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Д-р ик.н. Николай Иванов, управител на „Юпитер 05“ ООД, 
член на УС на КСБ, председател на ББА „Пътна безопасност“:

BG.121357Q/U

Всяка компания се различава от другата 
само и единствено по професионалното 
и личностно ниво на служителите й

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

ИНТЕРВЮ ТЕМА стр. 6-7  стр. 12-13

Ренета Николова

Започва работа по най-спешни-

те за прецизиране текстове на За-

кона за устройство на територия-

та (ЗУТ). Това стана ясно по време 

на първото заседание на експерт-

ната работна група за анализ на 

последните изменения и допълне-

ния на ЗУТ, проблемните казуси, 

както и за предложения за проме-

ни в закона. Експертната група е 

създадена със заповед на минис-

търа на регионалното развитие и 

благоустройството арх. Виолета 

Комитова и е председателствана 

от нея. Като зам.-председатели са 

определени инж. Тодор Анастасов, 

зам.-министър на регионалното 

развитие и благоустройството, 

и арх. Влади Калинов, началник на 

Дирекцията за национален стро-

ител контрол. В групата са вклю-

чени представители на министер-

ството, браншовите организации 

в сектор „Строителство”, юрис-

ти. КСБ е представена от пред-

седателя на УС на Камарата инж. 

Илиян Терзиев. 

„Предвид ограниченото време 

за работа, с което служебното 

правителство разполага, предла-

гам да насочим усилията си към 

най-важните въпроси, които тряб-

ва да решим. Да започнем с малки 

стъпки в правилната посока. Точ-

ни и прагматични предложения, 

които да формулираме като тек-

стове, да ги обсъдим в рамките 

на експертната група, след това 

в по-широка аудитория, за да сме 

готови при старта на работа на 

новия парламент да ги внесем на 

вниманието на народните пред-

ставители“, заяви при откриване-

то на срещата арх. Комитова. 

Проведе се първото заседание на експертната работна група 
към МРРБ за анализ и предложения за промени в закона
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26 юни
Инж. Росен Дудушки, 
член на ОблС на ОП на КСБ – Враца

пътищата към Министерски съвет, 

прокуристът и главен редактор на в. 

„Строител“ Ренета Николова и много 

други.

„Благодаря на всички мои прия-

тели, които приеха поканата да от-

празнуваме заедно нашия празник“, 

заяви в началото на церемонията д-р 

ик.н. Николай Иванов, управител на 

„Юпитер 05“ ООД, член на УС на КСБ 

и председател на ББА „Пътна безо-

пасност“. „През далечното лято на 

1990 г. моят баща и аз регистрирах-

ме първата ни фирма. За съжаление 

той вече не е сред нас, но ако сега 

ме гледа отнякъде, искам да му бла-

годаря още веднъж, че през тези 30 

години ние сме градили „Юпитер 05“ 

ООД и смело мога да заявя, че наша-

та марка е вече позната не само в 

България, но и в Европа“, посочи раз-

вълнуваният д-р Иванов. Той отправи 

специални благодарности и към целия 

екип на компанията, като подчерта, 

че хората в него са сред най-добрите 

в професията си.

„Пожелавам си от сърце да се 

съберем и на 40-а, 50-а, 60-а и 70-а 

годишнина“, завърши Николай Иванов.

След него думата взе кметът 

Здравко Димитров, който заяви, че 

ръководството на „Юпитер 05“ ООД 

вече 30 години гради своя имидж, и то 

в нелека бизнес среда, което е огро-

мен успех. „Искам да пожелая на всич-

ки, които работят във фирмата, и на 

техните семейства да бъдат живи и 

здрави, да продължават все така да 

се трудят“, посочи Димитров и си по-

жела да присъства и на тържества-

та за следващите годишнини.

Николай Иванов получи поздра-

вителен адрес по повод юбилея на 

Емил Христов
Ренета Николова

Фирма „Юпитер 05“ ООД отбеля-

за 30 години от своето създаване със 

стилно тържество в зала „Париж и 

Москва“ в „Гранд Хотел Пловдив“. Съ-

битието събра над 300 бизнес парт-

ньори и приятели, представители на 

институции и служители на фирмата. 

Сред гостите на празника бяха кме-

тът на Пловдив Здравко Димитров, 

почетният председател на КСБ инж. 

Светослав Глосов, д-р инж. Владимир 

Вутов, изп. директор на „Геострой“ 

АД и член на ИБ и УС на Камарата на 

строителите в България, проф. д-р 

ик.н. инж. Николай Михайлов, член на 

ИБ и УС на КСБ и председател на Над-

зорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, 

инж. Боян Делчев, зам.-председател 

на УС на „Трейс Груп Холд“ АД, Христо 

Савев, член на УС на КСБ и управител 

на „Грома Холд“ ЕООД, инж. Валентин 

Зарев, председател на секция „Кон-

султантска дейност, проектиране и 

строителен надзор“ в КСБ, проф. д-р 

инж. Румен Миланов, член на УС на 

Българска браншова асоциация „Път-

на безопасност“, инж. Стефан Чайков, 

председател на УС на ББК „Пътища“, 

инж. Живко Недев, изп. директор на 

„Хидрострой“ АД и зам.-председател 

на секция „Транспортна инфраструк-

тура“ в КСБ, инж. Алекси Кесяков, 

секретар на Държавно-обществена 

консултативна комисия по проблеми-

те на безопасността на движение по 

Десислава
Бакърджиева

На 15 юли в. „Стро-

ител“ ще представи 

специално издание с 

интервюта, публику-

вани на страниците 

на вестника в пе-

риода 2009 – 2021 г. 

Екипът на медията 

подготви книгата 

за печат по повод 

своя 12-и рожден ден, 

който отбеляза през 

април 2021 г. В нея 

са избрани 74 интер-

вюта от над 1000. 

Селектираните раз-

говори са със знакови 

личности, имащи значителна роля в българския и евро-

пейски политически и обществен дневен ред, а също и 

в развитието на КСБ и строителния бранш. Събесе-

дниците на изданието коментират най-важните теми, 

от информацията в тях може да се проследи какво се е 

случвало през годините, кога секторът е имал силни пе-

риоди, какви проблеми са стояли пред строителите, как-

ви решения са търсени и намерени. Някои от гостите 

споделят по-глобален или външен поглед върху отрасъла. 

Сред тях са еврокомисари, евродепутати, посланици, 

представители на институции.

„Книгата „Строител. Интервюта“ е един безценен 

документ, едно свидетелство за последните 12 строи-

телни години“, казва прокуристът и главен редактор на 

официалното издание на КСБ Ренета Николова.

Повече за идеята за създаването на книгата и за 
процеса на подготовката, както и за предстоящото съ-
битие четете в интервюто с Ренета Николова в след-
ващия брой.

Изданието е безценно свидетелство за 
развитието на бранша в периода 2009 – 
2021 г. през погледа на нашите гости
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Това срещаме

Ние представляваме 

ил. заети в бранша и 

о 1,5 млн., които се из-

ват от него. А както 

ва колегата, зам.-пред-

ател на УС на Камарата 

адимир Житенски: „Никой 

е по-голям от хляба“. Така

е институциите, с коит

роведохме срещи, разбира

роблемите ни и виждам

желанието им да работ

заедно. В една лодка сме

въпреки че те са възложи-

тели, а ние – изпълнители, 

но имаме интерес да рабо-

тим заедно, да реализираме 

проектите успешно, да по-

добрим инфраструктурата 

добр
а и по този начин 

в страната и по т а

да повишим качеството на 

живот на хората. Считам, 

че сме единомишленици. 

Казахте за промени-

те в ЗУТ и ЗОП. В тази 

връзка по инициатива на 

КСБ се създаде и работна 

група от представители 

на всички браншови орга-

низации, които заедно да 

готвят предложения 

одател-

р
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Б аншът 

е да 

та актуалните пр

по места и да се търси ре-

шение в диалог. Общините 

са основен възложител на 

работа за строителните 

фирми, с тях трябва да се 

работи в много оперативен 

порядък. Практиката показ-

ва, че имаме общи проблеми 

и конструктивният диалог 

е начинът заедно да ги ре-

шаваме. 

ОП – Варна, с пре да-

тел инж. Христо Димитров

който е и зам.-председател 

на Камарата, дадоха добър 

пример - 2 години поред те 

провеждат среща с община-

та, на която се представя 

инвестиционната програма 

инв
та столица и фир

на морската стол
-

да

мите от региона могат да 

зададат въпросите, които 

ги вълнуват. Тази година и 

ние с инж. Мазнев присъст-

вахме на срещата. В нея се 

включиха кметът на Варна 

Иван Портних и зам.-кме-

тът по строителството 

Христо Иванов. А след сре-

щата инвестиционната 

програма на общината бе 

доставена за публикува-

Строител“, 

р

рата в Русе, Ра

Добрич, Кюстендил, Перник, 

Г брово и Велико Търново. 
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т с публично или частно 

еритория-

и

много зареждащ
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от колегите. 

На 29 май по инициати-

ва на ОП на КОП на КСБ - София, Из-

пълнителното бюро на Кана Ка-
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шата позиция е, че би било 

добре да се мисли в посока 

на създаване на национални 

фондове за финансиране на 

инфраструктурни проекти. 

ато заключение от кръгла-

а маса КСБ изготви декла

ация, в която се съдържат

едложенията на Камарата

за разработване на дълго-

срочна стратегия за разви

тие на Северна Българ

за разработване на модел за 

финансиране. 

Считам, че можем да по-

мислим за организирането 

на такива срещи и в други 

региони на страната. 
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КСБ може да се похвали 

и с едно сериозно пости-

жение в международен 

план – Камарата вече има 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) - инж. Любомир Кача-
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на тази позиция. Какви са 

приоритетите пред ръко-
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лятото да сме посети

всички ОП. Една добра прак

всички ОП. Една добра пра -

тика, която ние въведохме, 

която ние въведохме, 

е след проведените срещи 

е след проведените срещи 

да посещаваме строителни 

а посещаваме строителни 

се реализи
е реализи--

Източна 
Източна 

ватска, Естония, Унгар

атска, Естония, Унг

Литва, Румъния, Словакия, 

Литва, Румъния, Словакия, 

Словения. Това е голяма 

Словения. Това е голяма 

възможност за по-активна 

възможност за по-активна 

международна политика на 

международна политика на 

КСБ Проблемите в нашия 

СБ Проблемите в нашия 

бщи и трябва 
и трябва 

ст

и 

ди

и

с

У

пертпер

анизааниз -

други други 

вка на 
вка на

ени, ваени, в -

л

архитекти
архитект

консултанти. Включени са

консултанти. Включени с

представители на Дирекция 

представители на Дирекция 

за национален строителен 

национален строителен 

контрол (ДНСК). Позицията 

онтрол (ДНСК). Позицията

та е че предложе

та е че предложе--

заза

рат с пуб
рат с пу

финансиране на територ

финансиране на територ

та на съответната общи

та на съответната общи--

на. За мен тези посещения 

. За мен тези посещения 

и срещите с колегите са 

срещите с колегите са

ареждащи с пози
ждащи с поз -

каток т

да търсим
да търсим

гласът ни ще бъде по-сил

гласът ни ще бъде по с

като изразители на позици

като изразители на позици-

ята на групата държави от 

ята на групата държави от

ЦИЕ. ЦИЕ.
ата насока, в коя

та насока, в коя-

б ти ее

2009 – 2021 

компанията от председателя УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев. „Юбилеят Ви 

е респектиращ. Малко са фирмите 

в периода на прехода, които показа-

ха последователност, устойчивост 

и упоритост в своето развитие. С 

дейността си допринасяте не само 

за развитието на сектор „Строител-

ство“ и икономиката на страната, но 

и за подобряването на пътната без-

опасност“, пише в пожеланието от 

инж. Терзиев и УС на Камарата. 

„Приемете най-сърдечни поздрави 

по случай 30 години от създаването 

на „Юпитер 05“ ООД от името на 

Съвета на директорите и екипа на 

вестник „Строител“! Във Ваше лице 

изданието винаги е имало не само до-

бър партньор, но и скъп приятел. Чрез 

съвместните материали за дейност-

та на ръководената от Вас компания 

имаме възможност да следим отблизо 

впечатляващата й история и разви-

тие през годините“, се посочва в ад-

реса от в. „Строител“. „Пожелаваме 

от сърце на Вас, Вашето семейство 

и целия екип на „Юпитер 05“ ООД здра-

ве, много професионални успехи, лично 

щастие и просперитет“, се казва още 

в поздравителния адрес. 

С
н
и
м

к
а
 М

ом
чи

л 
М

их
ай

ло
в



3СЕДМИЦАТА

Премиерът Стефан Янев: 
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Страницата подготви 
Десислава 
Бакърджиева

„Служебното правител-

ство си е поставило за 

задача да установи какви 

законодателни промени е 

необходимо да бъдат на-

правени в различните об-

ществени сфери, така че 

да се подобри животът на 

гражданите и функционира-

нето на бизнеса.“ Това заяви 

министър-председателят 

Стефан Янев в началото на 

срещата си с представите-

ли на Националното сдруже-

„Правителството ще 

се погрижи да бъде въз-

становено нормалното 

състояние на улиците и 

пътните артерии.“ Това 

е заявил служебният пре-

миер Стефан Янев в Лом, 

който посети града, за 

да се запознае със със-

тоянието на увредените 

улици вследствие на дъж-

довете и бурите в района. 

Янев е отбелязал, че с въз-

можностите на Междуве-

домствената комисия за 

възстановяване и подпо-

магане към Министерския 

съвет ще бъде оказана по-

мощ, така че последиците 

за градската инфраструк-

тура да бъдат поправени. 

„Същевременно Агенция 

„Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ) ще отговори на 

нуждите по отношение на 

пострадалата част от 

републиканската пътна 

мрежа“, е изтъкнал Сте-

фан Янев. 

Кметът на Лом Георги 

Гаврилов е благодарил на 

премиера за бързата реак-

ция и за отговорното от-

ношение, като е добавил, 

че към момента щетите 

все още се изчисляват. 

Посещението на Сте-

фан Янев в Лом е завър-

шило със среща между 

него и председателя на УС 

на АПИ Апостол Минчев 

и със зам.-министрите 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то Захари Христов и на 

околната среда и водите 

Петър Димитров. На нея 

са обсъдили по-бързото 

въвеждане на мерките, по 

Отворени са ценовите 

оферти на кандидатите в 

обществената поръчка 

за изработване на техни-

чески проект за обходния 

път на Провадия, съобщи-

ха от Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ). От 

АПИ припомниха, че целта 

е да се осигури проектно 

доизграждането на запо-

чналия през 80-те години 

на миналия век обходен 

път на града с дължина 

около 5 км. Трасето ще се 

отделя при 17-и км на тре-

токласния III-208 Провадия 

– Дългопол – Айтос преди 

навлизане в Провадия и ще 

обхожда източно града, 

след  което ще се връща 

на III-208.

Отворените ценови 

оферти са на: „Пътпро-

ект“ ЕООД, което пред-

лага 88 999,90 лв. без 

ДДС ;  „А лве  Консулт “ 

ЕООД – 108 493 лв. без 

ДДС; „Инжконсултпро-

ект“ ООД – 93 500 лв. без 

ДДС; „Проджект Планинг 

енд Мениджмънт“ ООД – 

69 300 лв. без ДДС; и „Илия 

Бурда“ ЕООД – 80 080 лв. 

без ДДС.

„Преди 37 години - през 

1984 г., е изготвен рабо-

тен проект за обходен 

път на Провадия с дължина 

4,6 км, разделен на 4 учас-

тъка. На първите два с 

обща дължина 2,540 км не 

е реализирано строител-

ство. СМР са извършвани 

в третия участък - тунел 

с дължина 360 м, както и 

на четвъртия. Изпълнени 

са големи съоръжения и 

дейности по пътната на-

стилка“, посочват от АПИ.

Строителството на 

тунела е стартирало 

през 1990 г. с изграждане 

на предтунелна площадка 

и 30 м пробив по трасето 

на тунела. Поради ограни-

чен финансов ресурс СМР 

са прекратени през 1991 г. 

На четвъртия участък с 

дължина 1,760 км са реа-

лизирани селскостопански 

прокар, реконструкция на 

електропровод, изпълне-

ние на надлез и полагане 

на битумизирана основа. 

В края 1992 г. дейностите 

са преустановени поради 

липса на средства.

От АПИ уточняват, 

че бъдещият изпълнител 

трябва да извърши геоде-

зическо заснемане на вече 

изградената част от тра-

сето, както и да обследва 

съществуващата пътна 

конструкция. Ще бъдат 

разработени вариантни 

решения за доизграждане 

на обхода там, където не 

са извършени строителни 

работи. Срокът за изпъл-

нение на техническия про-

ект е 120 дни.

които правителството да 

окаже съдействие за прео-

доляването на щетите от 

бедствието.

Изпълнителна аген-

ция „Морска администра-

ция“ ще изгради нацио-

нална инфраструктура 

за интегрирано морско 

наблюдение, базирана на 

модела за данни на CISE. 

Това стана ясно след от-

криваща среща по проек-

та „Внедряване на Интег-

рирано българско морско 

наблюдение, базирано на 

обща среда за обмен на 

информация за наблюде-

ние на морската терито-

рия на Европейския съюз 

- с акроним ИнБулМарС 

2“, която се проведе във 

Варна. Той се реализира 

по Програмата за морско 

дело и рибарство (ПМДР), 

като общият му бюджет 

е 3 017 090 лв. Началото 

му бе дадено на 4 август 

2020 г., а продължителнос-

тта му е 30 месеца.

Основната цел на про-

екта е доставка, инста-

лация и персонализация на 

графичен потребителски 

интерфейс за интегри-

рано морско наблюдение, 

което ще създаде по-до-

бра възможност за тран-

сграничен и транссекто-

рен обмен на информация 

в рамките на страната и 

ЕС.

ние на общините в Република 

България (НСОРБ). Премиер-

ът изтъкна, че макар кабине-

тът да е служебен, има амби-

цията в рамките на мандата 

си да подготви предложения 

за нормативни изменения, 

които да могат да бъдат 

разглеждани от следващия 

парламент. От страна на 

НСОРБ в срещата са участ-

вали председателят на УС 

инж. Даниел Панов, който е и 

кмет на Велико Търново, зам.-

председателите на УС Донка 

Михайлова и Иво Димов и изп. 

директор на Сдружението 

Силвия Георгиева.  

Основните теми, които 

са били обсъдени, са подго-

товката за провеждането 

на предстоящите избори, 

финансовата свобода на об-

щините, напредъкът в пре-

работването на национал-

ния План за възстановяване 

и устойчивост и ходът на 

бюджетната процедура за 

2022 г.

По отношение на плана 

представителите на мест-

ната власт са изразили очак-

ванията си, че проектите, 

които пряко са свързани с об-

щините, ще запазят своя об-

хват и финансови параметри. 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

На пресконференция в 

Министерството на фи-

нансите бе обявено нача-

лото на програмата „Въз-

становяване“ в подкрепа 

на бизнеса чрез гаранции 

от Фонда на фондовете 

(ФнФ). Основните й пара-

метри и предимства бяха 

разяснени от служебните 

министри на икономика-

та Кирил Петков и на фи-

нансите Асен Василев. На 

събитието присъстваха и 

представители на ФнФ и 

на банките партньори на 

Фонда. 

Министър Петков обяс-

ни, че в банките, които вече 

са подписали програмата, 

а в други до една седмица, 

малките и средни бизне-

си ще могат да отидат и 

да вземат своя кредит за 

възстановяване. Изисква-

нията за кандидатстване 

са поне 3 години фирмите 

да са оперирали. Кредитът 

ще бъде без обезпечения, 

срокът му е до 7 г., като 

първите 12 месеца са гра-

тисен период. „Много се 

радваме, че въпреки огра-

ниченията на бюджета 

успешните бизнеси, които 

имат възможност да вля-

зат във възстановяващия 

си период, ще имат и лик-

видността да го направят. 

Вярвам, че всички малки и 

средни бизнеси ще успеят 

да се възползват от про-

грамата и да имаме въз-

ход на икономиката. Това 

е програма, която ще бъде 

партньорство между дър-

жавата и частния капитал 

в лицето на банките“, до-

пълни Кирил Петков.

„С програмата „Въз-

становяване“ ние моби-

лизираме до 2,5 млрд. лв. 

финансиране, което да 

стигне до бизнеса. Тук все-

ки играе правилната роля, 

която трябва да играе – 

държавата приема систе-

матичния риск на пазара, 

така че една голяма част 

от нашите фирми да про-

дължат да съществуват и 

да се развиват, а банките 

поемат отговорността, 

познавайки добре клиенти-

те си, да оценят индиви-

дуалния риск на всяка една 

компания“, съобщи минис-

тър Асен Василев. Според 

него така се дава възмож-

ност на компаниите, които 

са дееспособни, но вече са 

използвали голяма част от 

обезпеченията си по вре-

ме на последната година 

и половина в кризата, да 

вземат кредит или за ин-

вестиция, или за оборотни 

средства и да продължат 

да се развиват. 

Банките партньори на 

Фонда, които към момен-

та са подписали договори 

по програмата, са Първа 

инвестиционна банка, Бан-

ка ДСК, Токуда банк, ОББ, 

Райфайзенбанк и Пощенска 

банка.

Служебният министър 

на икономиката Кирил Пе-

тков представи пред ра-

ботещите в Българската 

банка за развитие (ББР) 

новите членове на Управи-

телния и Надзорния съвет 

на ББР, съобщиха от прес-

центъра на ведомството. 

На срещата министър 

Петков е изтъкнал, че 

ББР ще се фокусира върху 

подпомагането на малкия 

и среден бизнес. „Банката 

ще подкрепя стартъпи и 

предприятия с иновативни 

проекти“, е допълнил той. 

Промяната в състава 

на Надзорния съвет на 

ББР е включването на Ва-

лентин Михов и Васил Що-

нов, а новите членове на 

УС са Владимир Георгиев, 

Цанко Арабаджиев и Крум 

Георгиев.

Служебният министър на туризма 

Стела Балтова е разговаряла с посланика 

на Румъния у нас Н.Пр. Бръндуша Предес-

ку. Основната тема е била състоянието 

на туристическия сектор в България и 

Румъния.

Министър Балтова е посочила, че се-

верната ни съседка е на първо място по 

входящ туризъм у нас през последните 

години, и е изразила надежда, че тази 

тенденция ще се запази и занапред. За 

периода януари - април 2021 г. са отче-

тени над 103 хил. посещения от румънски 

туристи в България, а само от 27 май до 

17 юни т.г. по неокончателни данни те са 

над 20 хиляди.

Н.Пр. Бръндуша Предеску е подчерта-

ла, че е важно двете страни да продъл-

жат да работят заедно - както за сти-

мулиране на туристическия бизнес, така 

и за други сектори на икономиката.

На срещата са дискутирани и дву-

странни инициативи като предлагането 

на съвместни продукти и културни ту-

ристически маршрути с идеята да бъдат 

привлечени гости от далечни пазари.

В рамките на дома-

кинството на България 

на инициативата „Три 

морета“ през настояща-

та година в периода 8 – 9 

юли в София ще се про-

веде Бизнес форум като 

съпътстващо събитие 

на Срещата на върха. 

Той ще включи и срещи на 

търговско-промишлените 

палати, на агенциите за 

научни изследвания и ино-

вации, на агенциите за 

насърчаване на инвести-

циите, както и паралелни 

разговори на бизнес парт-

ньорите. Приоритетни за 

страните членки на ини-

циативата „Три морета“ 

са инвестиции в транс-

портна, енергийна и диги-

тална инфраструктура. 

Предвидени са дискусии 

в отделни панелни сесии 

на теми енергетика, ино-

вации, транспорт и ди-

гитализация, както и за 

Инвестиционния фонд на 

инициативата.

Като Национален ко-

ординатор от българска 

страна на инициативата 

е определен служебният 

министър на икономика-

та Кирил Петков. Той е 

отбелязал значението 

на домакинството и на 

възможностите, които 

създава тя за страните 

от Централна и Източна 

Европа. „Надявам се, че 

проектните предложения 

от България ще бъдат 

иновативни. Идеята е 

към стандартните оси – 

транспортна, енергийна 

и дигитална свързаност, 

да добавим четвърти па-

нел „Иновации“. Вярвам, 

че това ще е нова посо-

ка“, е допълнил Петков. 

По думите му фокусът на 

събитието ще бъде върху 

иновациите, дигиталните 

технологии и стартъпи-

те, като усилията тряб-

ва да бъдат насочени към 

това малките и средни 

фирми да могат да срещ-

нат потенциални свои 

клиенти или доставчици, 

за да има реални сделки за 

българските компании.

Елица Илчева 

Пловдивският архи-

тект Петър Петров по-

ема управлението на На-

ционалния институт за 

недвижимо културно на-

следство (НИНКН), след 

като беше назначен на 

поста директор със запо-

вед на служебния минис-

тър на културата проф. 
Велислав Минеков, съоб-

щиха от пресцентъра на 

ведомството.

Той има близо 15 г. 

професионален опит в 

областта на културното 

наследство и работа по 

над 75 обекта – недвижи-

ми ценности, както и над 

13 г. на управленски пост. 

Досега е заемал длъж-

ността главен архитект 

на район „Централен“ в 

Пловдив. 
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Над 160 км от газовата връз-

ка с Гърция са заварени, а напъл-

но готовите положени участъци 

достигат 100 км. Това съобщиха 

от проектната компания ICGB 

след проверка от изпълнителни-

те й директори Теодора Георги-

ева и Константинос Караянакос. 

Те са се запознали на място с 

напредъка по изграждането на 

интерконектора Гърция – Бълга-

рия, а изпълнителят на проекта 

е дал уверения, че всички основ-

ни дейности напредват активно 

и се очаква линейната част на 

газопровода да бъде завършена 

в срок – до края на 2021 г. 

„Подготовката на тран-

шеята продължава паралелно с 
изпълнението на редица други 

дейности, като безразрушите-

лен контрол на всеки заваръчен 

шев, полагане на термосвива-

еми маншони и извършване на 

хидротестове. Подготовката 

за преминаването на газопрово-

да под коритото на река Марица 

вече е приключила и екипите на 

обекта са готови да старти-

рат сондажите в синхрон с вре-

мевия прозорец за дейността, 

определен от МОСВ“, посочват 

от ICGB. 

От проектната компания ин-

формираха още, че напредват и 

строително-монтажните рабо-

ти по изграждането на газоиз-

мервателна станция до Стара 

Загора и диспечерски център в 

близост до Хасково. Изкопните 

дейности са приключили, излива-

нето на фундаментите е почти 

завършено, като изграждане-

то на наземните съоръжения е 

стартирало по план. В момен-

та по трасето на интерконек-

тора се извършва и процедура 

по одит на дейностите с цел 

спазване на всички екологични и 

социални мерки. Тя се прави от 

независим консултант съглас-

но стриктните стандарти на 

Европейската инвестиционна 

банка и е част от контролния 

механизъм по договора за заем 

между ЕИБ и българския акцио-

нер на ICGB. „По време на ак-

тивната фаза на изграждане на 

интерконектора такива одити 

се провеждат веднъж на всеки 

три месеца, за да се гарантира, 

че всички дейности по трасето 

се извършват в рамките на по-

етите екологични и социални 

ангажименти от страна на про-

ектната компания“, поясняват 

от ICGB.

„Извършените, но не-

разплатени строител-

но-монтажни работи на 

стойност 600 млн. лв. ще 

бъдат платени след про-

верка за количество и ка-

чество.“ Това е съобщила 

служебният министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова, като 

е уточнила, че половина-

та от инспекциите вече 

са направени и на тях е 

установено, че всичко е 

както трябва. „Не искам 

да прекъсвам диалога със 

строителните фирми“, е 

коментирала още арх. Ко-

митова.

По думите й довършва-

нето на автомагистрала 

„Хемус“ категорично тряб-

ва да продължи. „На учас-

тъци 1, 2 и 3 се работи. 

Ако се бърза с проектите, 

процедурите, ако се на-

прягаме, ще я завършим в 

срок“, е казала тя.

Според арх. Комитова 

в момента има бум на жи-

лищното строителство, 

но изоставане при тех-

ническата и социалната 

инфраструктура, което 

създава проблеми.

Немска компания проя-

вява интерес за реализа-

ция на пилотен проект за 

Югоизточна Европа за обу-

чение и преквалификация на 

работници в областта на 

новите технологии за енер-

гийна ефективност (ЕЕ) и 

намаляване на замърсява-

нето с въглероден диок-

сид, съобщават от МРРБ. 

Проектът е представен на 

среща на служебния минис-

тър на регионалното раз-

витие и благоустройство-

то арх. Виолета Комитова 

и съветника й Георги Ко-

ларов с представители на 

„Форте Глобъл“. Предложе-

нието предвижда създава-

нето на общ проект между 

МРРБ и немската компания, 

с който да се кандидат-

ства за финансиране пред 

Европейската комисия по 

Плана за справедлив преход.

Идеята е годишно в 

страната да бъдат об-

хванати до 10 000 души за 

изграждането на соларни 

фасади, контейнери за би-

огорива и фазови външни 

и вътрешни изолации в 

сградите. Приоритетно 

програмата ще е насочена 

към преквалификация в сек-

тори, които подлежат на 

преструктуриране, както и 

служители на минни компа-

нии, засегнати от реализа-

цията на „зеления преход“. 

„Реализацията на по-

добно начинание би била 

предпоставка да се раз-

криват хиляди „зелени“ ра-

ботни места в сектора на 

устойчивото енергийно об-

новяване на сградния фонд. 

Подобни технологии се 

използват успешно в Гер-

мания и Швейцария, стана 

ясно на срещата“, посоч-

ват от МРРБ.

Арх. Коларов е комен-

тирала, че страната ни 

предвижда саниране на 

множество сгради по Пла-

на за възстановяване и 

устойчивост и са нужни 

добре подготвени кадри, 

тъй като новата програма 

за енергийна ефективност 

ще включва и мерки за 

устойчивост на проекти-

те. Министър Комитова 

е казала на немската ком-

пания да подаде официално 

предложение за партньор-

ство в МРРБ, в което да са 

разписани подробно целите 

и изискванията на проекта, 

за да се пристъпи към из-

пълнение.
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Емил Христов
Ренета Николова

Д-р ик.н. Иванов, в 
началото на нашия раз-
говор приемете поз-
дравления от екипа на 
в. „Строител“ по случай 
30-годишния юбилей на 
„Юпитер 05“ ООД. Жела-
ем Ви много нови успехи! 
Какво е усещането да 
ръководите толкова ус-
пешен, утвърдил се през 
годините бизнес?

Благодаря Ви за поже-

ланията, благодаря Ви и за 

честта, която ни оказа-

хте, като уважихте 30-го-

дишния юбилей на „Юпи-

тер 05“. Думата, с която 

мога да опиша усещането, 

е удовлетворение. 

Аз съм на 53 г. и през 

последните 31 години се 

занимавам с бизнес, ориен-

тиран в една и съща сфе-

ра. Това е огромна инерция 

в начина ми на живот. За 

добро или за лошо рабо-

тата заема по-голямата 

част не само от деня ми, 

но и от живота ми. Щаст-

лив съм, че се занимавам 

именно с това и съм напъл-

но отдаден на работата 

си. Гордея се, че с времето 

изградихме сплотен колек-

тив от професионалисти, 

които чувствам като мое-

то второ семейство. 

По повод годишни-
ната събрахте колеги, 
партньори и приятели 
както от България, така 
и от чужбина в „Гранд 
Хотел Пловдив“. Както 
споменахте, екипът на 
в. „Строител“ също бе 
сред гостите на търже-
ството. Кое бе най-въл-
нуващото, с което ще 
запомните празничната 
вечер?

30 години от създава-

нето на фирма „Юпитер 

05“ се навършиха на 6 юни 

2020 г. Но за съжаление 

ситуацията, свързана с 

COVID-19, не ни позволи да 

отбележим празника тога-

ва и затова го отложихме. 

След толкова време, изжи-

вяно в ограничения, след 

голямата промяна в жи-

вота на всички ни хората 

жадуват да се върнат към 

нормалния начин на кому-

никация. На юбилея силно 

впечатление ми направи 

положителната енергия на 

присъстващите. Всички 

бяха толкова щастливи и 

се наслаждаваха на живия 

контакт помежду си.

Гостите на събитие-

то – колеги, доставчици, 

партньори и служители, 

както от България, така 

и от чужбина, са и мои 

приятели и за мен и слу-

жителите ми беше чест 

и истинско удоволствие, 

че ни уважиха с присъст-

вието си.

Разкажете ни за ис-
торията на компанията. 
Кога бе създадена тя и 
кое Ви мотивира да за-
почнете да се занимава-
те с подобен бизнес?

Навремето, преди вече 

31 години, започнах бизне-

са с моя баща, който беше 

железар. От ранна детска 

възраст съм закърмен и 

отраснал с металите, те 

са неразделна част от моя 

начин на живот и посте-

пенно се превърнаха във 

вдъхновение за развиване 

на бизнес. Металите са 

навсякъде около нас, те 

присъстват в ежедневие-

то ни и не можем без тях. 

За 30 г. „Юпитер 05“ 
ООД се наложи като по-
зната марка не само в 
България, но и в чужби-
на. С какви предизвика-
телства се сблъскахте 
по пътя?

Перипетиите, които 

сме срещнали досега, са 

тези, които съпътстват 

всеки бизнес от неговия 

старт по пътя към раз-

витието. Моето мнение 

е, че всички предизвика-

телства и препятствия 

трябва да се посрещат и 

преодоляват с помощта 

на основните християн-

ски ценности, като воля, 

упоритост, търпение, 

честност, коректност, 

спазване на обществени-

те и законови правила и 

норми. Всяка фирма гра-

ди името си и доверието 

към себе си непрекъснато 

и е хубаво да сме наясно, 

че нищо не се случва из-

веднъж, всяко нещо освен 

професионализъм изисква 

и постоянство, последова-

телност и търпение.

Кое отличава Вашата 
компания от другите? 
Споделете с нашите чи-
татели поемате ли нови 
проекти?

Всяка компания се раз-

личава от другата само и 

единствено по професио-

налното и личностно ниво 

на служителите, които 

работят в нея. От това, 

колко добри хора са, кол-

ко са мотивирани и как-

ви професионалисти са, 

зависи главно успехът на 

фирмата.

За „Юпитер Холдинг“ 

поемането на проекти е 

ежедневие. За цялата си 

история ние като компа-

ния не сме спирали дори 

и за ден да развиваме 

нови продукти и произ-

водствени мощности, 

да посрещаме различни 

предизвикателства, да 

работим по нови и все по-

големи обекти. През го-

дините всички ние в Репу-

блика България изживяхме 

множество стагнации, 

спадове и възходи, които 

преминаха през държава-

та ни, и едно от нещата, 

които си мисля, че най-

много помогна на нашата 

компания да се съхрани и 

развие, е, че винаги кога-

то започне финансова, по-

литическа, икономическа 

или друга криза, ние стар-

тираме нова инвестиция. 

Точно когато много фир-

ми свиват разходите си 

и „се снижават пред бу-

рята“, ние влагаме в нови 

проекти. Основно това 

ни позволява дори и в най-

трудните моменти ком-

панията да запази всички 

свои кадри.

ДО 
Д-Р ИК.Н. НИКОЛАЙ ИВАНОВ, 
УПРАВИТЕЛ НА „ЮПИТЕР 05“ ООД, 
ЧЛЕН НА УС НА КСБ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ББА  
„ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“  

Поздравителен адрес 

 

Уважаеми г-н Иванов, 

 

От свое име и от името на УС на КСБ имам удоволствието да отправя нашите 

най-сърдечни поздравления по повод 30 години от създаването на „Юпитер 05”. 

Юбилеят Ви е респектиращ. Малко са фирмите в периода на прехода, които 

показаха последователност, устойчивост и упоритост в своето развитие. За 

изминалото време компанията се доказа като лидер в производството на метални 

конструкции. С дейността си допринасяте не само за развитието на сектор 

„Строителство“ и икономиката на страната, но и за подобряването на пътната 

безопасност. „Юпитер 05“ ООД е произвело и монтирало ограничителни системи за 

редица ключови инфраструктурни обекти у нас. Моите адмирации за това, че 

залагате на елементи от ново поколение с висока степен на защита. Използвам 

случая да Ви благодаря, че пренасяте умелото ръководство на компанията Ви в 

работата си като член на УС на КСБ. Вашият опит и професионализъм са особено 

ценни за организацията.  

Убеден съм, че развитието на „Юпитер 05” не просто ще продължи, но и ще 

достигне нови измерения. На Вас и на Вашия екип желая здраве, късмет, нестихващ 

ентусиазъм и енергия за работа! 

                                                                                                     

 

С уважение: 

София       Инж. Илиян Терзиев 
17 юни 2021 г.      Председател на УС на КСБ 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

За цялата си история 
„Юпитер 05“ не е спирала 
дори и за ден да развива нови 
продукти и производствени 
мощности

Д-р ик.н. Николай Иванов, управител на „Юпитер 05“ ООД,          
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         член на УС на КСБ, председател на ББА „Пътна безопасност“:

По какъв начин следи-
те тенденциите в бран-
ша, за да сте винаги в 
крак с новостите?

Всеизвестно е, че чо-

век се учи, докато е жив. 

Същото правило важи и 

за компаниите, защото 

както споменах, те се 

състоят и отличават по 

нивото на своите кадри. 

Ако дори за миг спреш да 

се развиваш, да се учиш, 

да подобряваш своите 

умения и надграждаш свои-

те знания, то неминуемо 

тръгваш назад. Ние сме 

наясно с това и непрекъс-

нато участваме и органи-

зираме редица семинари и 

конференции. Посещаваме 

множество международни 

изложения, от които има-

ме възможност да черпим 

информация за най-добри-

те европейски и световни 

практики. 

За съжаление през по-

следната година и поло-

вина моите пътувания и 

тези на служителите ми 

чувствително намаляха, 

но както всички останали, 

така и ние се опитваме да 

компенсираме ограничени-

ята с онлайн семинари и 

обучения.

Вие сте един от хо-
рата в България, които 
непрекъснато търсят 
начини да се осигури по-
голяма безопасност на 
пътя. Вашата компания 
има различни решения за 
подобряването на тази 
безопасност, които сте 
имплементирали на редица 
трасета в страната. Раз-
кажете ни повече за тях.

Професионалната ми 

кариера, както и тази на 

компанията, е в сферата 

на пасивната пътна без-

опасност. Преди едина-

десет години съвместно 

с десетина мои колеги и 

приятели, свързани с път-

ната безопасност, осно-

вах ме Българска бран-

шова асоциация „Пътна 

безопасност“. Главната ни 

идея беше и продължава да 

бъде да направим нашите 

знания и умения в сферата 

достъпни както за обще-

ството, така и за публич-

ната администрация, да 

привлечем нови членове и 

да създадем възможнос-

ти за приемане и усъвър-

шенстване на нормативна 

уредба, която да позволя-

ва в националната пътна 

мрежа – републиканска и 

общинска, да бъдат въве-

дени най-добрите европей-

ски и световни практики 

в областта на пътната 

безопасност. Идеите и 

решенията, които сме ре-

ализирали през тези го-

дини, са множество и те 

подобриха чувствително 

пътната безопасност. 

Чувствам удовлетво-

рение от постигнатото 

както в посока развитие и 

усъвършенстване на път-

ната безопасност, така и 

при намаляване ръста на 

жертвите и ранените при 

пътнотранспортни произ-

шествия.

Вие сте член на УС на 
КСБ. Кои са най-важни-
те направления, в които 
трябва да се развива дей-
ността на Камарата?

Подкрепям усилията 

на ръководството на Ка-

марата за промени в ос-

новните закони, касаещи 

строително-инвестицион-

ния процес, и по-конкретно 

ЗУТ и ЗОП. Усъвършенст-

ването на законодател-

ството и подобряването 

на бизнес средата трябва 

да останат водещи прио-

ритети на организацията. 

Цифровизацията и новите 

технологии са друг важен 

аспект от дейността на 

Камарата, в който е необ-

ходимо да вложим усилия. 

Работещата комуникация 

с институциите трябва 

да се развива в интерес 

на бранша и общество-

то. Проблемът с липсата 

на кадри ще бъде ключов 

в следващите години и 

е нужно да търсим нови 

възможности за неговото 

решаване. 

През годините сте 
изразявали многократ-
но подкрепата си за в. 
„Строител“. Какво ми-
слите за ролята на изда-
нието и Вие лично какво 
бихте искали да четете 
в него?

Намирам работата на 

екипа на в. „Строител“ за 

високоотговорна и изклю-

чително полезна за целия 

строителен сектор. През 

всичките тези години от 

създаването си, които 

вече станаха 12, вестни-

кът успя да се задържи из-

цяло позитивен и насочен 

към това да помага на нас, 

читателите, да подобрим 

своето професионално 

ниво и да бъдем информи-

рани.

Зная колко е трудно 

да се поддържа профе-

сионална медия, каквато 

сте Вие. Наясно съм, че в 

днешно време всички сме 

наситени от реклами, по-

шлост и фалшиви новини, 

но изданието на КСБ ус-

пява на много ниска цена 

да създава професионален 

продукт с изключително 

високо качество. 

Желая на целия екип 

на в. „Строител“ здраве, 

творческо вдъхновение, 

стремеж към развитие и 

все по-широка читателска 

аудитория.

Какво предстои пред 
„Юпитер 05“ ООД и д-р 
ик.н. Николай Иванов до 
края на годината?

До края на 2021 г. на 

всички ни предстои едно 

горещо слънчево лято и 

красива есен в нашата 

прекрасна страна. Пред 

мен и екипа ми стоят 

множество нови обекти, 

които трябва да завършим 

качествено и в срок, съз-

даване на нови продукти, 

търсене на иновативни 

решения. В момента ин-

вестираме в строител-

ството на два нови цеха 

в нашите заводи. По този 

начин, освен че разви-

ва нови производствени 

мощности, фирмата ни се 

превръща в инвеститор 

и чрез своите вложения 

подпомага заетостта на 

всички свои служители в 

случаите, когато се очак-

ва обемът на работа да 

спадне заради политиче-

ската, икономическата 

или здравната криза как-

то в страната, така и в 

света.

Какво си пожелавате 
за фирмата и за Вас в ли-

чен план?
Пожелавам на всички 

мои колеги, на техните 

семейства, както и на 

себе си и моето семей-

ство да бъдем здрави, 

да бъдем добри хора и да 

правим само добри неща, 

за да ни се случват само 

добри неща.

С проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на Българска 
браншова асоциация „Пътна безопасност“

С инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“
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„Последните влезли в сила 

изменения на закона създават 

затруднения, които всички из-

питваме. Знам колко трудно е 

на строителите, през какво ми-

навате, ходене от институция 

на институция, години отнема 

получаването на разрешение 

за строеж, а това отблъсква и 

чуждите, и българските инвес-

титори. Проблемът касае целия 

бранш, не фирмата на един чо-

век. Строителството е поминък, 

то е важно за цялата държава“, 

каза още арх. Комитова. „Ние 

искаме да работим в помощ на 

инвеститорите, на компаниите 

и на хората“, подчерта регио-

налният министър и заяви, че в 

дългосрочен план е необходима 

цялостна промяна на админи-

стративната и нормативна 

среда, касаеща сектора. 

„Благодаря от името на КСБ 

за поканата за участие в тази 

експертна група и за възмож-

ността да представим нашите 

виждания относно толкова ва-

жния за нас ЗУТ. Подкрепям идея-

та да се обединим около няколко 

най-належащи промени и в крат-

ки срокове да предоставим кон-

кретните си предложения“, каза 

председателят на УС на Камара-

та на строителите в България 

инж. Илиян Терзиев. Той информи-

ра министър Виолета Комитова, 

че през изминалата година е бил 

създаден Консултативен съвет 

на браншовите и професионални-

те организации в сектор „Стро-

ителство“, като една от основ-

ните задачи пред структурата 

е цялостна промяна на Закона за 

устройство на територията. „В 

рамките на съвета се опитваме 

да обединяваме вижданията си 

по различни казуси и да излиза-

ме с обща позиция“, поясни инж. 

Терзиев.

От своя страна министър 

Виолета Комитова подчерта, 

че ще разчита на високия ка-

пацитет и професионализъм на 

Камарата на строителите в 

България и всички организации, 

представени в експертната ра-

ботна група, и допълни, че само 

с обединени усилия може да се 

постигне успех. „Вярвам, че на-

шите действия имат смисъл и 

стойност и заради това трябва 

заедно да променим каквото мо-

жем“, посочи тя.

В срещата от страна на 

МРРБ участие взеха арх. Пенчо 

Димитров, директор на дирекция 

„Устройство на територията и 

административно-територи-

ално устройство“ в МРРБ, арх. 

Габриела Каменова, началник на 

отдел „Устройство на терито-

рията“, дирекция „Устройство на 

територията и административ-

но-териториално устройство“ 

в МРРБ, инж. Кристина Цалова, 

директор на дирекция „Техниче-

ски правила и норми“ в МРРБ, 

Стоянка Илова и Катя Цветкова, 

главни юрисконсулти в дирекция 

„Правна“ в МРРБ. 

Браншовите организации в 

сектор „Строителство“ бяха 

представени от инж. Илиян 

Терзиев, председател на УС на 

Камарата на строителите в 

България, проф. арх. Тодор Булев, 

председател на УС на Съюза на 

архитектите в България, проф. 

арх. Борислав Борисов, зам.-пред-

седател на КАБ, Георги Шопов, 

председател на Националната 

асоциация на строителните 

предприемачи. В срещата участ-

ваха и Борис Милчев, юрист, и 

Румяна Ножарова, адвокат, инж. 

Виолета Ангелиева, директор 

АСПКМ в КСБ, и Ренета Николо-

ва, прокурист и главен редактор 

на в. „Строител“.

В края на срещата членове-

те на работната група решиха в 

срок до 28 юни браншовите орга-

низации да представят в МРРБ 

своите предложения за преци-

зиране на закона, след което те 

ще бъдат обобщени и разгледани 

на следващото заседание на ра-

ботната група. След преминава-

не на необходимите норматив-

но регламентирани процедури 

предложенията за промяна на 

закона ще бъдат публикувани за 

обществено обсъждане и послед-

ващо внасяне в НС.

 от стр. 1

0700 20 404
WWW.INGCONSULT.BIZ

Тандемен валяк
XD120

Комбиниран валяк
XD120VT

Тегло: 2650кг;  Мощност: 25 kW
Сила на вибрация: 36/41 kN

Тегло: 2700кг; Мощност: 24,6 kW
Сила на вибрация: 36/41 kN

НАЛИЧНИ  НА СКЛАД

Ренета Николова

Ръководствата на Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) и на „Со-

фийска вода“ АД проведо-

ха първа за годината ра-

ботна среща. На нея бяха 

обсъдени възможностите 

за разширяване на сътруд-

ничеството между двете 

страни в сферата на усъ-

вършенстването на нор-

мативната база, облек-

чаването на процедурите 

за присъединяване и други 

актуални проблеми, касае-

щи бранша.

От страна на КСБ при-

състваха председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев, инж. Любомир Ка-

чамаков, вицепрезидент на 

FIEC и председател на ОП 

на КСБ - София, инж. Бла-

гой Козарев, председател 

на Контролния съвет на 

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ - Пазарджик
 

На официална церемо-

ния в Професионалната 

гимназия по строителство 

и архитектура (ПГСА) – Па-

зарджик, председателят 

на ОП на КСБ – Пазарджик, 

инж. Иван Делчев връчи ди-

пломите и свидетелства за 

професионална квалифика-

ция на випуск 2021, специ-

алност „Строителство и 

архитектура“. Директорът 

на гимназията инж. Петя 

Иванова поздрави младите 

хора с успешното завърш-

ване и им пожела попътен 

вятър и много късмет в 

бъдещите начинания, как-

то и да бъдат добри хора, 

знаещи, можещи, креатив-

ни, отлични специалисти и 

със самочувствие да прила-

гат натрупаните знания и 

умения.

Инж. Иван Делчев също 

поздрави възпитаниците 

на ПГСА за дипломиране-

то и им пожела успешна 

реализация. „Надявам се 

да продължите в сфера-

та на строителството, 

защото строителната 

професия е изключително 

интересна и създава въз-

можност за сигурна дълго-

срочна заетост. Фирмите 

в бранша полагат усилия 

да задържат своите до-

бри специалисти, защото 

квалификацията и опитът 

са изключителна ценност 

в този сектор. Бих искал 

да отправя своята покана 

към всеки заинтересован и 

да Ви уверя, че винаги сте 

добре дошли в нашия офис, 

където ще получите из-

черпателна информация за 

всички характеристики на 

строителната професия. 

Областното представи-

телство на КСБ в Пазар-

джик обединява над 120 

строителни компании с ре-

гистрация на територията 

на Пазарджишка област. 

Наш дълг е да осигурим 

приемственост в тази про-

фесия и бих приветствал 

всички млади специалисти, 

които искат да останат в 

Пазарджик, да работят и 

да се развиват тук“, заяви 

инж. Делчев

Отличниците на випу-

ска Благой Гюров, Благо-

веста Ненкова, Антония 

Цветанова, Марин Юруков, 

Маньо Бунчев и Светослав 

Ташев получиха свидетел-

ства за добрите резул-

тати и книга „Наръчник 

на строителния техник, 

XV том Каменоделец“, из-

дателство на Бернхарт 

Фрлидрих Войгт, Лайпциг, 

1912 г., която бе отпе-

чатана с подкрепата на 

КСБ, следвайки стремежа 

и усилията на авторите да 

съхранят старото каме-

ноделство и да предадат 

на поколенията знанието 

за него сред училищата и 

строителната практика. 

За изключителни заслуги 

през годините и отлично-

то представяне на състе-

занието „Най-добър млад 

строител“ същата книга 

получиха и Ангел Йовчев, и 

Петя Пейкова от XIа клас.

КСБ, и Александър Ваклин, 

член на Областния съвет 

на ОП София. 

„Софийска вода“ АД 

беше представена от 

Васил Тренев, изп. дирек-

тор, Валентин Милушев, 

зам.-директор „Водоснаб-

дяване, пречистване на 

питейна вода и измерва-

не“, и Петьо Велев, зам.-

директор „Управление на 

активите и инвестицион-

на програма“.

Снимка авторът

Снимка авторът

Снимка Ренета Николова
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Мирослав Еленков

Дигиталната тран-

сформация на строител-

ния сектор в България бе 

обсъдена от експерти по 

време на конференцията 

„Кръгова икономика. Мал-

ките и средни предприя-

тия в строителството 

в условията на зелен и 

дигитален преход“. Съби-

тието се проведе в рам-

ките на 21-вото издание 

на Архитектурно-строи-

телна седмица. То бe ор-

ганизирано от Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ), Интер Експо 

Център (ИЕЦ) и Клийнтех 

България със съдействи-

ето на Изпълнителна 

агенция за насърчаване на 

малките и средните пред-

приятия. Сред участници-

те бяха инж. Илиян Терзи-

ев, председател на УС на 

КСБ, Марияна Хамънова, 

изп. директор на Клийн-

тех България, д-р Бланка 

Чокаро Руис, проджект ме-

ниджър в EIT Manufacturing, 

Ивайло Иванов, управител 

на ИЕЦ, Димитър Копаров, 

директор на дирекция „Ор-

ганизационна политика“ на 

КСБ. 

„Несъмнено темата за 

„зеления” и цифров преход 

добива все по-голямо зна-

чение в световен мащаб. 

Отрасъл „Строителство“ 

е от стратегическо зна-

чение за икономиките на 

държавите и като такъв 

има сериозен потенциал 

за растеж. Преструкту-

рирането на сектора е 

един от ключовите прио-

ритети както в европей-

ския Зелен пакт, така и в 

редица други стратегиче-

ски програми, като „вълна 

на саниране“ за сградния 

фонд в ЕС, „Цифрова Евро-

па“, Плана за действие за 

преход към кръгова иконо-

мика“, посочи инж. Терзиев 

при откриването на фору-

ма.

По думите му трябва 

да се полагат усилия за 

намаляване на въглерод-

ните отпечатъци. „За-

това повече отвсякога е 

необходимо да участваме 

във всички процеси, да сме 

добре информирани за въз-

можностите за финанси-

ране и да работим заедно 

за развитие на сектора. 

Все повече говорим за 

„умни” градове, индустрия, 

мрежи, инфраструктура и 

се надявам да се подгот-

вим добре за тези дейнос-

ти. На първо място обаче 

е дигитализацията на от-

расъл „Строителство“, въ-

веждането на цифровите 

процеси в проектирането 

и внедряването на инова-

тивни модели на управле-

ние по време на строител-

ството“, посочи той.

Инж. Илиян Терзиев из-

тъкна, че КСБ съвместно 

с представители на ака-

демичната и научната 

общност и водещи инова-

тивни компании у нас е уч-

редила Европейски цифров 

иновационен хъб в сектор 

„Строителство“. Той под-

черта, че цифровизацията 

е съпътствана от сериоз-

на нужда от допълнител-

на квалификация и прек-

валификация на кадрите в 

бранша.

Председателят на УС 

на КСБ засегна и тема-

та за намаляването на 

ресурсния интензитет 

на сектора. „Строител-

ният процес включва из-

ползването на различни 

суровини и преработка на 

много материали и не на 

последно място генерира-

ните строителни отпа-

дъци надвишават в пъти 

всички други отпадъчни 

потоци. Именно затова 

е изключително важно да 

работим и в посока въ-

веждането на принципи на 

кръгова икономика както 

в производството на нови 

и по-екологични строи-

телни материали, така и 

в процеса на преработка 

на отпадъчните потоци 

и повторно използване на 

суровините. Екологични-

ят подход е и дигитален 

преход, което въобще не е 

изненадващо. Амбицията 

на ЕС за изграждането на 

цифров единен пазар ще 

ни направи по-силни и не-

зависими в постигането 

на целите за изграждане-

то и въвеждането на умни 

технологии“, завърши инж. 

Терзиев.

В изказването си Ма-

рияна Хамънова подчерта, 

че темата на конференци-

ята за „зелен” и дигитален 

преход е много интерес-

на. „Смятаме, че това е 

процес, който зависи от 

всички нас. Амбициите, 

които България ще си по-

стави в сектор „Строи-

телство“ в следващите 

години, са много важни и 

всъщност КСБ стартира 

активни стъпки към ди-

гитализация и екологична 

неутралност“, коментира 

тя. Според нея в бъдеще 

строителният сектор 

трябва все повече да на-

малява екологичния отпе-

чатък в дейността си. 

Мари яна  Хамънова 

направи презентация на 

тема „Цифров преход и 

кръгова икономика – въз-

можности пред строи-

телния сектор в Бълга-

рия“. Другата любопитна 

презентация по време на 

конференцията бе на Ди-

митър Копаров - „Дигитал-

ната трансформация на 

строителния сектор на 

България – мощен инстру-

мент за справяне с предиз-

викателствата на днешна 

(съвременна) България“.

Снимка Румен Добрев

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

проведе работна среща 

с Коалиция „Български па-

триоти“ (НФСБ, ВМРО, 

Воля) в централния офис 

на браншовата органи-

зация. От страна на КСБ 

участие в нея взеха инж. 

Илиян Терзиев, председа-

тел на УС на КСБ, Лю бо-

мир Пейновски, член на ИБ 

и УС на КСБ, инж. Любомир 

Качамаков, вицепрезидент 

на FIEC и председател на 

ОП на КСБ – София, инж. 

Благой Козарев, председа-

тел на КС на КСБ, инж. Ви-

олета Ангелиева, директор 

АСПКМ в КСБ, и Ренета 

Николова, прокурист и гла-

вен редактор на в. „Стро-

ител“. Коалиция „Български 

патриоти“ бе представе-

на от съпредседателите 

на Коалиционния съвет 

Искрен Веселинов, д-р Сул-

танка Петрова, Пламен 

Христов, Борис Ячев и 

председателя на предиз-

борния щаб Юлиан Ангелов. 

„Ние имаме ползот-

ворно сътрудничество с 

Камарата на строители-

те в България. Поискахме 

тази среща, защото смя-

таме, че трябва да бъде 

даден сериозен знак към 

строителния бранш от 

страна на участниците 

в политическия процес в 

страната“, сподели в нача-

лото на срещата Искрен 

Веселинов. Той допълни, 

че секторът има изключи-

телно голямо значение за 

извеждането на България 

от кризата вследствие от 

пандемията от COVID-19. 

„Всяко заиграване с по-
пулизъм и опит за дестаби-
лизация на бранша могат 
да доведат само до по-лоши 
икономически показатели и 
повишена безработица“, 

посочи съпредседа-

телят на КС на Коалиция 

„Български патриоти“. От 

думите му стана ясно, че 

представителите на коа-

лицията категорично сто-

ят зад нормалните пазарни 

отношения и за стриктно-

то спазване на ангажимен-

тите, които държавата е 

поела до този момент. 

От своя страна пред-

седателят на УС на Кама-

рата инж. Илиян Терзиев 

посочи, че браншовата 

организация благодари за 

доброто сътрудничество 

през годините и специал-

но на Искрен Веселинов в 

качеството му на пред-

седател на Комисията по 

регионална политика, бла-

гоустройство и местно 

самоуправление в 44-тото 

Народното събрание „Едни 

от нещата, върху които 

трябва да продължим да 

работим, са законодател-

ните промени, свързани 

най-вече със Закона за 

обществените поръчки, 

Закона за устройство на 

територията и Закон за 

защита от шума в окол-

ната среда. Друг основен 

проблем пред сектора е 

липсата на квалифицирана 

работна ръка“, заяви инж. 

Терзиев. Той допълни, че 

се надява да спре набеж-

даването на строителния 

бранш и колегите му да 

бъдат оставени да си вър-

шат работата нормално и 

качествено.

За нуждата от разде-

лянето на ЗУТ говори инж. 

Благой Козарев, който под-

черта, че Камарата е раз-

работила три нови закона, 

които да заменят дейст-

ващия в момента. „Част 

от проблемите се дължат 

на това, че нормативната 

уредба е остаряла. Наше-

то желание е нещата да 

бъдат подредени, така че 

всеки в инвестиционния 

процес да носи ясно и точ-

но своята отговорност“, 

поясни той.

Относно Закона за за-

щита от шума в околната 

среда инж. Любомир Кача-

маков сподели, че браншо-

вата организация е проу-

чила европейския опит и 

могат да се вземат много 

добри практики от чужби-

на, които да позволят на 

строителите да работят 

и в часовете между два и 

четири. „Моят призив е да 

си говорим повече, защото 

ние имаме какво да кажем, 

имаме тесни контакти с 

европейските колеги и гле-

даме как се справят“, обър-

на се към представители-

те на Коалиция „Български 

патриоти“ той.

На срещата бе диску-

тиран и проблемът с лип-

сата на квалифицирани ка-

дри за сектора. В отговор 

Искрен Веселинов посочи, 

че един от вариантите за 

решаването на проблема с 

липсата на работна ръка 

е възстановяването на 

някогашното ДП „Строи-

телство и възстановяване 

– ГУСВ“ чрез изграждането 

на обучителни центрове. 

Той също така подчерта, 

че ако бъде част от новия 

парламент, една от пър-

вите му и основни задачи 

ще е промяната на ЗУТ и 

въвеждането на ясен ре-

гламент за задълженията 

и отговорностите на раз-

личните участници в про-

цеса. Веселинов сподели и 

мнението си за Закон за 

защита от шума в околна-

та среда, като поясни, че 

действително норматив-

ният акт създава сериозни 

проблеми на строителите 

и е нужно да се подобрят 

текстовете в него.

Съпредседателят на 

Коалиционния съвет на 

„Български патриоти“ Бо-

рис Ячев посочи, че държа-

вата не трябва да се явява 

пречка пред строителния 

бранш в България. „През из-

миналата година, когато 

държавата започна подпо-

магане на отделните сек-

тори за възстановяване 

от COVID-19 кризата, неза-

служено строителството 

остана някакси встрани. 

Аз мисля, че е време да се 

обърне внимание с форми 

на подпомагане на строи-

телите“, каза той.

Ячев засегна и темата 

за мълчаливото съгласие, 

като припомни, че преди 4 

години в Народното събра-

ние са били внесени предло-

жения за промени в закона, 

но те не са били приети. 

Относно Закона за об-

ществените поръчки Ячев 

заяви, че той се нуждае от 

много сериозен ремонт. 

„Аз мисля, че новият парла-

мент ще трябва да започ-

не промяната му. Трябва да 

се гарантира прозрачност, 

публичност и възможност 

да има повече участници 

на пазара“, сподели той.

По време на срещата 

бе дискутирана и тема-

та за Плана за възстано-

вяване и устойчивост на 

България, както и други ак-

туални въпроси, по които 

двете страни ще работят 

в сътрудничество.

Снимка Емил Христов
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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

®
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КСБ и Столичната община са извършили едно благородно 
дело при пълна прозрачност пред българското общество

б л а -

городна идея за 

осигуряване на средства 

за реставрацията. КСБ, 

която има богат опит в 

участието и подкрепата 

на благотворителни ини-

циативи, например обновя-

ването на музея на Кольо 

Фичето в Дряново, за-

става зад каузата за въз-

становяването на тази 

архитектурна културна 

ценност с изключително 

значение за националната 

ни идентичност. Камара-

та предоставя проектите 

за обновяване, одобрени 

от Столичната община, 

на хуманитарната фон-

дация на Андрей Скоч 

„Поколение“ – неправител-

ствена организа-

ция, която се занимава с 

реставрацията на руски 

военни паметници. В ре-

зултат представители на 

фондацията пристигат, за 

да се запознаят на място 

със състоянието на па-

метника. Взети са проби 

и след експертна оценка 

фондацията решава да 

отпусне необходимите 

средства. 

На 29.08.2012 г. е склю-

чено споразумение между 

Столичната община и 

КСБ, с което Камарата 

поема цялата дейност 

по организацията и коор-

динирането на проекта. 

Организацията на работа 

е съгласувана с всички ин-

ституции. През септем-

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Я

Брой 35, година IV, 31 август 2012

www.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Снимка Денис Бучел

ТЕМА ЗАКОНЪТЕВРОПРОЕКТИ

НА ПРИЦЕЛ

www.he l ios -metalu rg .com

Свилена Гражданска 

Започна реставрацията на 

Паметника на Цар Освободител 

в София. Благородната инициа-

тива е съвместна на Камарата 

на строителите в България и 

Столичната община. При засилен 

медиен интерес пред монумента 

председателят на КСБ инж. Све-

тослав Глосов и зам.-кметът на 

столицата в направление култура 

и образование д-р Тодор Чобанов 

представиха проекта за обно-

вление. Средствата в размер на 

1,100 млн. лв. без ДДС са осигуре-

ни от руската хуманитарна фон-

дация на Андрей Скоч „Поколение“.  

„Намираме се пред най-из-

вестния паметник в страната 

ни, познат на всички българи. От 

няколко години Столичната общи-

на обследва неговото състояние. 

Имаме великолепен партньор в 

лицето на Камарата на строите-

лите в България, с която работим 

прекрасно“, заяви зам.-кметът. 

„Преди четири месеца поехме 

ангажимент пред министър-пред-

седателя Бойко Борисов и кмета 

на София Йорданка Фандъкова, 

че ще се включим активно в ре-

конструкцията на паметника и 

ще осигурим финансирането за 

дейността. Камарата има дос-

татъчно богат опит при реста-

врирането. През миналата година 

обновихме музея на Колю Фичето 

в Дряново и други обекти.  За нас 

е чест да реконструираме Памет-

ника на Цар Освободител“, подчер-

та инж. Светослав Глосов.

Автор на проекта за рестав-

рация е арх. Любомир Петров.  Об-

новлението трябва да приключи 

до края на годината. Целта е за 

отбелязването на 135-годишнина-

та от Освобождението на Бълга-

рия монументът да бъде официал-

но открит. 

Всички фирми,  които ще 

участват в реставрационните 

работи, са членове на КСБ. „По 

паметника ще работят най-до-

брите реставратори, с които 

разполагаме в България. Фонда-

ция „Поколение“ също ще изпрати 

специалисти, които ще ни консул-

тират“, допълни председателят 

на Камарата.

Повече за реконструкцията на 
Паметника на Цар Освободител 
четете на стр. 6-7.

Благородната инициатива е съвместна на Камарата на строителите в България 
и Столичната община, финансирането е от фондация „Поколение“

Откриват втория лъч 
на метрото

Инж. Стоян Братоев,  
изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД:

Комисар Соня Клисарска, 
директор на Дирекция 
АФКОС към МВР:

8 СТРОИ
ТЕЛ

ИНТЕРВЮ

петък, 25 януари 2013

Свилена Гражданска  

Г-жо Чужикова, вие 

ръководите експертния 

екип реставратори на ху-

манитарната фондация 

„Поколение“, работещ по 

паметника на Цар Осво-

бодител Александър II. 

Какво е направено до този 

момент по него? 

Българските специа-

листи бяха установили, че 

статуята на императора 

e в много лошо състояние 

и трябва да бъде рестав-

рирана. Първоначално гле-

дахме снимки, но от тях 

не можеш да придобиеш 

точна представа за сте-

пента на нарушенията. 

През лятото на миналата 

година за първи път видях 

монумента на живо. Напра-

вихме оглед с вишка и взе-

хме проби. Разбрахме, че ни 

предстои трудна работа. 

Установихме, че в най-го-

ляма степен бяха увредени 

краката на коня. 

От тях тръгнаха и 

тези истории и комента-

ри трябваше ли по този 

начин да бъде извършена 

реставрацията? Трябва-

ше, разбира се! Това беше 

абсолютно премислено и 

правилно решение.

Искам да подчертая, 

че няма точна рецепта 

или предписание как да 

шена дадена 

тяло на паметника има 

отверстия, през които 

е попадала влага. Съще-

временно не трябва да 

забравяме, че София е съ-

временен град, в който има 

метро, интензивен градски 

транспорт, а и е сравни-

телно изявена сеизмична 

зона - факти, които също 

влияят на състоянието на 

обекта. 

Групата реставрато-

ри, която работеше по па-

метника тук, в България, е 

т

Имам предвид, че паметни-

кът и двете конни фигури, 

които са на отделни пло-

щадки, бяха демонтирани 

и реставрирани в стацио-

нарни условия от високо-

квалифицирани специали-

сти. Направо се влюбихме 

в тези майстори. Съвсем 

отговорно мога да кажа, 

че това са хора, които 

напълно владеят своята 

професия. Марин Марков 

ърви път, кога-

та

ят метал на много места 

имаше увреждания. 

Въпреки големия об-

ществен и журналисти-

чески интерес при демон-

тажа Марин и неговият 

помощник не направиха 

нито едно излишно движе-

ние при свалянето на глав-

ната конна фигура. Беше 

ясно, че тези хора обичат 

професията си и ще напра-

вят всичко както трябва.

Демонтажът на па-

ка ли беше най-

го направи Камарата на 

строителите в България. 

Този факт първоначално ме 

притесняваше. Ние не зна-

ехме как ще ни посрещнат. 

Притеснението обаче се 

стопи, когато застанахме 

пред чертежите в сграда-

та на Камарата. 

По време на реставра-

цията добавихме и липс-

ващите детайли от па-

метника. Имаше счупени 

щикове и други елементи. 

Те бяха отлети допълни-

телно, при това с голямо 

майсторство. Ако пак се 

знам къде има ле-

ите

Олга Чужикова, ръководител на експертен екип              
   реставр

              
         Камарата на строителите в България създаде отлична организация    

Снимки Денис Бучел

Олга Чужикова е родена в Ташкент, Узбекска 

ССР. През 1981 г. завършва Политехническия ин-

ститут „А. Бируни“ със специалност „Архитект“. 

От 1974 до 1994 г. работи като архитект в Ин-

ститута по проектиране на генералния план на 

Ташкент. 

През 1994 г. се премества в Руската федерация, 

до 1996 г. е главен архитект на Пушкиногорски 

район. От 1996 до 2001 г. е заместник-директор 

по реставрацията и развитието на Държавния 

мемориален историко-литературен и природно-

ландшафтен музеен резерват на А. С. Пушкин 

„Михайловское“. От 2001 до 2003 г. е заместник 

генерален директор на музеен резерват, директор 

„Реставрация и перспективно развитие”, Държа-

вен историко-архитектурен и ландшафтен музеен 

резерват „Царицино”. 

След това една година е зам. генерален дирек-

тор на дружество „Профреставрация” ООО. От 

2004 г. до днес е генерален директор на дружество 

„РЕССТРОЙ” ООО. 

Автор е на много проекти за реставриране, 

както и организатор на реставрационната дей-

ност на обекти от културното наследство в гра-

довете Москва, Владимир, Суздал, Гус Хрустални и 

Д ржавен мемориален и природен музеен резер-

ев Спаско-Лутовиново“.
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        реставратори на хуманитарна фондация „Поколение“: 

 при възраждането на монумента на Цар Освободител Александър II

формата, отчитайки мак-

симално температурното 

разширение. Всичко е мак-

симално точно до 1 мили-

метър, за да може впослед-

ствие при сглобяването да 

има абсолютно съвпадане. 

Другият вариант беше на 

коня да се сложат подпори. 

Вие като жители на София 

искате ли паметникът да 

стои на подпори? Това не 

е стълб, това е крак със 

специфична форма. 

Какви нови техноло-

гии използвахте при ре-

ставрацията?

Всеки паметник е спе-

цифичен. Интересното 

тук е, че каменните части 

са третирани със специа-

лен материал, който не 

позволява графитите да 

останат на паметника и 

могат да бъдат изчисте-

ни само с вода. Това лично 

на мен много ми харесва и 

ще го използваме и на дру-

ги места.

Колко души общо ра-

ботихте по възраждане-

то на монумента? 

Повече от 80 човека 

взеха пряко участие. Ру-

ският екип сме петима, 

останалите са български 

специалисти. През кратки 

интервали от време ние 

обсъждахме всичко заедно. 

хме носещата 

е

тре е монтирана носеща 

конструкция, при това 

доста интересна, плод на 

съвместните ни усилия. 

Не трябва да забравяме, 

че София е в сеизмична 

зона. Конструкцията е из-

работена от неръждаема 

стомана. Тя е изключител-

но надеждна. Родена и ра-

ботила съм в Ташкент, за 

който се знае, че земетре-

сенията не са рядкост. 

Бронзът е почистен до 

плътна патина, тя е заз-

дравена и консервирана.

В хода на работата са 

премисляни различни мето-

ди, но смятам, че избрах-

ме най-добрите. Занапред 

като всяко нещо и памет-

никът ще иска да бъде под-

държан и обгрижван. 

Какви са впечатления-

та ви от работата на Ка-

марата на строителите 

в България? 

Те координираха цяла-

та дейност. Подбираха 

специалистите. Доста 

трудно е да се координи-

ра такава сложна работа. 

Необходимо е да се подбе-

рат хора, които наистина 

умеят добре да вършат 

подобна дейност. Много 

ме е страх, когато някой 

каже, че може всичко. Таки-

ва хора няма. Камарата се 

справи блестящо с орга-

низацията. Всичко, което 

беше нужно, беше доставя-

вие го наричате, е мате-

риално свидетелство на 

този факт.

Фондация „Поколение“ 

се занимава с благотвори-

телност в прекия смисъл. 

Тя е изцяло частна. По ини-

циатива на фондацията 

направихме реставрация 

на военния мемориал в 

Порт Артур преди 3 годи-

ни. За тази дейност бях 

наградена с държавна бла-

годарност от президента 

Дмитрий Медведев. Преди 

това получих държавна на-

града от предишния държа-

вен глава Владимир Путин. 

Президентът на фон-

дацията Андрей Скоч е де-

путат в Държавната дума 

от Белгород. Като такъв 

дълго време е оглавявал 

българо-руската група за 

сътрудничество между 

народните представите-

ли от двата парламента.

Какви довършителни 

работи предстои да се 

направят до официално-

то откриване на мону-

мента на 28 февруари? 

Има още работа по 

площадката, по каменна-

та балюстрада. Предстои 

нанасянето на хидрофобно 

покритие, обеззаразяване, 

за да не се появяват черни 

петна. След това трябва 

да върнем кованата огра-

да, която, доколкото знам, 

вече е почистена и в мо-

мента я боядисват. Необ-

ски монумент, а от друга 

- културен. Може да има 

взаимоотношения, които 

някои харесват, а други 

- не, но има материален 

израз на определени съби-

тия. И българите трябва 

да решат как да се отна-

сят към тези събития, а 

именно към Руско-турска-

та война. Но паметни-

кът фиксира факта, че 

това се е случило. 

Освен това той се 

отличава с великолеп-

на пластика. Негов 

автор е ненадмина-

тият италиански 

с к улптор  Ар -

налдо Цоки. В 

скулптурна-

та група се 

к по-

където е погребан поет-

ът, Тригорското имение, 

Петровско имение, соб-

ственост на арапа на Пе-

тър Първи. Осем години и 

половина се занимавах с 

този обект.

Мислите ли за друг 

паметник, който да рес-

таврирате у нас? Споме-

нахте Плевен...

Няма сега да ви разкри-

вам нашите планове. Ко-

гато бъде взето оконча-

телно решение, тогава 

ще говорим. В България 

има много руски па-

метници. Но има 

един, към който 

имам специално 

отношение - 

както положително, така 

ателно. Става въ-

Съ-т ден преди откриването на изложбата
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Снимки Денис Бучел

ИНТЕРВЮ ТЕМА

Мартин Славчев
Ренета Николова

Реставрираната фигура на 

Цар Освободител бе върната 

успешно на мястото й на пло-

щад „Народно събрание“ в София 

в четвъртък, 29 ноември, два 

месеца преди крайния срок.

След като в началото на сеп-

тември скулптурата на руския 

император Александър II бе де-

монтирана, тя бе основно рес-

таврирана. Ремонтирани бяха 

и по-малките фигури - на княз 

Николай Николаевич-старши, 

главнокомандващ на Дунайска-

та армия, и граф Николай Иг-

натиев, както и постаментът 

на паметника и балюстрадата. 

Работата по облагородяването 

на пространството около мону-

мента продължава.

„Паметникът на Цар Осво-

бодител е с изцяло нова носе-

ща конструкция от неръждаема 

стомана. Подменени са компро-

метираните 4 крака на коня, за 

които още през 1946 г. има ре-

шение, че трябва да бъдат сме-

нени, тъй като се разрушават. 

Постаментът е укрепен с изпъл-

нение на пилоти. Цялата балю-

страда около него е с нови ба-

люстри. Камъкът е почистен и 

възстановен, а счупените части 

са подменени”, обясни председа-

телят на КСБ инж. Светослав 

Глосов. Благородната инициати-

ва за реставрацията на Па-

метника на Цар Освободител 

е съвместна на Камарата на 

строителите в България и 

Столичната община, а фи-

нансирането е осигурено 

от руската хуманитарна 

фондация на Андрей Скоч  

„Поколение”.

КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

КСБ показа за пореден път, че е обществено 
отговорна организация

Председателят 
на КСБ 
инж. Светослав 
Глосов и 
арх. Любомир 
Петров, 
координатор на 
проекта (вляво)

Скулпторът Марин Марков постави в конната фигура капсула  
с имената на всички ангажирани с реставрацията на монумента

ври тежащата 3,3 тона 

статуя с височина 4,22 

метра е успешно демон-

тирана и превозена до 

„Марков студио“ с основа-

тел и управител скулпто-

ра Марин Марков. Самото 

възстановяване на бронзо-

вите скулптури е направе-

но след подробен метало-

химичен анализ, извършен 

от два института на БАН 

- по металознание, съоръ-

жения и технологии и по 

обща и неорганична химия, 

и с използването на съща-

та бронзова сплав като 

оригиналната.

Сред екипа консултан-

ти на реставрацията, 

изпратени от фондация 

„Поколение“ у нас, са Олга 

Чужикова,  носител на 

множество престижни 

награди, която ръководи 

руските реставратори, и 

Алексей Воробьов. Те да-

ват много висока оценка 

на работата на своите 

български колеги и на КСБ 

като координатор на це-

лия проект. Такава е и 

оценката от Столичната 

община. В края на ноември, 

след само 3 месеца, обно-

вената фигура е върната 

на мястото й на площад 

„Народно събрание“. 

Цели ят процес  от 

самото начало до фина-

лизирането на реставра-

цията протича при пълна 

прозрачност и постоянна 

информираност на медии-

те и обществеността за 

извършваните дейности. 

Телевизиите заснемат 

репортажи за демонтажа 

и реставрацията, дори 

влизат в леярната, за да 

отразят самия процес по 

отливането на краката на 

коня. Два видео оператор-

ски екипа – български и 

руски, заснемат етапите 

от дейността. Вестник 

„Строител“, изданието 

на КСБ, проследява и до-

кументира всяка стъпка 

от възраждането на мо-

нумента. На специално 

организирана изложба са 

представени 350 фотоса, 

отразяващи реализация-

та на уникалния проект. 

Пълен списък на лицата, 

участвали в реставраци-

ята и консервацията на 

паметника, е публикуван 

във в. „Строител“. 

Това са фактите. КСБ 
и Столичната община 
са извършили едно бла-
городно дело, спазвайки 
закона, залагайки на про-
фесионалистите и при 
пълна прозрачност пред 
българското общество. 

Мартин Славчев
Свилена Гражданска

В над 350 фотоса на излож-

бата „Възроденият монумент на 

Цар Освободител Александър II“ е 

представена историята на един 

от най-значимите български 

паметници и всяка стъпка от 

процеса на реставрацията му. 

Събитието, посветено на 135-го-

дишнината от Освобождението 

на България, бе организирано от 

хуманитарната фондация на Ан-

дрей Скоч „Поколение“, Столична-

та община и Камарата на стро-

ителите в България. Акцентът 

се поставя върху успешните ре-

зултати от реставрирането на 

монумента. Заедно със снимките 

са изложени и четирите ориги-

нални крака на главната конна 

фигура.

„Камарата на строителите 

в България има традиция да под-

помага дейности по съхраняване 

на паметниците на културата. 

Това е една от причините пре-

ди повече от година кметът 

на Столичната община Йор-

данка Фандъкова да се обърне 

към нас с молба за съдействие. 

Монументът е символ на София 

и България. Успяхме заедно със 

Столичната община и финансо-

вото съдействие на фондация 

Поколение“ която има традиции

паметници по света, да реали-

зираме това родолюбиво дело“

координатор по реставрацията 

и председател на КСБ инж Све

Монументът ще бъде офи-

циално открит на 28 февруари а

посетители до 7 март в Нацио-

налния археологически музей

Изложбата с 350 фотоса, посветена на реставрацията на паметника, бе организирана  
от фондация „Поколение“, Камарата на строителите в България и Столичната община

Снимка Денис Бучел

В. „Строител“

Във връзка с публични 

изказвания на служебния 

министър на културата 

Велислав Минеков, съдър-

жащи неверни, подвеж-

дащи и уронващи авто-

ритета на Камарата на 

строителите в България 

твърдения, КСБ заявя-

ва, че реставрацията на 

паметника „Цар Осво-

бодител Александър II“ е 

извършена при стриктно 

спазване на всички зако-

нови разпоредби, перма-

нентен контрол от от-

говорните институции, 

консултации от междуна-

родно признати експерти, 

а средствата са израз-

ходвани съобразно волята 

на дарителя. 

Не отговаря на исти-

ната твърдението, че 

няма проектна документа-

ция. Главният архитект на 

Столичната община е из-

дал разрешение за стро-

еж №58/11.04.2011 г. въз 

основа на надлежно съгла-

суван с писмо №33-00-0283 

от 9.08.2010 г. на Минис-

терството на културата 

проект за реставрация и 

консервация на паметник 

„Цар Освободител Алек-

сандър II“. Главен коорди-

натор на екипа, изготвил 

проекта за реставрация 

и част от проектантския 

екип, е арх. Любомир 

Петров, 

ръководител 

звено „Опазване паметни-

ците на културата и ис-

торическото наследство“ 

(ОПКИН) към Общински 

културен институт „Му-

зей за история на София“.

Припомняме, че към 

2012 г. скулптурата е в из-

ключително лошо състоя-

ние, дори опасно за живота 

на преминаващите около 

нея хора. Паметникът, из-

дигнат през 1907 г., не е 

реставриран от 1944 г. 

Установено е, че по крака-

та на конната фигура има 

сериозни пукнатини. Сто-

личната община издига 
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Румъния създава фонд за саниране на обществени, жилищни и исторически здания за        
Емил Христов
Ренета Николова

Последната една годи-
на бе изпълнена с предизви-
кателства, за които нито 
една икономика по света не 
бе подготвена. Пандемия-
та от COVID-19 пренареди 
представите на хората за 
приоритетите им и накара 

човечеството да се замисли 
за бъдещето. За да окажат 
подкрепа на държавите, 
предприятията и граждани-
те от ЕС за възстановяване 
от икономическия спад, Евро-
пейската комисия, Европей-
ският парламент и лидерите 
на ЕС постигнаха съгласие 
за създаването на План за 
възстановяване и устой-

чивост, който да проправи 
пътя за излизане от криза-
та и да помогне за полагане 
на основите на по-модерна и 
устойчива Европа. През ля-
тото на 2020 г. страните 
членки на ЕС договориха фи-
нансирането по програмата 
да бъде с общ размер от 750 
млрд. евро. Средствата са 
предвидени за преодоляване 

на последствията от пан-
демията и са концентрира-
ни за бъдещи инвестиции и 
за реализирането на важни 
проекти.

За целите на програми-
ране на средствата държа-
вите трябва да изготвят 
национални планове за въз-
становяване и устойчивост 
като приложение към свои-

те национални програми 
за реформи. Европейската 
комисия прие, че срокът за 
подаването им е 30 април, 
след което в рамките на два 
месеца плановете ще бъдат 
разглеждани от Комисията и 
при необходимост адаптира-
ни, така че разпределението 
на средствата да започне 
възможно най-скоро.

С оглед на бързото въз-
становяване от изключител-
но значение е по-голямата 
част от средствата да бъде 
усвоена през първите две 
години след приемането на 
плановете. Очаква се още в 
края на тази година да стар-
тират първите плащания, а 
финалните могат да се осъ-
ществят до края на 2026 г. 

Румъния е сред държавите 
в Европейския съюз, която 
внесе своя национален План 
за възстановяване и устой-
чивост в ЕК.

Документът бе пред-

ставен по-рано през юни в 

двореца „Виктория” в сто-

лицата Букурещ от минис-

тър-председателя Флорин 

Къцу, вицепремиерите Дан 

Барна и Келемен Хунор за-

едно с министъра на ев-

ропейските инвестиции и 

проекти Кристиан Гиня. По 

време на пресконференци-

ята стана ясно, че Румъ-

ния разчита да получи 14,3 

млрд. евро безвъзмездни 

средства и 15 млрд. евро 

заеми. Техният план е 

структуриран около шест 

основни стълба – еколо-

гичен преход, цифрова 

трансформация, интели-

гентен растеж, социално 

и териториално сближа-

ване, здравеопазване и 

устойчивост и политики 

за следващото поколение. 

Съответно проектите в 

него са насочени към по-

добряване на транспорта, 

образование, здравеопаз-

ване, обновяване на сгради 

и цифровизация на публич-

ната администрация. 

„Очакваме страната 

ни да премине през модер-

на реформа най-късно до 

2026 г. Всички проекти, 

които сме заложили, це-

лят да превърнат Румъния 

в лидер по икономическо 

развитие в Югоизточна 

Европа. Нашият национа-

лен план постига макси-

мална сложност и вярвам, 

че след като получим офи-

циалната оценка и одо-

брение от Комисията, ще 

започнем да го реализира-

ме в най-кратки срокове“, 

заяви министър Кристиан 

Гиня.

Премиерът Къцу под-

черта, че голяма част 

от тези над 29,2 млрд. 

евро ще бъдат използва-

ни за изграждане на около 

450 км магистрали, сто-

тици училища, детски 

градини и болници. „Румъ-

ния се нуждае от много 

реформи, като започнем 

от пенсионната систе-

ма и стигнем до такава 

в правосъдието, но наш 

основен приоритет тряб-

ва да бъде развитието на 

инфраструктурата, която 

ще подпомогне икономи-

ческия растеж“, допълни 

той.

Вицепремиерът Дан 

Барна посочи на свой ред, 

че с националния си план 

Румъния ще получи необ-

ходим ресурс за развитие, 

който значително ще про-

мени важните компоненти 

на държавата и нейното 

развитие.

В стратегическия до-

кумент на Румъния спе-

циално място заемат и 

инвестициите за частния 

сектор, за научни изслед-

вания и иновации, като за 

целта са заложени 2,35 

млрд. евро.

От гледна точка на 

подкомпонентите по про-

грамата на първо място 

Румъния е поставила ре-

ализацията на проекти в 

железопътния сектор, за 

които са заложени почти 

4 млрд. евро. За изграж-

дането на магистрали са 

планирани 3,2 млрд. евро, а 

болничната инфраструк-

тура се очаква да разпо-

лага с 2 млрд. евро.

Планът за възстано-

вяване и устойчивост на 

Румъния включва и съз-

даването на Фонд за об-

новяване на обществени, 

жилищни и исторически 

сгради, който ще разчита 

на 2,2 млрд. евро. Сред оч-

акваните резултати от 

реализирането на тази 

инициатива са: създаване 

на Национален регистър 

на сградите; професионал-

но обучение; разработва-

не на пилотни центрове 

за оползотворяване на 

исторически строителни 

материали и повторното 

им използване. Съгласно 

заложените цели 

в края на изпълнението 
на плана трябва да има 

между 1000 и 1500 санирани 
жилищни блока и около 2000 
обществени постройки.

В дългосрочната на-

ционалната стратегия на 

Румъния за обновяване на 

сградния фонд е записано, 

че до 2050 г. трябва да бъ-

дат обхванати приблизи-

телно 77% от него. В тази 

връзка според властите в 

Румъния е важно да се за-

силят темповете на сани-

ране на зданията, както и 

че е необходимо опростя-

ване на съответното за-

конодателство, за да се 

ускорят инвестициите. 

Три са приоритетните об-
ласти, по които ще работи 
Ирландия в своя План за 
възстановяване и устой-
чивост.

Държавата иска само 

1 млрд. евро, които да ин-

вестира в „зелен” преход, 

ускоряване на цифровите 

реформи и разширяване на 

трансформацията, както 

и социално и икономическо 

възстановяване.

Министърът на пуб-

личните разходи и рефор-

ми Майкъл Макграт и ми-

нистърът на финансите 

Пасхал Донохое споделиха 

на брифинг, че ще разчи-

тат със средствата да 

бъдат възстановени клю-

чови сектори в страната, 

които са били силно засег-

нати заради пандемията 

от COVID-19. „За една го-

дина, в която сме се спра-

вили с двойните предиз-

викателства на COVID-19 

и Brexit, подкрепата от 

Европа е доказателство 

за солидарността, която 

бе отличителната черта 

на нашето членство в ЕС 

през последните пет де-

сетилетия. Много рабо-

та беше свършена, за да 

стигнем до този момент. 

Искам да използвам въз-

можността, за да похваля 

всички, които са работи-

ли по плана”, сподели До-

нохое.

От думите му стана 

ясно, че приоритет номер 

едно пред Ирландия ще 

бъде „зеленият” преход, 

като за целта ще бъдат 

направени инвестиции 

на обща стойност от 

над 503 млн. евро. Те ще 

включват и реновиране на 

жилищни обекти, офисни 

сгради, училища, като ос-

новната цел ще е повиша-

ване на енергийната ефек-

тивност. 

За постигане на ци-

фровите реформи и тран-

сформацията се посочват 

шест направления – разра-

ботване на споделен дър-

жавен център за данни, 

програма за стартиране 

на дигиталния преход на 

предприятията, както и 

създаването на 5G тех-

нологии за превръщането 

на Ирландия в по-„зелена” 

и по-иновативна.

За третото ключово 

направление в плана – со-

циално и икономическо 

възстановяване и създа-

ване на работни места, 

ще бъдат похарчени 181 

млн. евро. 

Чехия се надява да разпо-
лага с общо 7,1 млрд. евро 
безвъзмездна финансова 
помощ. 

Държавата  е  кон -

центрирала своите про-

екти около темите ци-

фрова трансформация, 

„зелена” инфраструктура, 

образование, научноизсле-

дователска и развойна 

дейност и иновации, пуб-

лична администрация и 

здравеопазване. 

Близо половината от 

общата сума,  или 3 ,1 

млрд. евро, Чехия планира 

да отдели за „зелен” пре-

ход, като 230 млн. евро 

ще бъдат инвестирани в 

енергийна ефективност и 

близо 200 млн. евро за фо-

товолтаици. Още 169 млн. 

евро ще бъдат използвани 

за развитие на инфра-

структура за рециклиране.

На пресконференция, 

на която вицепремиерът 

и министър на промиш-

леността и търговията 

Карел Хавличек предста-

ви националния План за 

възстановяване и устой-

чивост, стана ясно, че 

властите в Чехия ще си 

сътрудничат с редица ор-

ганизации, включително 

Mинистърът на европейските инвестиции и проекти на 
Румъния Кристиан Гиня
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         2,2 млрд. евро, строи 450 км магистрали
До момента 23 държави 

са предали националните си 
планове за възстановяване 
и устойчивост. Предстои 
Комисията да ги разгледа и 
оцени въз основа на едина-
десет критерия, сред които: 
целесъобразност, ефектив-
ност, цифров преход, соци-
ална и институционална 
устойчивост.

Проектът на българ-
ския План за възстановява-
не и устойчивост бе приет 
от МС в края на април т.г. 
и изпратен за консулта-
ции в Брюксел. Той включва 
48 инвестиции и реформи, 
структурирани в четири 
стълба – „Иновативна Бъл-
гария“, целящ повишаване 
на конкурентоспособност-

та на икономиката и тран-
сформирането й в икономи-
ка, базирана на знанието 
и интелигентния растеж; 
„Зелена България“ - с фокус 
върху устойчивото управле-
ние на природните ресурси, 
позволяващо задоволяване 
на текущите нужди на ико-
номиката и обществото 
при запазване на екологич-

ната устойчивост; „Свър-
зана България“, който ще 
осигурява предпоставки за 
повишаването на конкурен-
тоспособността и устойчи-
вото развитие на районите 
на страната; и „Справедли-
ва България“ с акцент върху 
изграждането на ефектив-
ни и отговорни публични 
институции, чувствителни 

към нуждите на бизнеса и 
потребностите на гражда-
ните.

Какви са приоритетите, 
които залагат останалите 
европейски държави в своите 
стратегически документи? 
В поредица от материали 
екипът на в. „Строител“ 
представя акцентите от 
националните планове за 

възстановяване и устойчи-
вост на 27-те страни член-
ки. В предишни броеве се 
фокусирахме на стратегиче-
ските документи на Порту-
галия, Гърция, Германия, Ита-
лия, Литва, Дания, Латвия, 
Австрия, Дания и Унгария. В 
настоящия продължаваме 
с Румъния, Чехия, Ирландия, 
Швеция и Финландия.

и от неправителствения 

сектор, за да успеят да 

реализират всички зало-

жени цели. „Поради панде-

мията COVID-19 чешката 

икономика преминава през 

период на рецесия. Надява-

ме се да я съживим с пари-

те, които ЕК ще ни отпус-

не“, сподели Хавличек.

Той  д оп ъ лн и  съ щ о 

така, че Чехия ще разчи-

та изключително много с 

отделените средства да 

се повиши енергийната 

ефективност не само на 

сградите, но и на общест-

веното осветление. От 

думите му стана ясно, че 

властите ще работят и 

за трансформацията на 

енергийния сектор, като 

според тях това ще има 

пряко положително въз-

действие върху качест-

вото на околната среда, 

развитието на строи-

телството, транспорта, 

нивото на оперативните 

разходи във всички сек-

тори на публичния живот. 

Основната амбиция на 

Чехия е чрез саниране на 

жилищните и обществени 

сгради да се достигне до 

намаляване с над 32% на 

потреблението на енергия 

до 2030 г. и пълно декарбо-

низиране до 2050 г.

Швеция поиска общо 3,2 
млрд. евро безвъзмездни 
средства за своя План за 
възстановяване и устой-
чивост. 

Документът се фо-

кусира в няколко направ-

лени я ,  сред  които са 

трудовата заетост, сбли-

жаването и „зеленият” 

преход. С изпълнението на 

плана правителството на 

Швеция цели да постигне 

„зелено” възстановяване; 

инвестиции в образова-

ние; разширяване на широ-

колентовия достъп, диги-

тализация на публичната 

администрация; по-добри 

условия за справяне с де-

мографското предизвика-

телство, жилищно строи-

телство.

Въпреки че степента 

на цифровизация на Шве-

ция е висока в сравнение 

с постигната на между-

народно ниво, властите 

считат, че разпростра-

нението на COVID-19 e 

показало повишена нужда 

от цифрови помощни сред-

ства и създаване на нови 

работни методи. Поради 

тази причина е изготвен 

план за бърза цифрова 

трансформация в публич-

ната администрация и 

обществото като цяло. 

За Швеция дигитализаци-

ята е важен компонент в 

изменението на климата и 

поради тази причина тех-

ните мерки за възстано-

вяване са с фокус разши-

ряване на широколентовия 

достъп и увеличаване на 

научните изследвания, кои-

то да допринесат за уско-

ряване на цифровия преход 

в обществото. 

В документа като при-

оритет се посочва и сти-

мулиране на икономиката 

през следващите години 

за по-бързо възстановява-

не от рецесията и смек-

чаване на икономическите 

и социални последици от 

пандемията. 

В плана си Швеция е 

заложила задачата за на-

маляване на регионалните 

различия. За целта ще се 

инвестира в транспорт 

и създаване на повече об-

разователни институции. 

Определени са ресурси 

и за т.нар. селски пакет, 

който включва инициати-

ви за жизнеспособни сел-

ски райони с конкурентни 

„зелени” индустрии, пове-

Европейската комисия одобри 

националните плановете за въз-

становяване и устойчивост на 7 

държави – Португалия, Испания, 

Гърция, Дания, Словакия, Австрия 

и Люксембург. 

П о р т у г а л и я  щ е  п о л у ч и 

13,9 млрд. евро безвъзмездни 

средства и 2,7 млрд. евро заеми 

до 2026 г. Председателят на ЕК 

Урсула фон дер Лайен е посочи-

ла, че с този ресурс страната 

ще излезе по-силна, устойчива 

и добре подготвена за бъдеще-

то след пандемията. Планът на 

Португалия включва десетки ин-

вестиционни проекти в сферите 

здравеопазване, социални жилища 

и инфраструктура.

В рамките на своя стратеги-

чески документ за възстановя-

ване и устойчивост Испания ще 

инвестира 69,5 млрд. евро. Дър-

жавата отделя 40% от общото си 

разпределение за дейности, които 

подкрепят климатичните цели на 

ЕС. Сред тях са мерките за насър-

чаване на устойчива мобилност в 

градовете и на дълги разстояния, 

повишаване на енергийната ефек-

тивност на сградите, декарбони-

зация на индустрията и намаля-

ване на енергийната зависимост, 

както и внедряване на нови техно-

логии за зелен водород и възобно-

вяеми източници. 

Съгласно гръцкия план Атина 

ще получи 17,8 млрд. евро директни 

безвъзмездни средства и 12,7 млрд. 

евро заеми – или общо 30,5 млрд. 

евро. Очаква се първите пари да 

бъдат изплатени през юли. Гърция 

ще вложи одобреното финансира-

не в изграждането на нови детски 

градини, енергийна ефективност и 

дигитализация. 

На Дания се отпускат 1,5 млрд. 

евро за данъчни реформи, енергий-

на ефективност, устойчив транс-

порт и инициативи в селскосто-

панския сектор. 

По Плана си за възстановява-

не и устойчивост Люксембург ще 

вземе 93 млн. евро. Държавата раз-

пределя 61% от общите разходи за 

мерки, които подкрепят климатич-

ните цели на Съюза, в това число 

снабдяване с възобновяема енергия 

на бъдещ жилищен квартал.

За  Австрия  са  осигурени 

3,5 млрд. лв., като тук климатични-

те цели на ЕС се подкрепят с 59% 

от общия ресурс.

Словаки я  ще  разчита  на 

6,3 млрд. евро. Планът й включва 

инвестиции в нови капацитети за 

възобновяема енергия, енергий-

на ефективност, озеленяване на 

частни и обществени сгради.

че работни места и раз-

виващи се компании, като 

същевременно се защи-

тава околната среда. За 

някои общини и региони, 

които се нуждаят от до-

пълнителна подкрепа, ще 

има осигурени средства 

за помощ да постигнат 

балансирана икономика. 

Правителството в Шве-

ция възнамерява да съз-

даде общинска делегация, 

която да разпределя сред-

ствата по това направ-

ление.

Една от последните държа-
ви, която успя да подаде 
своя План за възстано-
вяване и устойчивост, е 
Финландия.

Страната ще разчита 

на безвъзмездна финансо-

ва помощ в размер на 2,1 

млрд. евро. Техният план е 

структуриран около чети-

ри основни стълба, които 

са „зелен” преход, цифрови-

зация, трудова заетост и 

социални и здравни услуги. 

Властите във Финландия 

са включили реформи и ин-

вестиции за ускоряване на 

дигиталната трансфор-

мация и „зеления” преход. 

С част от средствата 

ще се насърчава еколо-

гичният преход на обще-

ството, по-специално 

този към нисковъглеродна 

икономика и енергетика 

и устойчивия транспорт. 

Целта е да се постигне 

значително намаляване 

на емисиите на парникови 

газове, както и развитие 

на бизнеса, повече научни 

изследвания и ноу-хау, по-

вишаване на износа. 

Ще се  реализират 

и проекти за устойчив 

транспорт. В допълнение 

на „зеления” преход ще се 

подкрепят инвестиции, 

чрез които ще се понижи 

вредното въздействие на 

сградния фонд върху окол-

ната среда. Това ще се ре-

ализира чрез създаването 

на схема за повишаване 

на енергийната ефектив-

ност на жилищните зда-

ния чрез ВЕИ.

Финландия планира ци-

фровата революция в дър-

жавата да бъде ускорена 

чрез подкрепа на обмена 

на информация в реално 

време между бизнеса и 

публичната администра-

ция, тестови и пробни 

среди за авангардни тех-

нологии, като 6G, изкуст-

вен интелект и кванто-

ви изчисления. Според 

властите проектите за 

дигитализация на публич-

ната администрация ще 

подобрят услугите, ка-

чеството, производител-

ността и ефективността 

на разходите.
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ЕП  актуа лизира 

правилата за работа 

на европейския омбуд-

сман, за да улесни раз-

следванията на лоши 

а д м и н и с т р а т и в н и 

практики на европей-

ско ниво. Депутати-

те приеха обновения 

устав, който засилва 

правомощията на ом-

будсмана. Преговорни-

ят екип на Парламента 

постигна споразуме-

ние за правилата със 

Съвета и Комисията 

през май 2021 г. след 

повече от две години 

застой по досието.

Европейският ом-

будсман цели да за-

щити интересите на 

гражданите на ЕС и 

да разследва случаи, 

в които има подозре-

ния,  че институция 

или орган на Съюза е 

действал в нарушение 

на закона или на добри-

те административни 

практики. Например 

те могат да се отна-

сят до администра-

тивни нередности, 

дискриминация, злоу-

потреба с власт или 

бездействие.

Обновеният устав 

потвърждава правото 

на омбудсмана да про-

вежда разследвания 

не само при наличие 

на оплаквания, но и по 

собствена инициати-

ва, особено при сери-

озни и системни на-

рушения на органи на 

ЕС. Правилата регла-

ментират достъпа на 

омбудсмана до класи-

фицирана информация 

на ЕС в хода на раз-

следване. Информация 

може да бъде търсена 

и от властите на дър-

жавите членки.

Европейският ом-

будсман  се  избира 

от ЕП в началото на 

всеки законодателен 

мандат. В бъдеще кан-

дидатите за поста 

ще трябва да не са 

били членове на ЕП, на 

Европейския съвет, на 

Комисията или нацио-

нални правителства 

в двете години преди 

номинацията. Това из-

искване цели да съхра-

ни независимостта на 

омбудсмана.

В момента евро-

пейски омбудсман е 

Емили О‘Райли, която 

изпълнява тази длъж-

ност от октомври 

2013 г.

ЕК публикува Европейския 

сравнителен доклад за иноваци-

ите за 2021 г., който показва, че 

резултатите на Европа в облас-

тта на иновациите продължават 

да се подобряват в целия ЕС и 

от 2014 г. насам са се увеличили 

средно с 12,5%. „Налице е посто-

янна тенденция на сближаване 

на резултатите в рамките на 

ЕС, като държавите с по-ниски 

показатели бележат по-бърз 

напредък от тези с по-високи, 

което води до намаляване на раз-

личията между тях в областта 

на иновациите“, посочват от ин-

ституцията. Според Регионалния 

сравнителен доклад за иновации-

те за 2021 г. тази тенденция се 

наблюдава при иновациите във 

всички региони на ЕС. 

На световната сцена ЕС по-

стига по-добри резултати от 

свои конкуренти, като Китай, 

Бразилия, Южна Африка, Русия и 

Индия, но се нарежда след Южна 

Корея, Канада, Австралия, САЩ и 

Япония. Тазгодишният Европейски 

сравнителен доклад за иновации-

те се основава на преразгледана 

рамка, включваща нови показате-

ли за цифровизация и за устойчи-

вост на околната среда, като по 

този начин документът отразява 

по-добре политическите приори-

тети на ЕС.

и очакванията, свързани 

с нея, включително ев-

ропейските граждански 

панели,  националните 

панели и прояви, както и 

многоезичната цифрова 

платформа.

Втората част на за-

седанието беше съсре-

доточена върху въпроси с 

предимно процедурен ха-

рактер, включително гра-

фика на пленарните засе-

дания на Конференцията, 

европейските граждански 

панели и европейската 

гражданска проява.

Европейските граж-

дански панели ще се срещ-

нат през септември и ок-

томври, за да подготвят 

приноса си за бъдещите 

пленарни дебати. Прино-

сът ще включва препоръ-

ки, по които Съюзът да 

предприеме действия въз 

основа на предложенията 

на гражданите, събрани 

чрез платформата. Кон-

ференцията се ангажира 

да предостави максимал-

на възможност за учас-

тие на младите хора. 

Част от тези усилия е и 

подготвителната рабо-

та за Срещата на евро-

пейската младеж, която 

Европейският парламент 

организира на 8 - 9 октом-

ври. Следващата пленар-

на сесия е насрочена за 22 

- 23 октомври. 

Европейската комисия 

съобщи, че е приела реше-

ние, с което от юли Бълга-

рия и Румъния ще получат 

достъп само за четене до 

Визовата информационна 

система (ВИС) - базата 

данни, свързваща слу-

жителите по външните 

граници на ЕС с консул-

ствата на европейските 

държави, издали визите. 

Тоест двете страни ще 

имат право на достъп до 

информация, която вече 

съществува в система-

та, но не и да въвеждат 

нова. От ЕК поясняват, че 

двете държави успешно са 

приключили техническите 

изпитания, необходими за 

свързване към ВИС.

България и Румъния ще 

могат да видят визова-

та история на кандидат 

за виза, което ще улесни 

обработката на заяв-

ленията. Българските и 

румънските гранични слу-

жители ще проверяват 

валидността и истин-

ността на шенгенските 

визи, издадени от други 

държави от ЕС, според да-

нните от ВИС. Комисията 

пояснява, че това е от 

полза за предотвратява-

нето на измами и борбата 

с тежки престъпления и 

тероризъм.

Достъпът за четене 

до ВИС е необходим, за да 

могат България и Румъния 

да работят с новата сис-

тема за запис на данни от 

пресичане на външните 

граници, която се очаква 

да бъде въведена дого-

дина. Пълният достъп до 

ВИС ще стане възможен, 

след като България и Ру-

мъния бъдат приети в 

шенгенското простран-

ство. ЕК отбелязва, че 

наскоро отново призова 

Съветът на ЕС да утвър-

ди разширяването на Шен-

ген с България и Румъния.

Необходимо е по-стриктно при-

лагане на настоящите правила и 

директиви на национално и местно 

ниво, подобряване на законодател-

ството на ЕС, както и повишаване 

на информираността на гражда-

ните, за да се повиши качеството 

на атмосферния въздух. До тези 

заключения стигнаха участниците 

в уебинара „Как да дишаме по-чист 

въздух? Европейски практики и ре-

шения“, организиран от Бюрото на 

Европейския парламент в България.

По време на онлайн събитието 

бяха представени текущите евро-

пейски политики за качеството на 

въздуха, промените, за които на-

стояват Европейският парламент 

и гражданите, като беше споделен 

опитът на регион Ломбардия, Ита-

лия, и полския град Краков с мерки 

за намаляването на замърсяването 

на въздуха.

Хави Лопес (С&Д, Испания), 

докладчик по прилагането на ди-

рективите относно качеството 

на атмосферния въздух, подчерта 

важността на темата, защото то 

е пряко обвързано със здравето на 

хората. Според него се наблюдава 

неравенство между различните ев-

ропейски страни и техните граж-

дани относно чистота на въздуха, 

който те дишат, и е необходимо да 

се предприемат и приложат ефек-

тивни мерки в градските райони, 

за да се намали концентрацията на 

парниковите газове. Той изтъкна, 

че има нужда от нови инструменти 

и законодателни промени, които да 

съвпадат с изискванията на СЗО, за 

да се повиши качеството на атмос-

ферния въздух.

Франсоа Уакенхут, началник-от-

дел „Чист въздух“ в Генерална дирек-

ция „Околна среда“ на Европейската 

комисия, представи данни за ЕС и 

България и посочи предизвикател-

ствата, пред които те са изпра-

вени. Уакенхут коментира и пред-

приетите мерки от Европейската 

комисия, но изтъкна и значението и 

ролята на местните и национални 

власти, както и на гражданите за 

решаването на проблема. Според 

него основата трябва да се положи 

на местно ниво, като се вземат до-

брите примери и практики от други 

европейски страни и градове и се 

положат повече усилия за успешно-

то им реализиране.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

На 19 юни в Страсбург 

се състоя учредително-

то пленарно заседание на 

Конференцията за бъдеще-

то на Европа. Събитието 

отбеляза важен момент 

за Конференцията – без-

прецедентна, открита и 

приобщаваща проява на 

европейска демокрация.

След встъпителните 

изявления на съпредседа-

телите на Изпълнителния 

съвет представителите 

на участващите страни, в 

т.ч. гражданите, обсъдиха 

целта на Конференцията 
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През изминалата сед-

мица кметът на Столич-

ната община (СО) Йор-

данка Фандъкова провери 

реконструкцията на трам-

вайното трасе по бул. „Цар 

Борис III“ в участъка от Съ-

дебната палата до „Княже-

во“, изграждането на нов 

корпус към ДГ 88 „Детски 

рай“ и на открит паркинг в 

жк „Дружба“. 

Напредъкът по 

изпълнението на СМР по 
бул. „Цар Борис III“ 

Фандъкова е проследи-

ла заедно със зам.-кмета 

на СО по „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов. Дейностите се 

осъществяват по проект 

„Интегриран столичен 

градски транспорт – фаза 

II“, финансиран по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“, об-

щата стойност на който 

е над 115 млн. лв. „Строи-

телните работи по бул. 

„Цар Борис III“ се реализи-

рат в график въпреки за-

труднения вследствие на 

дъждовете. Към момента 

са осъществени всички 

демонтажни дейности и 

предстои да започне мон-

тажът на новия релсов 

път, като изпълнението 

ще стартира, когато вре-

мето позволява“, е заяви-

ла Йорданка Фандъкова. 

Тя е посочила, че очаква 

преди 15 септември ло-

калните платна да бъдат 

готови, за да може да се 

облекчи движението на 

автомобилите и градския 

транспорт в района. Нае-

сен трябва да завърши и 

стартиралата работа на 

участъка по ул. „Алабин“ 

между бул. „Хр. Ботев“ и 

ул. „Лавеле“. В момента се 

извършва и реконструкция 

на ул. „Николай Коперник“ в 

жк „Слатина“, на бул. „Тодор 

Каблешков“ в район „Триади-

ца“ и на ул. „Шишман“ в р-н 

„Средец“. В началото на 

юли се предвижда да започ-

не и реконструкция на бул. 

„Първа българска армия“. 

При инспекцията на 

кмета Фандъкова на из-

граждането на 

нов корпус към ДГ №88 
„Детски рай“ в жк „Дружба“ 

тя се е запознала с 

графика на строителните 

дейности и е напомнила, 

че държи да се работи ка-

чествено и в срок. „Услови-

ята в детските градини 

на София и грижата, която 

малчуганите получават, са 

много добри. Най-важното 

за родителите е децата 

им да имат достъп до 

тях“, посочи още тя. Но-

вата сграда ще бъде за 

4 групи – 3 яслени и 1 гра-

динска. Тя трябва да бъде 

напълно завършена през 

пролетта на следващата 

година. Заедно със строи-

телството на новото зда-

ние се обновява и това на 

ДГ 88 „Детски рай“. В мо-

мента обектът се санира 

и се извършва ремонт на 

покрива. Очаква се стро-

ителните дейности в ос-

новния корпус да приклю-

чат до есента.

При проверката на 

открития паркинг с 64 
места в жк „Дружба“

кметът е коментира-

ла, че това е пето съоръ-

жение, което се обособява 

след благоустрояване на 

междублоково простран-

ство в район „Искър“. Ра-

боти се по оформяне на 

алеи и места за паркиране 

на открито. Ще бъде на-

правена детска площадка 

и ще се поставят пейки. 

Проектът е част от нова-

та програма на кмета на 

СО Йорданка Фандъкова 

за облагородяване на така 

наречените кални точ-

ки в кварталите, където 

основно се паркира върху 

тревната площ. „Затова 

по предложения на кмето-

вете на райони инвести-

раме в облагородяването 

на тези места, на които 

се оформят зони за парки-

ране, зелени площи или къ-

тове за почивка“, е казала 

кметът Фандъкова.

От друга страна ет-

ажните собствености 

имат възможност да 

участват и в програмата 

на Столичната община за 

обновяване и озеленяване 

на градинки пред блокове-

те „Зелена София“. По нея 

досега са благоустроени 

1284 междублокови прос-

транства и локални зелени 

площи в столицата.

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Отвориха офертите за из-

бор на изпълнители на осемте 

поръчки за изграждане на ВиК 

инфраструктура в Столична-

та община с финансиране от 

Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 

- 2020“). Търговете бяха обяве-

ни в края на април т.г., като 

тяхната обща стойност е над 

113 млн. лв.

В тръжната процедура за 

доизграждането на канализа-

ционната мрежа на Нови Ис-

кър, която е с прогнозна цена 

20 530 177,20 лв.  без ДДС, 

участват 7 кандидата. Оферти 

по нея са подали: Обединение 

„Канализации София 2021“ ДЗЗД, 

в което са „Монтажи Ко“ ЕООД, 

„Хидрострой“ ООД, „Водоканал-

строй-Костови“ ЕООД и „ВиК 

Инфраструктурно проeктира-

не“ ООД; „БС Конструкция АД; 

„ГБС - Инфраструктурно строи-

телство“ АД; „Джи Пи Груп“ АД; 

ДЗЗД „Нови Искър 2021“, със-

тавено от „Инжстройинжене-

ринг“ ЕООД, „Автомагистрали-

София“ ЕООД, „ПроИнфра“ ООД, 

„СЕТ Инженеринг“ ЕООД и „Зе-

нит-Хидро“ ООД; „Интерпром“ 

ЕООД; и Обединение „Аква Сре-

дец“ ДЗЗД с участници „Аква 

Темпус“ ООД, „ИСА 2000“ ЕООД 

и „Би Ес Проект“ ЕООД.

В поръчката за изграждане-

то на канализационна мрежа в 

кв. „Кръстова вада-изток“ има 

подадени 3 оферти. Прогнозна-

та стойност е 2 275 039,56 лв. 

без ДДС. Кандидатите са: 

ДЗЗД „Лозенец 2021“, в което 

влизат „Гелак“ ООД, „Ивком-

плект“ ЕООД и „Дикрас“ ЕООД; 

„ПСТ ПИМ 2021“ ДЗЗД, съставе-

но от „ПСТ Груп“ ЕАД и „Пътин-

женеринг-М“ АД; и „ИСА 2000“ 

ЕООД. 

Третата процедура, обяве-

на от СО, е за строителство-

то на канализационна мрежа 

на кв. „Суходол“, като тя е за 

2 927 706,18 лв. без ДДС. Офер-

ти са подадени от „Трейс Груп 

Холд“ АД и от „Астра Енерджи 

2021“ ДЗЗД с участници „Техно - 

Енерджи“ ООД, „Астра Консулт“ 

ЕООД, „Астра 2005“ ЕООД и 

„Аква - Проект“ ЕООД. 

По търга за доизграждане на 

канализационната мрежа на кв. 

„Симеоново“, който е с прогноз-

на стойност 14 498 516,53 лв. 

без ДДС, се състезават пет 

обединения. Това са ДЗЗД „Си-

меоново Кем 2021“ с партньори 

„Климатроник“ ЕООД, „Маридел 

2012“ ЕООД и „Еко Традекс Груп“ 

АД; ДЗЗД „ВиК Груп Симеоново“, 

съставено от „Джи Пи Груп“ АД 

и „Дино-7“ ООД; ДЗЗД „Еко Про-

ект - София“ с участници „Пар-

сек Груп“ ЕООД, „Растер-Юг“ 

ООД и „Интерхолд“ ЕООД; ДЗЗД 

„Симеоново Ва“, в което са „Ин-

терполис“ ЕООД и „Ва и Бо-М“ 

ООД“; и „Канализационна мре-

жа Симеоново“ ДЗЗД, където 

влизат „Канализационна мрежа 

Симеоново“ ДЗЗД и „Фармвил“ 

ЕАД. 

Четири са кандидатите 

за доизграждане на канализа-

ционната мрежа на кв. „Обеля“. 

Офертите в процедурата на 

стойност 5 790 660,54 лв. без 

ДДС са на: Обединение „Кана-

лизации София 2021“ ДЗЗД с 

участници „Монтажи Ко“ ЕООД, 

„Хидрострой“ ООД, „Водоканал-

строй-Костови“ ЕООД и „ВиК 

Инфраструктурно проeктира-

не“ ООД; „ГБС - Инфраструк-

турно строителство“  АД; 

„Маридел 2012“ ЕООД; и ДЗЗД 

„Интер Обеля Ва“, съставено 

от „Интерполис“ ЕООД и „Ва и 

Бо-М“ ООД“. 

Една от осемте поръч-

ки е за строителство на ка-

нализационна  мрежа в  кв. 

„Драгалевци“, като тя е за 

35 660 722,39 лв. без ДДС. По 

нея са подадени 4 оферти. Те са 

на: ДЗЗД „Аква Билд - София“, 

в което са „Парсек Груп“ ЕООД, 

„Растер-Юг“ ООД и „Интерхолд“ 

ЕООД; Обединение „Драгалевци 

2021“, съставено от „Трейс Груп 

Холд“ АД и „Булстрой-монтажи“ 

ЕООД; ДЗЗД „Интер Драгале-

вци Ва“ с участници „Интерпо-

лис“ ЕООД и „Ва и Бо-М“ ООД; 

„Галчев Инженеринг“ ЕООД. 

9 са желаещите да доиз-

граждат канализационната 

мрежа на кв. „Бенковски“. Офер-

ти по търга с прогнозна цена 

3 343 882,85 лв. без ДДС са 

представили: Обединение „Ка-

нализации София 2021“ ДЗЗД с 

партньори „Монтажи Ко“ ЕООД, 

„Хидрострой“ ООД, „Водоканал-

строй-Костови“ ЕООД и „ВиК 

Инфраструктурно проeкти-

ране“ ООД; „Хидрострой“ АД; 

ДЗЗД „ВиК Груп Бенковски“, в 

което влизат „Джи Пи Груп“ АД 

и „Дино-7“ ООД; ДЗЗД „Сердика 

2021“ с участници „Гелак“ ООД, 

„Ивкомплект“ ЕООД и „Доми 97“ 

ЕООД; „ГБС - Инфраструктур-

но строителство“ АД; „Астра 

Енерджи 2005- 2021“ ДЗЗД, в 

което са „Техно - Енерджи“ ООД, 

„Астра Консулт“ ЕООД, „Астра 

2005“ ЕООД; ДЗЗД „Еко Проект-

София“, съставено от „Парсек 

Груп“ ЕООД, „Растер-Юг“ ООД 

и „Интерхолд“ ЕООД; „Маридел 

2021“ ЕООД; и „Строймонтаж“ 

ЕООД. 

Кандидатите за доизграж-

дане и реконструкция на кана-

лизационната мрежа на кварта-

лите „Градоман“, „Михайлово“, 

„Вердикал“ и с. Иваняне са три. 

Оферти са подадени от: Обе-

динение „Гелар Каналстрой“, в 

което са „Райкомерс Констрък-

шън“ ЕАД, „Гелак“ ООД, „Ар Си 

Дизайн“ ЕООД, „Уотър Енвайро 

Прожект“ ЕООД и „ПроИнфра“ 

ООД; „Интерпром“ ЕООД; Обе-

динение „Аква Средец“ ДЗЗД 

с  участници Аква  Темпус “ 

ООД, „ИСА 2000“ ЕООД и „Би 

ЕС Проект“ ЕООД. Прогнозна-

та стойност на поръчката е 

28 888 517,48 лв.
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Ренета Николова

Г-н Иванов, разкажете 
ни моля какъв празник е 
за масоните Еньовден?

Най-големият и най-

важният за нас. В този 

ден завършва Старата и 

започва Новата масонска 

година. На този ден ста-

рият майстор на ложата 

предава майсторския чук 

на новия майстор, който 

след като е положил клет-

ва за добросъвестна рабо-

та на строежа на Храма 

на човечността, заклева 

в това и членовете на но-

вия Съвет на сановниците 

в ложата си. На този ден, 

преди да започне Еньов-

денският празник със сес-

трите (така ние наричаме 

своите спътнички в живо-

та), свободните зидари 

правим преглед на своята 

работа през масонската 

година. Всичко това се 

осъществява в рамките 

на тържествения Еньов-

денски ритуал, който се 

прави само един път в го-

дината, и то на този най-

важен за нас ден!

Но защо на Еньовден?

Този древен тракийски 

обреден празник, доживял 

мистично жизнен и до 

наши дни, е свързан със 

Слънцето, преклонението 

пред огъня, природата и 

вълшебните свойства на 

билките и водата. А няма 

епоха от човешкото съ-

ществуване, в която от-

ношението към Слънцето 

да не е водеща и опреде-

ляща култова първопри-

чина. Превръщайки се в 

символ на божественост, 

в преклонение пред него 

са построени най-внуши-

телните първи култови 

съоръжения, оцелелите 

до днес мегалитни скални 

светилища. Посветени на 

Слънцето, те са убежища 

за духовни практики, за 

които древната орфиче-

ска поема „Дервенският 

папирус” започва с думи-

те: „Затворете вратата 

за непосветените…”. Да, 

Еньовден и днес е свързан 

с това същото и един-

ственото за човечест-

вото Слънце, с Лятното 

слънцестоене, което за 

Северното земно полукъл-

бо се случва всяка година 

на 21/22 юни и се празнува 

на 24 юни, рождения ден на 

Свети Йоан Кръстител. 

Великата ложа на Лондон 

(Велика ложа на Англия – 

ложа-майка на всички ве-

лики ложи по света) през 

1717 г. възприема за свой 

патрон Св. Йоан Кръсти-

тел (Предтеча). С това 

всъщност официализира 

за бъдещото организи-

рано масонско движение 

разрешението на въпро-

са с „раздвоението” за 

възприемането за патрон 

между него и евангелиста 

Св. Йоан Богослов, който 

се празнува по времето на 

Зимното слънцестоене на 

27 декември. Масонство-

то митологизира своя 

патрон Св. Йоан Кръсти-

тел като въплъщение на 

справедливостта и себе-

отрицанието, като израз 

на човешкия стремеж към 

съвършенство. Така и днес 

в словото на майстора по 

време на Еньовденския ри-

туал се подчертава, че Св. 

Йоан Кръстител зове чо-

веците към промяна, към 

самопознание и смирение. 

Затова в този „Слънчев 

свят” масонството преос-

мисля и извежда култа към 

Слънцето в основен мо-

рално-естетически прин-

цип, касаещ Светлината 

във всичките нейни форми 

и проекции на проявление, 

водеща ни неотклонно към 

единство в националната 

и световна братска вери-

га.

Как работеше ОВЛБ 
в условията на ковидкри-
зата?

Както в цялото ни об-

щество, така и в нашата 

общност ковидкризата 

оказа забавящото си въз-

действие не само в еже-

дневната ни работа, но и 

в развитието и реализа-

цията на много наши про-

екти. Следвайки своята 

фундаментална максима 

„Законът над всичко!”, в 

ОВЛБ изпълнявахме точно 

всяка една от въведените 

епидемиологични норми за 

обществено поведение в 

държавата. За съжаление 

преустановихме за дълго 

нашата основна работа - 

ритуалните си сбирки, а с 

това работата на наши-

те духовни работилници 

за усъвършенстване на за-

наята затвориха врати и 

братството се почувства 

осиротяло.

Разбира се, под енер-

гичното ръководство на 

Великия майстор на ОВЛБ 

– Най-уважаемия (НУ) 

брат Николай Божилов, 

Съветът на великите са-

новници през последните 

8 месеца не преустанови 

нито за миг своята дей-

ност. Работейки редовно 

и онлайн, ние се стараехме 

да поддържаме живител-

ния организационен пулс 

на братството в тонус, 

поощрявахме и подпомага-

хме активно ложите, за да 

използват всички възмож-

ности на съвременните 

електронни комуникацион-

ни средства и да не се 

прекъсва духовната връз-

ка между братята. 

Разбира се, масонски-

ят ни морал и гражданска-

та ни съвест не ни позво-

ляваше да бездействаме 

и само да съзерцаваме 

състрадателно бедата, 

която сграби здраво за 

гърлото държавата, ико-

номиката, здравеопазва-

нето, културата, образо-

ванието и целия ни народ. 

И въпреки че не сме бла-

готворителна организа-

ция по статут и филосо-

фия, то нашата масонска 

благотворителност и 

милосърдие, личният при-

мер на мнозина братя в 

обществото, между кои-

то и водещи медицински 

специалисти от първата 

линия в борбата с кови-

депидемията, доброволци 

в болниците, кръводари-

тели, излязоха на преден 

план и показаха граждан-

ската сила и обществе-

на полза от една такава 

организирана общност от 

посветени свободни мъже 

като нашата. И в тези 

извънредно тежки общо-

национални обстоятел-

ства нашата Фондация 

„Благотворителност и 

милосърдие” (ФБМ) намери 

своята истинска същност 

и прояви забележителната 

си жизненост и възмож-

ности да обедини усили-

ята и инициативите на 

братството за доброто 

на хората и обществото.

По време на панде-

мията като противодей-

ствие на нейното нега-

тивно въздействие върху 

колективната психика на 

братството се роди и 

инициативата „Знанието 

е сила”. В хода на нейната 

реализация бяха приети и 

се осъществяват важни 

мерки за засилването на 

психическата устойчи-

вост на братството чрез 

стремеж за по-активното 

придобиване на знания.

Може ли да ни разка-
жете малко повече за 
споразумението за съв-
местно сътрудничество, 
подписано между Агенци-
ята за социално подпома-
гане (АСП) и Обединената 
великата ложа на Бълга-
рия?

Това наистина безпре-

цедентно за масонската 

ни практика споразумение 

за съвместно сътрудни-

чество между държавна-

та Агенция за социално 

подпомагане към Минис-

терството на труда и 

социалната политика и 

ОВЛБ беше подписано на 

6 ноември 2020 г. от из-

пълнителния директор на 

АСП Румяна Петкова и НУ 

брат Николай Божилов. В 

основанието си за сключ-

ването на това споразу-

мение при подписването 

му той заяви, че като се 

отчита сериозността на 

промяната в световен ма-

щаб на всички дейности 

в икономическия, полити-

ческия, интелектуалния и 

духовен живот на хората, 

не може да подминем и не-

минуемите промени, които 

възникнаха и ще продъл-

жат да ни съпътстват в 

нашия живот и дейност на 

свободни хора, членове на 

един от най-старите ор-

дени и общества на света. 

Обърна внимание на това, 

че нашите принципи, цели 

и идеи за съпричастност 

са помощ и подкрепа към 

нуждаещи се. И че в по-

твърждение на това, че 

ние винаги сме подкрепяли 

държавата и държавните 

институции, се старти-

ра и това съвместно съ-

трудничество с АСП чрез 

националната кампания с 

името „С грижа за всеки”. 

Тогава двете страни се 

споразумяха да си сътруд-

ничат при организиране, 

координиране и реализира-

не на национална кампания 

за безвъзмездно предос-

тавяне на бързи антиген-

ни тестове за COVID-19 

на нуждаещи се хора и 

хора с ниски доходи, кои-

то са били в контакт със 

заразоносители или имат 

първи симптоми на болес-

тта. Прие се кампанията 

„С грижа за всеки“ да про-

дължи дотогава, докато 

има нужда от извършване 

на антигенни тестове за 

нуждаещи се, и сумата, 

която се предвиди, да бъде 

използвана за целта, бе 

над 100 000 лева.

А през март т.г. ФБМ 

обяви, че в рамките на 

националната кампания 

„С грижа за всеки“ поема 

инициативата и ще дари 

на РЗИ – София, и автобус, 

оборудван като мобилен 

кабинет за ваксиниране. 

Мобилният ваксинационен 

център е вече факт и на 

15 юни т.г. той бе дарен 

публично от ФБМ на РЗИ – 

София. Великият майстор 

на ОВЛБ стана първият 

пациент на Мобилния каби-

нет за ваксиниране, който 

на другия ден бе откаран 

на разположение на граж-

даните на пл. „Александър 

Батенберг” в столицата, 

а след три дни беше си-

туиран за първата си по-

стоянна мисия на летище 

София, където всички за-

минаващи или пристигащи 

в страната вече имаха 

възможност да се вакси-

нират.

По Еньовден наистина 

стават чудеса!

Така стойността на 

проектите на ФБМ, осъ-

ществени от октомври 

до април 2021 г., достигна 

497 680 лв. А общата им 

стойност от март 2020 

до април 2021 г. стана 

747 680 лева.

А как се развива тен-
денцията за отваряне на 
масонството към обще-
ството?

Това е един много акту-

ален за нас въпрос. Съхра-

нявайки консервативната 

си същност и спазването 

на древните ни правила, 

при което и опазването 

на тайната на нашите ри-

туали и масонското член-

ство на нашите братя, ние 

активно се стремим чрез 

нашата всеотдаденост 

за добруването на народа 

ни и съвместните прояви с 

обществото по национал-

но значими поводи, теми и 

каузи чрез отношението 

ни към общото ни просве-

щение и грижи за младото 

българско поколение да 

убедим българското обще-

ство в това, че ние не сме 

тайна организация въпреки 

своите древни тайни.

Ако трябва да споделя 

някои от последните при-

мери за това наше усилие, 

бих посочил резултатите 

от обявения и проведен от 

нас неотдавна национален 

литературен конкурс за 

написване на есе на тема 

„Раковски и свободата” по 

повод на неговата 200-го-

дишнина. Силното учас-

тие на български творци 

на словото от всички въз-

расти от цялата стра-

на, а също и от живеещи 

наши сънародници в чуж-

бина, високото качество 

на техните творби, по-

ради което се наложи да 

учредим допълнително по 

още една втора и трета 

награда, възприехме като 

ясен сигнал за утвържда-

ващото се положително 

обществено отношение 

към българското масон-

ство.

Свеж пример в тази на-

сока е и строителството 

и откриването на 11 май 

т.г. на монумента до гро-

ба на легендарния строи-

тел Уста Кольо Фичето 

във Велико Търново, увеко-

вечаващ живота и делото 

на легендарния строител. 

Монументът наподобява 

параклис, в центъра на 

който има паметен знак 

под формата на чешма. 

Неговото изграждане 

струваше 120 хил. лв., 

които бяха събрани от 

дарения. Паметникът е 

изработен от скулптора 

Денислав Сираков по про-

ект на архитект Драго-

мир Йосифов и съчетава 

някои от най-известните 

елементи, които майстор 

Кольо Фичето използва 

при градежа на мостове и 

Любчо Иванов – Велик оратор на Обединената велика ложа на България (ОВЛБ):

Чарът на регулярното масонство е в неговата консервативност и спазването 
на определени правила, произтичащи от дълбоките му корени във времето
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сгради. За това съвмест-

но дело между сдружение-

то и община Велико Търно-

во своя принос дадоха над 

170 дарители от цяла Бъл-

гария. Камъкът за самия 

монумент бе осигурен от 

председателя на УС на Ка-

марата на строителите в 

България инж. Илиян Терзи-

ев, а облагородяването на 

околното пространство 

бе извършено от фирмата 

на инж. Любомир Шербе-

тов. Удовлетворението 

от добре свършената ра-

бота дойде не само от ви-

димия резултат - готовия 

монумент, не само заради 

искрените похвали и впе-

чатляващото присъст-

вие при откриването на 

толкова много граждани 

на Велико Търново, братя 

и сестри от цяла Бълга-

рия. Но и заради голяма-

та чест, която оказаха с 

присъствието си кметът 

на община Велико Търново 

Даниел Панов и Венцислав 

Спирдонов, председател 

на НАПОС, председателят 

на Камарата на строи-

телите в България инж. 

Илиян Терзиев, общински 

съветници и депутати от 

45-ото Народно събрание 

редом с Великия майстор 

на ОВЛБ – НУ брат Нико-

лай Божилов. Но най-вече 

заради това, че успяхме 

да привлечем към тази 

инициатива огромен брой 

съмишленици. 

А темата на прескон-

ференцията, дадена на 16 

май т.г. в Бургас от Вели-

кия майстор и членовете 

на Управителния съвет 

на ФБМ, беше „Проекти 

на ФБМ в Бургас и реги-

она – перспективи и въз-

можности за развитие“. 

На нея обществото научи, 

че ФБМ, чийто предсе-

дател е НУ брат Николай 

Божилов, ще подкрепи пет 

проекта в Бургас: възста-

новяването на Графична 

база „Тодор Атанасов“ в 

Морската градина, дос-

коро стопанисвана от за-

труднената да я поддържа 

група на Съюза на худож-

ниците в Бургас, която 

беше предоставена от 

Общинският съвет за 10 

години на Националната 

художествена академия, за 

да я превърне в „Младежки 

център на изкуствата“.

 И публичният ритуал 

по инсталация на младеж-

ката обител „Света Со-

фия“ на 5 юни в столица-

та, която се ръководеше 

от Многоуважаемия (МУ) 

брат Лучано Крители, из-

пълнителен директор на 

„Дьо Моле Интернешънъл“ 

за Италия и Европа, бе 

също емблематичен знак 

за нашата обществена 

грижа, ангажираност и 

отношение към нравстве-

ното и лидерско възпита-

ние на младото българско 

поколение. Самият МУ 

брат Лучано Крители зяви, 

че българските младежи 

„Дьо Моле“, които ще се 

развиват под родителска-

та грижа на ОВЛБ, са не 

само бъдещето на Ордена, 

а че те са и бъдещето на 

нацията ни. Този Орден 

е роден през далечната 

1919 г. и до днес е по-

могнал на милиони млади 

хора от 12 до 21-годишна 

възраст по целия свят да 

формират характер, бази-

ран на 7-те му принципа: 

синовна любов, уважение 

към всички живи съще-

ства, учтивост, приятел-

ство, лоялност, правда и 

патриотизъм. 

Какво е мястото на 
ОВЛБ в международно-
то масонско простран-
ство?

Обединената велика 

ложа на България е здраво, 

равноправно и независимо 

звено от световната ре-

гулярна братска верига. 

Тя е призната като един-

ствена регулярна Велика 

ложа в нашата държава 

Република България от 

130 велики ложи от всички 

континенти по света, с 

които имаме взаимно при-

знание.

Международният ав-

торитет на ОВЛБ натежа 

особено силно след едине-

нието на българското ма-

сонство на 20 юни 2015 г. 

Тогава пред представи-

телите на едни от най-

значимите за световното 

масонство велики ложи 

под ръководството на Ве-

ликия майстор на ОВЛБ 

– НУ брат Иван Сариев, 

44 ложи от нерегулярна-

та Велика ложа на Ста-

рите свободни и приети 

зидари на България бяха 

регуляризирани и се вляха 

в състава на нашата Ве-

лика ложа. Това събитие 

получи силен отзвук в све-

товната братска верига 

като „българския пример” 

за резултатните приоб-

щително-обединителни 

усилия на братството от 

регулярното масонство 

към търсещите светли-

ната от нерегулярното 

пространство. Този про-

цес продължава и днес 

под ръководството и на 

сегашния Велик майстор, 

като само в рамките на 

последния един месец в 

ОВЛБ бяха регуляризирани 

и приобщени братята на 

две нови ложи от българ-

ското нерегулярно масон-

ско пространство.

През 2022 г. ОВЛБ ще 
отбележи своята три-
десетгодишнина. Как 
бихте обобщили този из-
минат път?

Като достоен път 

и осъществени значими 

дела на поколението ма-

сони, които със своите 

по-млади духовни следов-

ници възобновиха успешно 

саморазпусналото се през 

1940 г. масонство в Бълга-

рия и превърнаха за тези 

30 години ОВЛБ в доста-

тъчно авторитетна ор-

ганизация, която скоро ще 

отбележи тази годишнина 

подобаващо. Като изклю-

чим традиционните за 

такива случаи празнични 

събития и инициативи, 

които неизменно ще съ-

пътстват юбилея, знат-

ните гости, които ще 

посрещнем от чужбина, 

ние получаваме все по-

осезаемо самочувствие-

то и дързостта да прис-

тъпим в чест на нашата 

30-годишнина и към реа-

лизацията на по-мащабни 

проекти. 

Как се става масон и 
какви качества трябва 
да притежава кандида-
тът? 

Съвременното орга-

низирано масонство води 

началото си от 24 юни 

1717 г., когато както е 

добре известно, в лондон-

ската кръчма „Гъската и 

скарата” е провъзгласе-

на Обединената велика 

ложа на Англия, в която 

се сливат самостоятел-

но действащите до този 

момент четири англий-

ски ложи. Шест години 

по-късно пастор Джеймс 

Андерсън написва „Кон-

ституционна книга на 

франкмасоните”, която се 

превръща в катехизис на 

свободните зидари. Този 

документ оформя и ос-

новните принципи, които 

се следват от масоните 

и до днес. В основата на 

най-голямото тайнство 

стоят символите и масон-

ският обред.

Приемането на „тър-

сещия светлината” за нов 

брат на ложата е един 

от най-тържествените 

ритуали. С почуквания на 

вратата се иска разреше-

ние „търсещият” да бъде 

въведен в ложата. Отва-

ряйки вратата, звучи въ-

просът: „Кой чука по този 

странен начин?”, и се чува 

отговорът: „Един свобо-

ден мъж с добро име!”. Кой 

може да бъде масон? От-

говорът на този въпрос се 

крие в историята на въз-

никването на масонство-

то. Мъжете, допускани до 

членство в ложата, тряб-

ва да бъдат свободни мъже 

с добро име. Всеки мъж, 

навършил 21-годишна въз-

раст, който мисли, че може 

да се определи като такъв 

и има силно желание и по-

требност да се усъвър-

шенства като такъв, може 

да заяви, че търси Светли-

ната. В публичния сайт на 

ОВЛБ: https://www.uglb.bg/ 

той може да научи много 

за масонството и когато 

се убеди, че наистина иска 

да бъде посветен в него, 

може да го заяви чрез ди-

ректория „Контакти” на 

сайта и да чака отговор. 

Свободното зидарство 

наистина гледа на себе си 

като съюз на посветени 

мъже. Тази норма, наложе-

на с времето, има редица 

противници. Орденът на 

Свободните зидари е све-

товно братство, което си 

поставя за цел да изгради 

царството на любовта и 

истината чрез нравстве-

но, умствено и физическо 

усъвършенстване на всяка 

отделна личност. „Масон-

ството е превъзпитание 

на възрастни хора”, е оби-

чал да казва основателят 

на българското масонство 

Иван Ведър. Той и негови-

те съмишленици мечтае-

ли да създадат общество 

в България, в което хората 

постепенно ще установят 

отношения, проникнати 

от братска любов към 

всички себеподобни. Само 

така хората биха могли да 

преодолеят алчността, 

завистта, егоизма и омра-

зата, които са в основата 

на всички човешки траге-

дии.

Какви пожелания ще 
отправите към нашата 
аудитория по повод праз-
ника Еньовден?

Безспорно моето и на 

братята от ОВЛБ поже-

лание към българските 

строители, техните деца, 

съпруги и близки - именни-

ци на Еньовден, е за свет-

лина в душите им, здраве, 

успех в работата, учили-

щето и университета, 

много късмет и берекет 

вкъщи! Никой не може да 

каже колко човека от Ва-

шата аудитория са носи-

тели на 67-те имена, плюс 

тези с имената на билки, 

които в този ден празну-

ват, но нашата любов и 

щедрост за доброто на 

човека е толкова голяма, 

че ще стигне за всички. 

Ние чувстваме Вас, стро-

ителите, като особено 

близки, като наследници 

на оперативните масони, 

от които произтича наше-

то съвременно символично 

масонство, съхранило Ва-

шите древни строителни 

инструменти като ос-

новни символи в нашите 

храмове. Бъдете здрави и 

спорна да е работата Ви, 

като не забравяте, че на 

Еньовден според народно-

то предание Слънцето об-

лича топли дрехи и тръгва 

към все още далечната, 

но идваща зима, в която 

златното за работата на 

зидарите време през годи-

ната приключва.

Сполай Ви за приятел-

ството и градете ус-

михнати, братя и сестри 

строители!

Откриването на монумента до гроба на Уста Кольо Фичето във Велико Търново
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С първа копка беше даден старт 

на реконструкцията на централния 

площад „20 юли“ в Карлово. Проектът, 

който се изпълнява на инженеринг, е фи-

нансиран по ОП „Региони в растеж 2014 

- 2020“ и се явява допълнение на вече ре-

ализирания по оперативната програма 

- „Благоустрояване на градска среда на 

град Карлово“. Стойността на насто-

ящия е 1 532 880 лв. Очаква се обектът 

да бъде завършен до март догодина. 

Площадът не е ремонтиран от 

1987 г., когато е направен. Задачата 

сега е да бъдат запазени характерни-

те му елементи, но да се осигури мак-

симална достъпност. За целта прос-

транството на ул. „Водопад“ с нейното 

естествено продължение в южна посо-

ка и площадът ще се обединят, като 

се премахне съществуващата между 

тях визуална бариера. Връзката между 

нивата, които са с различна денивела-

ция, ще се осъществява със стъпала, 

които също ще бъдат с нова настилка. 

Ще има участък и без стъпала, подхо-

дящ за лица в неравностойно положение. 

Реконструкцията включва и подмяна на 

амортизираните подземни комуникации. 

Настоящата трибуна, която не е 

със стандартни размери, ще бъде пре-

махната и това ще даде възможност за 

поставянето на сцени според мащаба 

на събитието. Релефните елементи ще 

бъдат съхранени и монтирани на подхо-

дящо място.

Запазват се съществуващите па-

метници и структури с местно зна-

чение - чешма и декоративна мозайка 

по централната ос под сухия фонтан, 

която ще се реновира и почисти. Пред-

виден е фонтан на нива, с водни завеси 

и атракции, включително каскада. Зало-

жено е още изграждането на метален 

мост със стъклен под, както и цялост-

на реорганизация на алеите. 

Факт е първата копка по проекта „Минерални пъте-

ки: Ваканция и природа за миг”. Финансирането е в рам-

ките на Програмата за трансгранично сътрудничество 

INTERREG V-A „Гърция-България 2014 - 2020“. Партньори 

по него са Сдружение „Съвремие”, община Мики (Гър-

ция), Югозападният университет „Неофит Рилски” – 

Благоевград, и община Якоруда. Общата му стойност е 

1 103 436 лв., от които за Якоруда са отделни 573 400 лв. 

Със средствата ще бъдат ремонтирани обществените 

бани в Минерални бани и в Мики.

На сградата в Минерални бани ще се извърши ця-

лостна реконструкция на покрив, подсилване на кон-

структивните елементи, подмяна на водоснабдител-

ната инсталация и на части от канализацията, ремонт 

на отоплителната система и на ел. инсталацията, из-

граждане на мълниезащитна и заземителна инсталация. 

Интериорът ще бъде изцяло реновиран и оборудван в 

съвременен стил, но фасадата ще запази автентичния 

си облик. Изпълнител на строително-монтажните дей-

ности е ДЗЗД „ПИ ЕС Стройконсулт“.

Община Ямбол сключи дого-

вор за финансиране на проекта 

за ремонт и модернизация на 

Младежкия дом. Общата стой-

ност на планираните дейности 

е малко над 4,1 млн. лв., от кои-

то 3,5 млн. лв. са от Оператив-

на програма „Региони в растеж 

2014 - 2020“. Останалите пари 

общината осигурява чрез сред-

ства от финансовия посредник 

ДЗЗД „Фонд за устойчиви гра-

дове“.

Сградата е разположена в 

парка в близост до центъра. 

Прилежащото пространство 

също ще бъде облагородено. 

Предстои избор на изпълнител.

Община Несебър завърши рекон-

струкцията на улиците „Мена“ и „Ри-

барска“ в Стария Несебър. Дейностите 

са финансирани изцяло от Програмата 

за транснационално сътрудничество 

„Балкани-Средиземно море 2014 - 2020“ 

по линия на проект „МоНа: Паметници в 

природата – креативно съжителство“. 

В рамките на мащабния ремонт е изпъл-

нена каменна на-

стилка от 1490 

кв. м, положени 

са  г ранитни 

бордюри с обща 

дължина 454 м 

и са направе-

ни тротоари с 

обща площ от 

1073 кв. м.

Напълно ре-

конструирани 

Снежана Гечева, ОП на КСБ - Търговище

Започна работата по проект за подобряване на 

енергийната ефективност на две многофамилни жи-

лищни сгради в Попово. Той се реализира по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Бюджетът 

му е 1 489 674 лв., като 85 процента от тях са без-

възмездна помощ, съфинансирането е от държавния 

бюджет. Обектите се намират на ул. „България“ 117 и 

жк „Русаля 33, 34, 35“ Срокът за изпълнението им е до 

7 април 2022 г. 

Към момента община Попово е приключила общо 6 

проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферни райони“ на 

„ОПРР 2014 – 2020“. Общата им стойност е 8 713 758 лв., 

с които са обновени 15 обществени сгради на 11 на 

общински и държавни структури и 25 жилищни обекта.

Планирано е да се запазят характерните 
елементи на пространството, като ще 
се осигури максимална достъпност

са и улиците „Ахелой“, „Тервел“, „Хемус“ 

и „Месембрия“. За реализираните дей-

ности частично средствата са оси-

гурени от „Програмата за морско дело 

и рибарство 2014 - 2020“ чрез Местна 

инициативна рибарска група „Несебър-

Месемврия”. Те са част от културно-ту-

ристическия маршрут „Духовен път“ и се 

вписват в общата стратегия на община 

Несебър за опазване на световната цен-

ност и културно наследство.

Детайли по проекта за реконструкцията на цен-

трална градска зона в Троян бяха обсъдени на среща 

между общинското ръководство и „Новиза“ ЕООД. Зона-

та обхваща площад „Възраждане” и прилежащия терен 

– ул. „Васил Левски”.

Предвидени са подмяна на настилка, стъпала, бордю-

ри, зелени площи, осветление и водни обекти, но също и 

да се запази визията на пространството по отношение 

на същестуващото геометрично решение, материали, 

пластични елементи, наклони и нива на терена. Трябва 

да се съхранят орнаментите, растерът и материалите 

на керамичната настилка на площада, като се вкарва 

нов акцент от клинкерни плочи от националната ше-

вица, отбелязващ важни зони в площадното простран-

ство.

Фонтанът и водната каскада ще се реновират, като 

ще се намали обемът на водната площ, за да се пони-

жат разходите при експлоатация и се осигури безопас-

ността. Ще бъде извършена реставрация на каменната 

облицовка и ще се изпълни нова хидроизолация. Пред-

вижда се създаването на възможност за преминаване 

над водата в зоната на каскадата чрез две пътеки с 

метална конструкция, покрити с декинг.
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Кметът на община Пловдив Здравко Димитров 

обяви, че ще търси от правителството средства за 

строежа на басейн с олимпийски размери. Той уточ-

ни, че по предварителни разчети са необходими около 

13 млн. лв. Но след поскъпването на строителните 

материали трябва да се направят нови количестве-

но-стойностни сметки.

Димитров припомни, че първата копка на съо-

ръжението е направена през есента на 2019 г., но 

финансиране не е осигурено и до реално строител-

ство не се е стигнало. Процедурата за избор на из-

пълнител е минала, избрана е и фирма за надзор, но 

заделените като авансово плащане средства от 1 

млн. лв. са пренасочени. 

„За да не товарим общинския бюджет, ще търсим 

пари не само от правителството, а и от фондове-

те, като например JESSICA или ФЛАГ. Другата въз-

можност е някой от сега изпълняваните проекти от 

общината да бъде финансиран с евентуален заем“, 

допълни кметът Димитров. „Задължени сме към плу-

вците, които спечелиха две от общо трите квоти 

на пловдивски спортисти за Олимпиадата в Токио. 

По проект новото съоръжение е в непосредствена 

близост до плувен комплекс Младост“, заяви още 

Здравко Димитров.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С официална церемо-

ния беше даден старт на 

реконструкцията на Пре-

чиствателната станция 

за отпадни води на Плов-

див. Обектът е част от 

водния цикъл, който се 

реализира по Оперативна 

програма „Околна среда 

2014 - 2020“. Изпълнител 

е ДЗЗД „ПСОВ Пловдив 

2018“ ,  в което влизат 

,,ГБС Пловдив“ АД, ,,Глав-

болгарстрой“ АД и ,,Еко-

проект 2000“ ООД, с по-

дизпълнител „Кристална 

вода“ АД. Модернизация-

та е от ключово значение 

не само за големия град и 

неговите жители, но и за 

региона – станцията пре-

чиства отпадните води и 

на селата Брани поле, Бе-

лащица, Първенец, Марко-

во и Брестник. В обхвата 

на проекта попадат общо 

над половин милион души.

По време на първата 

копка кметът на общи-

ната Здравко Димитров 

наблегна, че това е поред-

ната голяма инвестиция в 

Пловдив и е на стойност 

70 млн. лв. „Проектът е 

единствен по рода си в 

България. След строител-

ните дейности съоръже-

нието не само ще пре-

чиства отпадните води, 

но и ще произвежда биогаз 

и електричество. Надявам 

се до две години отново 

да се съберем тук и да 

отчетем успешното из-

пълнение“, каза още той. 

Управителят на „ВиК“ 

ЕООД – Пловдив, Спартак 

Николов разясни, че ще се 

реализират последните 

технологични новости в 

областта на пречист-

ването. Към станция-

та ще има соларен парк, 

Прерязаха символично лентата на из-

градената допълнителна инфраструкту-

ра на регионалното депо, което обслужва 

общините Благоевград, Симитли, Рила, 

Кочериново и Бобошево.

Компостиращите инсталации са раз-

положени в сграда на три нива, като за 

първи път се прилагат три иновации. 

Първата е компостиращият модул на 

кота -12 м, втората е модулът за балира-

не с пренос на отпадъците между различ-

ните нива на инсталациите и третата 

са контейнерите за стабилизиране на 

органична фракция, които са специална 

разработка за този проект.

Капацитетът на съоръженията е 

2516 т годишно за компост и 24 117 т за 

смесения отпадък.

Зона за паркиране на 170 автомобила е 

обособена в района на бившето „Топливо” 

в Банкя. В изграждането й са инвестира-

ни 50 хил. лв. То включва пренареждане на 

здравите стари бордюри и поставянето 

на нови, където е било необходимо, изкопа-

ване и засипване със скална маса на част 

от терена, изпълнение на нов асфалтов 

път от съществуващата сграда в посока 

Пункта за годишни технически прегледи. 

Осъществено е и изрязване и отстраня-

ване на храсти и друга растителност. 

По думите на кмета на Банкя Рангел 

Марков паркингът ще стане използваем, 

ако общественото мнение се наклони към 

въвеждане на платено паркиране.

След получено одо-

брение от Националния 

институт по национално 

и културно наследство 

(НИНКН), съгласувано с Ми-

нистерството на култу-

рата, община Асеновград 

предприема реконструкция 

и укрепване на сградата на 

Караалановото училище. За 

целта са издадени строи-

телни разрешения, а в бю-

джета на местната адми-

нистрация са предвидени 

70 000 лв., с които ще се 

реализира I етап от проек-

та – ремонт на покрива, за 

да се запази конструкцията 

на цялата сграда. Ориенти-

ровъчната количествено-

стойностна сметка сочи, 

че са необходими общо око-

ло 540 000 лв.

Караалановото училище 

е първото българско клас-

но школо в Асеновград. То е 

в списъка с паметници на 

културата от местно зна-

чение. Построено е през 

1881 г. от Георги Караала-

нов, но сградата е ползвана 

за училище между 1889 г. и 

1906 г. Идеята на община-

та е някой ден там да има 

изложбена зала.

Проектът за цялостна-

та реставрация предвиж-

да ремонт на фасадата, 

вътрешно укрепване на 

стълбището, възстановя-

ване на стени и изгражда-

не на еркерен балкон. На-

стойност 115 334 116 лв. 

Безвъзмездната финансо-

ва помощ е 80 681 485 лв., 

от които 68 579 262 лв. 

европейско и 12 102 222 лв. 

национално съфинанси-

ране. Община Пловдив е 

осигурила 34 652 630 лв., 

от които 10 442 848 лв. 

собствено участие и 

24 209 781 лв. – недопус-

тими за финансиране раз-

ходи. Крайната дата на 

проекта е 3 април 2022 г.

който ще се използва за 

термична обработка на 

утайките, ще има когене-

рация и производство на 

електричество. Така ще 

се минимизират производ-

ствените разходи, което 

пряко ще рефлектира вър-

ху ценообразуването.  

„Най-тежката част 

на водния проект – под-

мяната на ВиК мрежата 

в кварталите в район 

„Северен“ – вече е на при-

ключване“, съобщи зам.-

кметът по строителство 

Пламен Райчев. Дейност-

ите в карето, заключено 

между ул. „Победа“, бул. 

„България“, ул. „Васил Лев-

ски“ и бул. „Марица – се-

вер“, са изпълнени на 98%, 

а възстановяването на 

настилките е към своя 

край. На 75% е напредъ-

кът на строителните ра-

боти в карето зад хотел 

„Санкт Петербург“, а в 

кв. „Захарна фабрика“ е на 

80%. Остават за подмяна 

тръбите само на част от 

ул. „Порто Лагос“ и по ул. 

„Златна Панега“. Възста-

новяването на трото-

арните и асфалтовите 

настилки също върви с 

много добри темпове.

Водният цикъл е на 

правено е заснемане, като 

са приложени фотоси за 

автентичния вид на учи-

лището, за да бъде въз-

становено така, както е 

изглеждало в миналото.

В момента местна-

та администрация води 

преговори за съфинанси-

ране на изпълнението. 

Но имотът не е изцяло 

общинска собственост 

и ако не се постигне спо-

разумение, ще се наложи 

възлагане на ремонта, след 

което направените разходи 

ще се изискат по съдебен 

ред. Зам.-кметът Стоян 

Димитров бе категоричен, 

че са огледани всички въз-

можни варианти за външно 

финансиране на цялостна-

та реставрация, но това, 

че има частни собствени-

ци, прави  привличането на 

средства от Европейския 

съюз или по национални про-

грами невъзможно.
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Седмият национален симпозиум на катедра МДПK в УАСГ 
разгледа и проблемите на фасадния инженеринг 

Георги Сотиров

Седмият национален 

симпозиум по стоманени, 

дървени и комбинирани кон-

струкции събра в Иновацио-

нен форум „Джон Атанасов“ 

на София Тех Парк предста-

вители на научните среди, 

строителни инженери и 

мениджъри на фирми от 

бранша. Сред почетните 

гости бяха доц. д-р инж. 

Емад Абдулахад, Декан на 

Строителния факултет на 

Университета по архитек-

тура, строителство и ге-

одезия (УАСГ), инж. Марин 

Гергов, председател на УС 

на Камарата на инжене-

рите в инвестиционното 

проектиране, инж. Стефан 

Кинарев, председател на 

РК София-град към КИИП, 

инж. Ирен Дабижева, из-

пълнителен директор на 

БИС и инж. Татяна Чер-

венкова, началник-отдел 

„Строителни продукти“ 

към дирекция „Технически 

правила и норми“ на МРРБ. 

Участниците във форума 

обмениха знания и сподели-

ха професионалния си опит 

не само по отношение на 

производството и монта-

жа на стоманените, дърве-

ните и комбинираните кон-

струкции, но и в сферата 

на фасадния инженеринг. 

На щандове във фоайето 

пред залата присъстващи-

те можеха да се запознаят 

и с постиженията и новите 

продукти на представите-

ли на индустрията. Органи-

затор на събитието бе Ка-

тедра „Метални, дървени и 

пластмасови конструкции“ 

(МДПK) към Строителния 

факултет на УАСГ. Сред 

партньорите на симпози-

ума бе Камарата на стро-

ителите в България (КСБ). 

Вестник „Строител“ бе 

медиен партньор. Програ-

мата на мероприятието 

включи три основни тема-

тични направления – „Теоре-

тични и експериментални 

изследвания в областта 

на стоманените, дървени-

те и комбинираните кон-

струкции“, „Практически 

реализации и постижения в 

проектирането и изгражда-

нето на стоманени, дърве-

ни и комбинирани конструк-

ции“ и 

„Фасаден инженеринг“, 
който за пръв път бе 
сред ключовите теми на 
форума.

Събитието  откри 

председателят на Орга-

низационния комитет на 

симпозиума проф. д-р инж. 

www.yanmar-bg.com
www.enev-bg.com   e-mail: enev_ltd@yahoo.com   tel.: 0888805940

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Борислав Белев, който е 

ръководител на катедра 

МДПK. „В тази зала сме 

се събрали една общност 

– на проектантите, стро-

ителите и търговците на 

строителни материали. 

Казано най-общо – ние сме 

най-големите почитатели 

на металните, дървените 

и комбинираните конструк-

ции в България. Надявам 

се, че всички заедно ще 

допринесем за провеждане-

то на модерен, полезен и 

значим форум”, заяви проф. 

Белев. Той не пропусна да 

благодари за медийното 

партньорство на вестник 

„Строител”, който популя-

ризира симпозиума. След 

като проф. Борислав Белев 

даде началото на меропри-

ятието, последователно 

предостави думата на ня-

кои от най-авторитетните 

участници.

Зам.-ректорът по на-

учната и приложната дей-

ност на УАСГ доц. д-р арх. 

Гичка Кутова - Каменова в 

своето приветствие от 

името на академичното 

ръководство на универси-

тета първо обърна особе-

но внимание на вложените 

усилия от Организационния 

комитет на симпозиума 

и на неговия председател 

проф. Белев за осъществя-

ването на събитие в нети-

пичната обстановка на пан-

демия. „Пожелавам успешна 

работа на участниците в 

пленарните сесии. Надявам 

се, че именно Вие ще про-

дължите 

колаборацията на науката с 
практиката, 

чието начало преди го-

дини постави именно тра-

диционният симпозиум на 

катедра МДПK в УАСГ”, 

посочи доц. Кутова - Каме-

нова.

Проф. д-р инж. Марина 

Трайкова, учредител и пред-

седател на Националната 

група на IABSE (International 

Association for Bridge and 

Structural Engineering – Меж-

дународна асоциация по 

мостово и конструктивно 

инженерство) и преподава-

тел в УАСГ, поднесе своите 

почитания към участни-

ците от името на IABSE. 

Тя подчерта и добрата 

традиция, която научният 

форум утвърждава. „Ние из-

цяло подкрепяме усилията 

на колегите от академич-

ните среди и строителния 

бранш да правят симпози-

ума все по-интересен и да 

утвърждават идеите, кои-

то дискутират на него”, 

бяха думите на проф. Трай-

кова.

Към присъстващите се 

обърна и инж. Евгени Бори-

сов, председател на Съве-

та на директорите и изп. 

директор на МСК АД. Той 

е и председател на секция 

„Метални конструкции” към 

КСБ, както и на Българска-

та асоциация за метални 

конструкции (БАМК). След 

като пожела здраве на при-

състващите, инж. Борисов 

заяви, че с голям интерес 

очаква да чуе презентаци-

ите на колегите си. „БАМК 

обединява водещи произ-

водители на метални кон-

струкции в България. Асо-

циацията ще продължи да 

съдейства на бранша, как-

то и да изпълнява основна-

та си цел – подобряване на 

качеството и надеждност-

та на извършваните рабо-

ти в сектора”, подчерта 

инж. Евгени Борисов.

След приветствията 

симпозиумът продължи с 

пленарни сесии, в рамките 

на които бяха изнесени до-

клади, като сред по-инте-

ресните бяха „Прилагане 

на науката в практиката: 

Опитът на Университета 

в Коимбра“, „Конструктив-

ни предизвикателства при 

сградните обвивки“, „Оп-

ределяне на ветровото 

въздействие за покриви 

на стадиони - преглед на 

световния опит“ и много 

др. Симпозиумът включи и 

много дискусии и фирмени 

презентации.

В програмата на съби-

тието беше включен дис-

кусионен панел, на който 

беше обсъден проектът на 

Наредба за изпълнение на 

стоманени конструкции. 

Участниците в дискусия-

та препоръчаха наредба-

та да бъде финализирана и 

въведена като официален 

национален нормативен 

документ.

Снимки Румен Добрев
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Организираме стажантски програми във водещи минни компании

Доц. д-р Евгения Александрова, зам.-декан на Минно-технологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски”: 

Георги Сотиров

Доц. Александрова, 
приключи един труден 
дистанционен период на 
обучение. Как оценявате 
работата на Минно-тех-
нологичния факултет и 
на катедра „Разработва-
не на полезни изкопаеми“ 
в условията на панде-
мия?

Едва ли някой от нас е 

допускал, че ще възникне 

пандемия с тези мащаби. 

Оказа се, че работата в 

„стеснени условия“, често 

използван израз в минна-

та практика, е поредно-

то предизвикателство, 

с което смятам, че се 

справихме заедно препо-

давателите, студентите 

и експертите от Минно-

технологичния факултет, 

в т.ч. и от нашата кате-

дра „Разработване на по-

лезни изкопаеми“. 

Реализираните в пери-

ода 2013 - 2014 г. проекти 

по Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“ - „Кариерно раз-

витие на преподаватели-

те от МГУ чрез обучения 

по ключови компетенции, 

чуждоезикови обучения и 

придобиване на умения за 

използване на информа-

ционни и комуникационни 

технологии“ и „Разрабо-

тване и апробиране на 

електронните форми на 

дистанционно обучение”, 

до висока степен допри-

несоха преподавателите 

да се чувстват уверено в 

работата със студенти-

те в интернет среда, да 

демонстрират дигитални 

умения и да ползват елек-

тронните платформи. По-

стигнахме дистанционно 

адаптиране на лекционни-

те курсове в обучението, 

и то на високо съвременно 

ниво. Така нашите възпи-

таници имаха възможност 

да усвоят специфични за 

различните специалности 

знания, както и да под-

държат и обновяват вече 

получените. Оценката ми 

е въз основа на реални-

те постижения, доказани 

чрез успеваемостта от 

провеждането на присъст-

вени изпитни сесии.

 Разбира се, преподава-

телската ни дейност ще 

продължава да се усъвър-

шенства с цел резулта-

тите от дистанционното 

или хибридното обучение 

да се мултиплицират в 

следващите курсове за 

отстраняване на допусна-

ти пропуски.

Интересно е как мла-
дите хора, които се обу-
чават в МГУ, ще наваксат 
практическите занима-
ния на терен. Няма как да 
се стане минен инженер 
само с теория.

Практическите за-

нимания на нашите сту-

денти обхващат целия 

курс на обучение съгласно 

учебните планове на раз-

личните специалности и 

са насочени основно към 

задоволяване на потреб-

ностите на минния бранш. 

Стажовете са задължи-

телен елемент, тъй като 

по този начин те получа-

ват практическа подго-

товка и основни познания 

– например за технологии 

на прокарване на открити 

минни изработки, обща 

производствена мощност 

на рудниците, техноло-

гични процеси, които се 

извършват, подготовка на 

минната маса за изземва-

не, транспортни и насипни 

работи, рекултивационни 

и маркшайдерски дейнос-

ти и др. Запознават се с 

документацията и проек-

тите за разработване на 

находищата, разглеждат 

се въпроси, свързани с 

безопасността на труда, 

изискванията при извърш-

ване на миннодобивните 

работи и др.

Независимо от ситу-

ацията през последната 

година, минните предпри-

ятия продължават своята 

дейност. Това е голямо об-

лекчение за нас, тъй като 

при стриктно спазване на 

наложените противоепи-

демични мерки имаме въз-

можност за провеждане на 

учебни практики, както и 

да реализираме стажант-

ски програми във водещи 

минни компании. Трябва 

да подчертаем, че про-

дължаваме да насърчава-

ме участието на нашите 

възпитаници по проект 

„Студентски практики“. 

Това също е начин за при-

добиване на практически 

опит и усъвършенстване 

уменията на студенти-

те да развият компетен-

ции при работа в екип в 

реална среда, да вземат 

самостоятелни решения 

при възникнали конкретни 

инженерни задачи и много 

други. 

Имаме стажове, кои-

то не изискват строго 

определена работна сре-

да, например като гео-

дезическите полеви дей-

ности, които най-често 

студентите извършват 

на открито в района на 

Минно-геоложкия универ-

ситет или в близост до 

него.

Общото впечатление 

на колегите ми от Минно-

технологичния факултет 

е, че се наблюдава много 

силно изразена мотивация 

от страна на нашите въз-

питаници за желанието 

им получените теоретич-

ни познания да намерят 

практическо изражение и 

успешна реализация. Това 

е основателна причина 

ние като преподаватели 

да положим максимални 

усилия да наваксаме про-

пуските в практическите 

занимания.

В последните години 

пътната и жп инфра-
структура се развива с 
добри темпове. Доколко 
Вашите студенти могат 
да участват в този вид 
строителство?

Подобряването и раз-

витието на инфраструк-

турата са немислими без 

участието на минерал-

но-суровинната промиш-

леност, част от която 

са кариерите за добив на 

инертни материали. От 

една страна – МГУ под-

готвя кадри минни инже-

нери, пряко ангажирани с 

проектирането, добива и 

преработката на сурови-

ни за пътното строител-

ство, а от друга – наши-

те възпитаници намират 

професионална реализация 

при изграждането на реди-

ца транспортни и инже-

нерни съоръжения. 

Обучението в базо-

вите специалности „Раз-

работване на полезни 

изкопаеми“,  „Подземно 

строителство“, „Марк-

шайдерство и геодезия“, 

„Обогатяване и рецикли-

ране на суровини“, „Упра-

вление на ресурси и про-

изводствени системи“ 

в Минно-технологичния 

факултет е перспектив-

на възможност за профе-

сионална реализация на 

студентите ни в миннодо-

бивната и строителната 

индустрия.

Рекултивацията на 
нарушените терени от 
открития добив на полез-
ни изкопаеми е проблем 
на опазване на околната 
среда. Добре ли се спра-
вя страната ни в тази 
област?

Рекултивацията на 

нарушените терени от 

открития добив на по-

лезни изкопаеми е съпро-

вождащ или последващ 

процес при изземването 

на подземни богатства. 

Той е неразделна част 

от проектите за строи-

телство и експлоатация 

на минни или строителни 

обекти. Дългогодишните 

изследвания и анализът 

при тези дейности показ-

ват, че възстановяването 

на засегнатите терито-

рии не е проблем, а отго-

ворност на всеки от нас. 

Най-ранните опити по 

рекултивация на наруше-

ните земи започват още 

през втората половина на 

ХVIII в. в Германия, като 

първоначално предста-

вляват интерес само от 

познавателна гледна точ-

ка. В широки мащаби рабо-

тите по възстановяване 

на нарушените терени се 

развиват през последни-

те няколко десетилетия 

и в България е натрупан 

значителен опит в редица 

миннодобивни и прерабо-

твателни компании.

Грижата за околната 

среда и възстановяването 

на естествения природен 

ландшафт е приоритет, 

който е заложен при под-

готовката на бъдещите 

минни инженери. Наши-

те кадри притежават 

познания в областта на 

съвременната техника и 

технологии за подобрява-

не или пълно възстановя-

ване на засегнатите от 

минните работи терени 

през различните етапи 

– подготвителен, минно-

технически и биологичен 

етап на рекултивация. 

Студентите ни получа-

ват и практически позна-

ния в тази област, като 

участват в съвместни 

научноизследователски и 

приложни проекти от мин-

ните предприятия. 

Актуалната в послед-
ните години тема за 
отводняването и устой-
чивостта на откоси и 
склонове е сред профе-
сионалните Ви интере-
си... 

Мащабите и послед-

ствията от свлачищата 

в България, както и ге-

одинамичните процеси и 

явления, които могат да 

възникнат в откритите 

рудници и кариери, нала-

гат сериозно изучаване на 

тези негативни явления. 

Нашите усилия са насоче-

ни именно към извършване 

на задълбочени изследва-

ния и анализи в областта 

на устойчивостта на 

откосите в откритите 

рудници, кариерите, наси-

пищата и естествените 

склонове, както и разра-

ботването на съвместни 

проекти с миннодобив-

ните компании и общини. 

Във връзка с това тенден-

циите са към използване 

на съвременни трактовки 

от световните научни по-

стижения в областта на 

устойчивостта на отко-

сите и софтуерното обез-

печаване за разработване 

на математически модели, 

проектиране и укрепване. 

Постигнатите резултати, 

освен теоретичен и прак-

тически ефект, имат и ико-

номическо изражение.

Евгения Александрова е родена през 1972 г. в Пазарджик. 
Завършва средното си образование в Техникума по 
строителство и архитектура в Брацигово (сега ПГСА). 
През 1996 г. се дипломира в МГУ „Св. Иван Рилски“ в София 
– специалност „Разработване на полезни изкопаеми“, 
специализация „Минно строителство“. Само година 
по-късно тя е приета за редовен докторант в катедра 
„Открито разработване на полезни изкопаеми“. В периода 
2003 – 2004 г. специализира „Икономическа оценка на минни 
проекти“ във Висшето минно училище в Париж, Франция. 
От 1997 г. до сега доц. Александрова е преподавател в 
катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и 
взривни работи“. Участва като академичен наставник в 
проект „Студентски практики – Фаза 1 и 2“, финансиран 
от ОПНОИР. През март 2020 г. е избрана за зам.-декан на 
Минно-технологичния факултет, а октомври същата 
година става и ръководител на катедра „Разработване на 
полезни изкопаеми“.
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Десислава Бакърджиева 

Ако обичате да почивате и 

на планина, и на море и в същото 

време Ви се разглежда град с ин-

тересна история и култура, но не 

можете да решите къде да прека-

рате лятната си отпуска, то Ка-

ракас е дестинация, която може да 

отговори на всички тези желания. 

Столицата на Венецуела е сред 

малкото места, които съчетават 

условия за превъзходен планински 

и плажен туризъм, като в мегапо-

лиса има от ултрамодерни зони с 

небостъргачи до малки историче-

ски улици и площади и невероятно 

културно разнообразие от музеи 

от световна класа.

Каракас е най-гъсто населени-

ят град във Венецуела. С близост-

та си до Карибите и разположение-

то си – на около 800 м надморска 

височина, се радва на мек климат 

през цялата година. Очарование-

то на Каракас идва от красивата 

планинска композиция Venezuelan 

coastal mountain range, която го 

обгражда и съчетава природни да-

дености и градска среда. А слънче-

вите плажове са разположени само 

на половин час път от столицата. 

Всичко това се допълва от нейни-

те покрайнини, в които се намира 

Ботаническата градина, Паркът на 

фонтаните и красивият Източен 

парк.

Името на космополитния град 

идва от създателя й капитан Дие-

го де Лосада, който 

през 1567 г.  
основава Сантяго де Леон де 
Каракас.

Той е на мястото на индианско 

селище, където испанските колони-

затори изграждат укрепен пункт. 

През 1577 г. селището е резиденция 

на испански губернатор, а когато 

Венецуела става самостоятелна 

държава през 1830 г., за столица е 

обявен Каракас.

Преди Диего де Лосада да поло-

жи основите на града, Франциско 

Фахардо през 1562 г. е опитал да 

установи плантация в долината, 

след като вече бил основал поре-

дица от крайбрежни градове. Тази 

колония не просъществувала дълго, 

тъй като била разрушена от инди-

анците.

Местните вярват, че районът, 

в който е основан градът през 

1567 г., е днешният

площад „Боливар”, който някога 
е бил център на Каракас.

Пространството носи името 

на венецуелския революционер и 

патриот генерал Симон Боливар, 

допринесъл решително за неза-

висимостта на страни от Южна 

Америка, като Венецуела, Боли-

вия, Колумбия, Еквадор, Панама и 

Перу. Затова Боливар е удостоен 

с почетната титла El Libertador, 

или Освободителя, превръщайки 

се в една от най-известните ис-

торически личности в Латинска 

Америка. На площада „Боливар” е 

издигнат негов паметник, 

като там се намира и род-

ният му дом, изключително 

посещавана забележител-

ност. Колониалната къща 

е реставрирана, запазвай-

ки оригиналния стил, и е 

украсена със стенописи.

На площада се издига и 

катедрала Метрополита-

на. Храмът е по-скромен 

като архитектурно из-

пълнение от останалите 

църкви в страната, но в същото 

време вътрешността му е богато 

украсена. Катедралата е издигна-

та на място, където малко след 

създаването на града е построена 

друга църква, която пострадала 

сериозно през 1661 г. при земетре-

сение. 

Само на пет пресечки от пло-

щад „Боливар” - в северния край 

на стария град, е разположен друг 

изключително посещаван обект в 

столицата – 

Националният пантеон на 
Венецуела. 

Последният дом на именити-

те венецуелски личности някога 

е бил величествена църква, но 

през 1874 г. на сградата било да-

дено друго важно предназначение. 

Националният пантеон се счита 

за сакралния олтар на Венецуела, 

като естествено в него са и ос-

танките на Симон Боливар.

Сред исторически значимите 

постройки в Каракас е и La Casa 

Amarilla – бивш затвор, в който 

днес се помещава Външното ми-

нистерство на Венецуела. Нарича-

на още Жълтата къща, тя е гран-

диозна неокласическа структура 

от XVII век. Седалището на зако-

нодателната власт е El Capitolio 

Nacional – великолепна сграда от 

1870 г., известна със стенописите, 

пръскани през купола на овалната 

зала „Салон Елиптико“, изобразя-

ваща битката при Карабобо във 

войните за независимост. Офисът 

на президента на републиката се 

помещава в Двореца на Мирафло-

рес, построен от генерал Хоакин 

Креспо в края на XIX век. Кметска-

та служба също се намира в кра-

сиво здание – в общинския дворец, 

изграден в колониален стил. 

Определено си заслужва да 

се посетят и Националният те-

атър, базиликата „Санта Тереза”, 

църквата „Свети Петър”, както и 

най-голямата джамия в Латинска 

Америка. Строителството на 

храма започва през 1989 г. по 

инициатива на шейх Ибрахим 

Бин Абдулазиз, чието име носи 

джамията. Минарето й е високо 

113 м, куполът също е внушите-

лен. Сградата може да събере 

над 3500 поклонници. 

Централният парк El Parque 

Central е мястото, което предста-

вя модерния облик на Каракас. Там 

се намират две кули близнаци, кои-

то са най-високите постройки във 

Венецуела. През годините те са се 

превърнали 

в своеобразни икони на 
местната архитектура. 

В центъра са разположени още 

много бизнес и административни 

сгради, както и седалища на кул-

турни учреждения. 

Булевард Sabana Grande при-

влича много хора най-вече с изоби-

лието от магазини, ресторанти и 

хотели, разположени по него. А в 

квартал Las Mercedes е съсредо-

точен нощният живот на Каракас.

По-интересните музеи са тези 

на колониалното и на модерното 

изкуство.

Ел Хатило

също е сред съблазнителните 

кътчета на града. Това е селце, по-

гълнато от разрастващия се град, 

което е запазило първоначалния си 

чар с ярко боядисаните тухлени 

сгради и малка бяла църква. Живо-

тът в него се върти около красив 

площад.

В близост до Каракас се намира 

и китно германско село, наречено 

Colonia Tovar. То пренася посети-

телите в съвсем различния свят 

на немския бит, традиции и архи-

тектура. Селото дълги години е 

било неприкосновена територия и 

жителите му са съхранили своя ба-

денски диалект, оригинални ястия, 

носии и танци.

Столицата на Венецуела се 

гордее и с 

Националния парк Ел Авила,

естествено убежище от шума 

и ежедневието на Каракас. Той се 

намира във високата планина Ави-

ла. Най-популярната атракция сред 

туристите е изкачването на хълм 

от 400 м, от който се разкрива 

спираща дъха панорама към целия 

град. До него може да се стигне с 

лифт от предградието на Мари-

перес, както и по многобройните 

маркирани пътеки.

Пълен релакс предлага и Източ-

ният парк с чудесната гледка към 

планината, красивите изкуствени 

езера и интересните обитатели в 

малка зоологическа градина. Място 

за приятна разходка е и прекрасна-

та ботаническа градина, принадле-

жаща на Централния университет 

на Венецуела. Не по-малко красиви 

са градините на Университета 

„Симон Боливар”, а Cuaricuao Zoo 

радва посетителите си с разноо-

бразие от африкански и американ-

ски животински видове.

Площад „Боливар”

Катедрала Метрополитана Джамията, построена от шейх Ибрахим Бин Абдулазиз
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2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
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матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Страницата подготви
Георги Сотиров

На 14 юни се навършиха 101 г. от създаването на 

Трудова повинност – Строителни войски. Членовете на 

секция „Воини строители” на Националния клуб на стро-

ителите ветерани (НКСВ) отбелязаха тържествено го-

дишнината и си спомниха за делото на младите българи 

в системата на войските, които заедно със своите ко-

мандири са построили най-големите пътища, жп линии, 

подземна и наземна инфраструктура, язовири и каскади, 

жилищни блокове и много други обекти. 

Събитието откри председателят на секцията ген. 

о.з. Борис Анакиев. В изказването си той направи пре-

глед на работата на структурата за изминалата една 

година. Генералът 

припомни церемонията от миналия 14 юни 

по случай 100 г. от основаването на Строителни 

войски. „Тогава ветераните – генерали и офицери от 

запаса, положиха венци и цветя пред два паметника – на 

Александър Стамболийски в столицата и на трудовака, 

който се издига на източната страна на пътя от София 

за Самоков.“

В края на официалната част ген. Анакиев връчи позд-

равителни адреси от името на НКСВ на ветерани, на-

вършили кръгли годишнини.

Строителни войски са създадени през 1920 г. 

като държавна строителна организация, изцяло из-

градена на военни начала. Под различни наименования 

– Трудова повинност, Трудови войски и Строителни вой-

ски, тя съществува осемдесет години в условията на 

три обществено-икономически и политически систе-

ми. През периода структурата има градивни функции 

и в това се състои нейната уникална специфика. Тя 

е явление не само в българската, но и в световната 

история.

„Трудно е да се обхване с няколко думи ра-

ботата ми в Строителни войски, защото ние 

строяхме всичко и навсякъде от каквото и 

където страната имаше нужда. В началото 

започнах работа по изграждането на голям 

проект за напояване от река Дунав край Русе. 

Той предполагаше качване на водата на из-

вестна височина и от там под напора си да 

напоява хиляди декара обработваема земя. 

По едно време държавата замрази строи-

телството.

После ме преназначиха като началник 

на строителството на ГУСВ за цяла Южна 

България. Там трудовите войски изпълняваха 

практически всичко – от изграждането на 

жилища и обществени сгради през пътища 

до язовири и хидроенергийни обекти. Осо-

бени спомени, и то горди, от труда на бъл-

гарите с пагони имам от двегодишната си 

работа като началник-сектор на войските 

в Ирак. Там нашите момчета изградиха 228- 

километровата канализация на столицата 

Багдад. Трудно е човек да си представи как 

в условията на един пренаселен град, къде-

то понятието „градско планиране” е Terra 

incognita, може да се извърши такъв мащабен 

градеж, без да бъде застрашен или нарушен 

животът на самия град. Направихме всичко. 

След това станах началник на Строител-

но управление на ГУСВ, после бях съветник на 

началника на Строителни войски, преминах 

през различни обучения и завърших трудова-

та си кариера като началник на Научноиз-

следователския институт на Строителни 

войски”.

Полк. о.з. Никола Коевски:

Трима магистри по специал-

ността „Геотехника и инженерна 

геология” в катедра „Транспортно 

строителство и съоръжения” във 

Висшето транспортно училище 

„Тодор Каблешков” защитиха ус-

пешно дипломните си работи. 

Пред Държавната изпитна коми-

сия с председател проф. д-р инж. 

Чавдар Колев и членове проф. д-р 

инж. Руско Вълков, доц. д-р инж. 

Мира Зафирова, доц. д-р инж. 

Румен Иванов и доц. д-р инж. 

Димитър Хубчев дипломантите 

показаха отлично владеене на 

материята по специалността и 

получиха отлични оценки. Един 

от тях е 70-годишният инж. Кон-

стантин Гочев, който първо е 

завършил специалност „Мостово 

строителство” в Университета 

по архитектура, строителство и 

геодезия, а по-късно и „Стенопис” 

в Националната художествена 

академия. Той представи проект 

на мостово съоръжение в компле-

кса „Марица изток”.

Огнян Павлов – геолог от Со-

фийския университет „Св. Кли-

мент Охридски”, представи ди-

пломна работа за изграждане на 

жп тунел по скоростната линия 

София – Пловдив в отсечката По-

бит камък - Вакарел, а инж. Дими-

тър Димитров защити проект за 

преустройство на пътен надлез за 

преминаване под него на жп линия.

Снимки авторът

Държавната изпитна комисия

Тримата дипломанти - 
инж. Константин Гочев, Огнян 
Павлов и инж. Димитър Иванов

Полк. о.з. Никола Ко-
евски е работил 30 г. 

в ГУ на Строителни 
войски. Бил е начал-

ник на Строител-
ното управление на 

ГУСВ за цялата стра-
на. Става инженер по 
хидростроителство 

от тогавашната 
Държавна полите-

хника.

ДО   

Енчо Стоянов – 75 г., РКСВ Добрич 

Добринка Иванова - 75 г., РКСВ Добрич 

Проф. Тодор Бараков – 75 г., секция „Строителна наука и 

образование“ 

Божидар Стоев – 70 г., секция „Инженерно строителство“ 

Желязко Желков – 70 г., РКСВ Ямбол 

Иван Кирилов – 85 г., РКСВ Добрич 

Таня Илиева – 80 г., РКСВ Ямбол 

Сокол Соколов – 85 г., секция „Гражданско строителство“ 

Марин Стоянов – 75 г., РКСВ Силистра 

Димитър Божанов – 70 г., РКСВ Разград 

Илия Тасев – 70 г., секция „Инженерно строителство“ 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на 

строителите  ветерани  и лично от мое име

  най-сърдечно Ви  поздравявам с Вашия  юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за проспе-

ритета на Родината ни България.

Пожелаваме  Ви  здраве,  бодър дух и дълги години да се рад-

вате на уважението на Вашите близки, колеги и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Юни 2021 г.  Инж. Тодор Топалски 

                Председател на УС на НКСВ

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

ИНТЕРВЮ КСБ ОП НА КСБ

Ренета Николова, прокурист и  
главен редактор на в. „Строител“:
Вече 12 години записваме 
строителната история на България 

Разширен 
Управителен съвет 
на КСБ в Смолян

Семинар на ОП 
на КСБ - София
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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


