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Представено беше състоянието на строителния сектор в областта
Камарата на строителите в България (КСБ) проведе първото от началото
на пандемията присъствено
заседание на Разширения управителен съвет (УС) в Смолян. Традиционно срещата бе
открита от председателя на
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев,
който поздрави своите колеги. „Безкрайно се радвам, че
ковидпандемията може би е
на път да приключи. Щастлив
съм, че имаме възможност
да се съберем на живо и да
обсъдим актуалните въпроси, които ни вълнуват като
бранш, както и перспективите за развитие на сектора“,
подчерта инж. Терзиев. Председателят на УС на КСБ заяви, че строителите с общи
усилия трябва да покажат, че
силната политическа поляризация в страната във връзка
с предстоящите избори не
трябва да рефлектира върху
бранша, който е структуроопределящ за икономиката,
осигурява сериозен дял от
БВП на България и дава заетост на близо 200 хил. души.
„Ние трябва да мислим в перспектива, защото основните
теми за Европа са Зелената
сделка, „вълната за саниране“, плановете за възстановяване и устойчивост. Това
са все предизвикателства,
които касаят и строителите
и върху които трябва да започнем работа час по-скоро“,
каза инж. Илиян Терзиев.
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Ренета Николова, прокурист и главен редактор
на в. „Строител“:

Вече 12 години записваме
строителната история
на България
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Видин е в очакване
да стартира нова
програма за енергийно
обновяване на сгради
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ɄɚɦɚɪɚɬɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹɤɚɬɨɨɮɢɰɢɚɥɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɮɢɪɦɢɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɢɡɜɚɧɚɞɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɢɩɨɨɳɪɹɜɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɟɫɤɚɬɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɧɚɫɜɨɢɬɟɱɥɟɧɨɜɟɤɚɤɬɨɢɞɚɫɴɞɟɣɫɬɜɚɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚɢɦɞɟɣɧɨɫɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɡɪɚɡɹɜɚɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɤɴɦÄȺɪɬɟɤɫɂɧɠɟɧɟɪɢɧɝ³ȺȾɢɩɪɨɟɤɬɚÄɁɥɚɬɟɧɜɟɤ³
ɇɚɲɟɬɨɪɚɡɛɢɪɚɧɟɟɱɟɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɢɨɛɳɢɧɫɤɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɧɚɤɨɢɬɨɩɨɡɚɤɨɧɫɚɜɴɡɥɨɠɟɧɢɮɭɧɤɰɢɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɴɫɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɹɩɪɨɰɟɫ
ɫɚɞɥɴɠɧɢɞɚɞɟɣɫɬɜɚɬɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɨɞɨɛɪɨɫɴɜɟɫɬɧɨɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ
ɩɪɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɬɟɢɦɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɉɪɨɟɤɬɴɬÄɁɥɚɬɟɧɜɟɤ³ɟɧɚɬɚɤɴɜɟɬɚɩɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɤɨɣɬɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ
ɱɟɜɫɢɱɤɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɧɟɝɨɜɨɬɨɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɟɬɪɹɛɜɚɥɨ
ɨɬɞɚɜɧɚɞɚɛɴɞɚɬɢɡɹɫɧɟɧɢ
Ɋɚɡɧɨɩɨɫɨɱɧɢɬɟɪɟɲɟɧɢɹɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɫɚɬɪɟɜɨɠɟɧ
ɫɢɝɧɚɥɡɚɧɚɪɭɲɚɜɚɧɟɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɫɟɤɬɨɪÄɋɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ³
ɇɚɲɟɬɨɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɦɧɟɧɢɟɟɱɟɜɬɨɡɢɦɨɦɟɧɬɢɡɚɧɚɩɪɟɞɦɟɪɨɞɚɜɧɢɫɥɟɞɜɚɞɚɛɴɞɚɬɪɟɲɟɧɢɹɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɫɴɞ
Ⱥɩɟɥɢɪɚɦɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɩɪɢɜɡɢɦɚɧɟɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɢɪɟɲɟɧɢɹɞɚɫɴɛɥɸɞɚɜɚɬɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟɧɚɩɪɚɜɨɜɚɬɚɞɴɪɠɚɜɚɞɚɫɴɡɞɚɜɚɬɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢɡɚɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɞɨɛɴɪɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɧɚɧɨɜɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚɢɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɦɨɞɟɪɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɝɪɚɞɨɜɟɬɟɩɪɢ
ɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɬɨɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
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ɍɉɊȺȼɂɌȿɅȿɇɋɔȼȿɌɇȺ
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Подписаната от служебния министър на регионалното развитие и
благоустройството арх.
Виолета Комитова Наредба за изменение на Наредба №РД-02-20-2 от 2021 г.

нията за достъпност и
универсален дизайн на елементите на достъпната
среда в урбанизираната
територия и на сградите
и съоръженията е изпратена за обнародване в
Държавен вестник, инфор-

се това да стане в кратък
срок.
От ведомството посочват още, че до влизане
в сила на Наредба №РД02-20-2 от 2021 г. (т.е.
23.05.2022 г.) е в сила Наредба №4 от 2009 г.

ǛǼǬǮǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺǻǼǴǱǻǼǺǱǶǾǹǬǛǺǽǾǬǹǺǮǷǱǹǴǱǳǬǴǳǸǱǹǱǹǴǱǴǰǺǻȆǷǹǱǹǴǱ
ǹǬǛǼǬǮǴǷǹǴǶǬǳǬǻǼǴǷǬǯǬǹǱǹǬǓǣǜǍ
за единно разрешение за
На редовното си заседание Министерският съвет одобри проект на Постановление за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България (ЗЧРБ), произтичащо от измененията и
допълненията на приетия

ЗЧРБ.
„С тези промени се
постига съответствие
с Директива 2011/98 на
Европейския парламент и
на Съвета от 13 декември 2011 г. за въвеждане
на единна процедура за
кандидатстване на граждани на трети държави

пребиваване и работа в
държава членка, както и
въвеждане на общ набор
от права на работници
от трети страни, законно пребиваващи в държава членка - от подаване
на заявление до неговото
решаване“, поясняват от
МС.
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ǬȢȘȎȈȊȈȚȈȡȍȗȘȖȌȢȓȎȐ
ȌȈȐȏȗȓȈȡȈșȘȍȌșȚȊȈȕȈ
ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȐȚȍȏȈȏȈȗȈȏȊȈȕȍȕȈ
ȏȈȍȚȖșȚȚȈȌȖȒȘȈȧȕȈȦȓȐȋ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Работодателите ще
получават средства от
държавата за запазване на
заетостта на работници и
служители до 31 юли 2021 г.
Това реши служебното правителство с приемането
на промени в Постановление №151 на Министерския
съвет от 2020 г., в което
се определят условията
и редът за получаване на
средства за запазване на
работните места в засегнатите от COVID-19 икономически дейности, съобщиха от правителствената
информационна служба.
От МС посочват, че
средства ще продължат да
се изплащат за работници
и служители, които през
периода от 13 март до 31
декември 2020 г. са били
на непълно работно време,
ползвали са отпуск на основание чл. 173 а от Кодекса на труда или работата
им е била преустановена
поради въведени временни
ограничения на дейността. Те следва да са били в
трудово правоотношение с
работодателя преди 1 януари 2021 г.
Ф и р м и т е, у ч р е д е ни преди 1 юни 2019 г.,
ще могат да получат от
държавата 60 на сто от
осигурителния доход на
работниците за април
2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на
работодателя. За да имат
това право, приходите им

от продажби през месеца,
за който кандидатстват
за компенсации, трябва да
са намалели с не по-малко
от 40% спрямо същия месец на 2019 г. В случай че
спадът е с не по-малко от
30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от
осигурителния доход за
април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка
на работодателя.
Работодателите, учредени след 1 юни 2019 г., ще
имат право на средства
от 60 на сто от осигурителния доход на работниците за април 2021 г. и от
осигурителните вноски за
сметка на работодателя, ако приходите им от
продажби през месеца, за
който кандидатстват за
подкрепа, са се понижили с
не по-малко от 40% спрямо
средномесечните приходи
за 2020 г. При положение
че намалението е с не помалко от 30%, държавата
ще ги подкрепя с 50 на сто
от осигурителния доход за
април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка
на работодателя.
Компаниите, получили
средства за запазване на
заетостта на работниците и служителите от групите по постановлението,
са длъжни да изплащат
трудово възнаграждение
в размер, не по-малък от
размера на осигурителния
доход за април 2021 г., и да
внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
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ǷȘȍȔȐȍȘȢȚǹȚȍȜȈȕȇȕȍȊȗȘȖȊȍȌȍșȘȍȡȈ
șȗȖșȓȈȕȐȒȈȕȈǲȘȈȓșȚȊȖǵȐȌȍȘȓȈȕȌȐȧ
Служебният министърпредседател Стефан Янев
е провел среща с посланика на Кралство Нидерландия Н.Пр. Беа тен Тъшър.
По повод приключването
на мандата на посланика в
България премиерът Янев
е изразил благодарност за
заслугите й за укрепването и задълбочаването на
приятелските връзки и
сътрудничеството между България и Нидерландия
през последните 4 години.

По време на срещата
Стефан Янев е подчер-

тал, че Нидерланди я е
важен партньор на ЕС и

съюзник на НАТО. Двете
страни са изразили желание за продължаване на
активния политически диалог на всички нива между
България и Нидерландия.
Подчертана е и възможността за разширяването на икономическото
сътрудничество и бизнес
отношенията, като е отбелязан интересът към
привличането на повече
инвестиции от нидерландски компании.

ǪȢȊȍȎȌȈȔȍȍȊȘȖȚȖȖȚȧȕțȈȘȐȋ
На свое заседание Координационният съвет за
подготовка на Република
България за членство в
еврозоната, който е със
съпредседатели управителят на Българската народна банка Димитър Радев и
служебният министър на
финансите Асен Василев, е
приел проект на Национален план за въвеждане на
еврото в Република България.
„ А нг а ж и м е н т ъ т н а
България за приемане на
единната европейска валута е препотвърден в Договора за присъединяването
на Република България и
Румъния към Европейския
съюз, след като първоначално е заявен при започване на преговорите на
страната ни за членство
в ЕС“, припомнят от Министерството на финансите.
Подготовката за при-

съединяването на България
към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 г.
Въвеждането на еврото е
планирано без преходен период, като датата на приемане на еврото ще съвпада с въвеждането му като
официална разплащателна
единица. Превалутирането
ще се извършва чрез прилагането на неотменимо
фиксирания валутен курс
между еврото и лева. А
след въвеждане на еврото
в рамките на месец левът
и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство.
Наци он а лн и я т пл ан
за въвеждане на еврото
в България е стратегическият документ, въз
основа на който ще се
реализира оперативната
работа за замяна на лева

с еврото. Той разглежда
всички важни дейности и
мерки, които участниците
в подготовката за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор
и гражданите – следва да
извършват като част от
процеса по въвеждането
на еврото. Дефинирани
са правилата за преизчисляване на цените и други

стойности, обяснени са
процедурите за замяна на
пари в брой и за конвертиране на левови депозити и
заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти
и др.
Планът ще бъде публикуван за обществено
обсъждане преди внасянето му за разглеждане от
Министерския съвет.

ɁȽɉɁȺȼɈȾɂɁȺȽɈɊȿɓɈɉɈɐɂɇɄɈȼȺɇȿ
ɉɪɢɥɚɝɚɦɟɥɢɧɟɣɧɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɝɨɪɟɳɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ
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ɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɮɢɪɦɢɜ
ɫɮɟɪɚɬɚɧɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɱɪɟɡɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɜɨɬɚɧɚɬɹɯɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɡɚɬɟɯɧɢɬɟɤɪɚɣɧɢ
ɤɥɢɟɧɬɢ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɫɪɟɳɭɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLOLQIR#]JSEJ

ɝɪɄɚɫɩɢɱɚɧ
ɭɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBNDVSLFKDQ#]JSEJ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɞɨɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBSORYGLY#]JSEJ

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ
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ǹȚȈȘȚȐȘȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈȔȖȌȍȘȕȐșȐșȚȍȔȐȏȈșȐȋȕȈȓȐȏȈȞȐȧ
ȗȖȎȗȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍȚȖǷȓȖȊȌȐȊ±ǩțȘȋȈș
Мирослав Еленков
„До края на юли ще
стартира обществена
поръчка за изготвяне на
проект за жп връзка между
гарата и летището в Бургас. Той ще включва всички
подготвителни дейности
преди започване на реалното строителство.
Физическото изпълнение
на проекта е заложено в
Програма „Транспортна
свързаност“, която е в
процес на одобрение от
Европейската комисия“.
Това обяви служебният
министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Георги Тодоров по време
на посещение на жп гара

Бургас. Той заедно с ген.
директор на Национална
компания „Железопътна
инфраструктура“ инж.
Красимир Папукчийски дадоха „зелена светлина“ на
проекта за изграждане на

системи за сигнализация
и телекомуникации по направлението от Пловдив
до Бургас. На събитието
присъстваха още кметът
на Бургас Димитър Николов, както и Теодосий Бо-

яджиев, представител на
изпълнителя - Консорциум
„Плобур“, състоящ се „Джи
Пи Груп“ АД, „Мармет“ АД,
„Бомбардие Транспортейшън Итали“ АД и „Бомбардие Транспортейшън Полска“ ООД.
„Системата за управление на железопътния
трафик цели постигане
на оперативна съвместимост на жп мрежите в
Европейския съюз. С внедряването й се гарантира безпрепятственото
осъществяване на международни железопътни
превози по европейските
коридори и либерализация
на железопътния транспортен пазар в Европа“, заяви министър Тодоров. Той

ǶȚȊȖȘȍȕȐșȈȖȜȍȘȚȐȚȍȏȈȐȏȘȈȉȖȚȊȈȕȍȕȈȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȗȘȖȍȒȚȐȏȈ
ȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȚȈȕȈǸȐȠȒȐȧȗȘȖȝȖȌȐȕȈȒȔȖȚ,Ǹțșȍ±ǪȈȘȕȈ
Десислава Бакърджиева
Отворени са офертите на
кандидатите в обществената
поръчка за изработването на
технически проекти за рехабилитацията на второкласния път
II-73 Шумен – Карнобат (Ришки
проход) с дължина над 90 км и за
основен ремонт на 40,3 км от
първокласния I-2 Русе – Варна на
територията на област Шумен,
съобщиха от Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ). Индикативната стойност на тръжната процедура е 2 250 875 лв. без

ДДС, като средствата са от
бюджета на АПИ. Целта е да се
извършат необходимите геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията,
инженерно-геоложки проучвания
и да бъдат изработени инвестиционни (технически) проекти за
рехабилитацията на двете пътни артерии. Въз основа на готовите технически проекти след
това ще може да се предприемат
нужните строително-монтажни
работи.
Обществената поръчка е в
три обособени позиции. В първа-

та е проектирането на рехабилитацията на 43,5 км от II-73 Шумен
– Радко Димитриево – Смядово
– Веселиново – Лозарево – Карнобат (от км. 0+000 до км. 43+500)
в област Шумен. В участъка има
15 големи съоръжения. Индикативната стойност е 757 770 лв.
без ДДС, а срокът за изпълнение
е 140 дни. Отворените оферти
са на „АЛВЕ Консулт“ ЕООД; „Трафик Холдинг“ ЕООД; „Проджект
Планинг енд Мениджмънт“ ООД;
„Обединение Ришки Проход 2021“
ДЗЗД с участници „Геоконструкт“
ООД и „Инфра Про Консулт“ ООД.

обясни, че крайният срок
за приключване на проекта
е октомври 2023 г., а финансирането на стойност
185 млн. лв. е осигурено
по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014
– 2020“.
„Предвиждаме до края
на 2023 г. да модернизираме всички гарови централизации“, допълни инж.
Красимир Папукчийски. „С
внедряването на Европейската система за контрол
на влаковете ще бъде възможно както наблюдаването на подвижния състав,
така и динамичното му
управление. По този начин
се улеснява максимално
преминаването от една
страна в друга без изявени
затруднения от технологични и нормативни бази

В обособена позиция 2 е проектирането на ремонта на 46,8 км
от II-73 (от км. 43+500 до км.
90+332) в област Бургас. По трасето има 8 големи съоръжения,
както и регистрирани свлачища
и срутища. Индикативната стойност е 784 435 лв. без ДДС, а заложените дейности трябва да се
осъществят за 130 дни. Отворените оферти са на „Пътпроект“
ЕООД; „Пътпроект 2000“ ООД;
ДЗЗД „Трансконсулт Група-22“, в
което влизат „Трансконсулт-22“
ЕООД и „Трансконсулт – Група“
ЕАД; „Виа-План“ ЕООД; „ППМ - Виа
Про“ ДЗЗД, съставено от „Проджект Планинг енд Мениджмънт“
ООД и „Виа про Инженеринг“

и се повишава сигурността, безопасността, контролът и управлението на
влаковете“, заяви още инж.
Папукчийски.
„Още през 2023 г. бургазлии не само че ще могат, но и ще искат да пътуват с влак между София
и Бургас. Скоростта и
удобството ще са значително по-големи дори от
автомобилни я превоз“,
каза кметът Димитър Николов, който пожела успех
в изпълнението на проекта и подчерта още веднъж
важността на предстоящите в следващите 2
години рехабилитационни
дейности.
Видео клип от събитието, изработен от в. „Строител“, може да се види на
www.vestnikstroitel.bg или в
Youtube канала на медията.

ЕООД; „Илия Бурда“ ЕООД.
В третата позиция е включено разработването на проект
за основен ремонт на 40,3 км от
I-2 Русе – Варна (от км. 93+500 до
км. 133+794) в област Шумен. На
участъка има 11 големи съоръжения. Индикативната стойност
е 708 670 лв. без ДДС, а срокът
за изпълнение е 120 дни. Отворените оферти са на ДЗЗД „АМ
Хемус-2016“ с участници „Рутекс“
ООД и „Контролс“ ООД; „Инжконсултпроект“ ООД; Физическо
лице - Даниела Валентинова Пенева; „ППМ - Ей Джей“ ДЗЗД, в
което влизат „Проджект Планинг
енд Мениджмънт“ ООД и „Ей Джей
Консулт“ ЕООД.
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ǲȈȉȐȕȍȚȢȚȊȘȢȡȈȊȞȍȕȚȘȈȓȕȐȧȉȦȌȎȍȚȗȖȓȖȊȐȕ
ȔȐȓȐȈȘȌȓȍȊȈȗȘȍȌȊȐȌȍȕȐȏȈȌȖȊȢȘȠȊȈȕȍȚȖǨǴÄǽȍȔțș´
Строителният бранш е притеснен за реализацията на автомагистралата
Снимка в. „Строител“

В. „Строител“
Средства в размер на
490 779 500 лв., заделени
по сметка на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) в БНБ за
довършването на автомагистрала „Хемус“ ще бъдат възстановени в централния бюджет, за да се
използват за приоритетни
дейности за предотвратяване на последиците от
пандемията от COVID-19.
Информацията бе разпространена до медиите, след
като служебният кабинет
е взел решението неприсъствено. От правителствената информационна
служба съобщиха още, че
Министерски ят съвет
ще осигури на МРРБ финансов ресурс в размер на
81 157 840 лв. за изпълнение на текущите дейности по строителството
на АМ „Хемус“ до края на
2021 г.
„Доизграждането на
деветте участъка на АМ
„Хемус“ ще продължи да се
изпълнява в предвидените
срокове, като средствата за строителството
през следващите години ще бъдат осигурени с

тригодишната бюджетна
прогноза за периода 2022
- 2024 г.“, заявяват от МС.
Строителният бранш
е силно обезпокоен за бъдещето на магистралата, след като заделените
пари за довършването на
„Хемус“ са пренасочени за
други дейности, свързани
с преодоляването на последиците от пандемията.
Като „неправилен ход с
непредвидими последици“
определи решението на кабинета почетният председател на Камарата на
строителите в България

(КСБ) и бивш председател
на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж.
Светослав Глосов. Той зададе и въпроса защо не се
говори за двата лота на
Ботевград - Мездра, които се изграждат със средства на изпълнителя и ще
бъдат разплатени едва
след Акт16.
„Това действие е нелогично, то ще влоши инвестиционния климат в страната“, коментира и изп.
директор на Камарата
на строителите в България Валентин Николов. Той
заяви, че по този и други

актуални въпроси КСБ ще
даде нарочна пресконференция.
„Теоретично това е
възможен бюджетен ход,
но с решението на Министерския съвет се губи
сигурността на инвестицията. Не е правилно
резервирани пари за конкретен обект да се връщат обратно в държавния
бюджет и след това за
завършването на обекта
да се разчита на волята
на следващото правителство и следващия парламент“, коментира пред
вестник „Строител“ инж.

Стефан Чайков, председател на УС на Българска
браншова камара „Пътища“.
Дни преди да бъде обявено решението за пренасочването на парите
за АМ „Хемус“, служебният министър
на регионалното
развитие и благоустройството арх.
Виолета Комитова
инспектира трасето на участък 5
от автомагистралата при бъдещия
пътен възел в близост до ловешкото село Крушуна. Екип на
в. „Строител“ бе на мястото на събитието и зададе
въпрос на арх. Комитова
относно плащанията към
фирмите изпълнители на
готовите части от АМ
„Хемус“ и дали ще има забавяния по тях. Отговорът й беше, че докато тя
е министър, няма да позволи да има забавяния в
плащанията, като добави,
че твърдо стои зад думите си и няма да спре нито
един строеж.
След редовното заседание на МС министрите
на финансите Асен Василев, на регионалното

развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и на икономиката
Кирил Петков дадоха брифинг, на който медиите
попитаха дали върнатите
500 млн. лв. от МРРБ към

хазната ще спрат строителството на АМ „Хемус“.
„По започнатите проекти
работата няма да спира
– без значение дали сключените договори са целесъобразни или не“, каза
Василев.
На въпрос на в. „Строител“ дали и каква част
от неизплатените суми
към строителните фирми
са преведени, говорителят на правителството
Антон Кутев заяви, че по
темата предстои специална пресконференция, на
която официалното издание на КСБ ще получи отговор.
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Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“:

¤ÇÙÇÅÐÆÊÏÊÉÂÑÊÓÄÂÎÇÓÔÒÐÊÔÇÍÏÂÔÂ 
Книгата „Строител. Интервюта“ е безценно свидетелство за развитието
на бранша в периода 2009 – 2021 г. през погледа на нашите гости

Снимка Румен Добрев

Елица Илчева
Г-жо Николова, защо
решихте да отбележите
12-ата година на вестника с книга, в която да
съберете интервюта от
страниците на „Строител“ от създаването му
до днес?
12-ата годишнина е поводът, но идеята за книгата всъщност я обмисляхме
от доста време. А защо защото поглеждайки назад,
видяхме колко много интересни и значими за бранша, за България и дори за
Европа личности са били
гости на вестника. И осъзнахме, че, включително
и чрез тях, ние всъщност
записахме строителната
история на новото време.
И като казвам записахме,
нямам предвид, че сме били
странични наблюдатели, а
напротив - активно следяхме процесите и събитията и търсехме мненията и
коментарите на отговорните фактори, питахме,
анализирахме, организирахме кръгли маси и дискусионни форуми.
Започвайки от 2009 г.,
до сега не е имало седмица,
в която да сме пропуснали
важна тема – независимо
дали е среща на Камарата
или актуално събитие, касаещо бранша, дали става
въпрос за промяна в нормативната уредба или друго.
Ако разгърнете брой след
брой, можете да разберете как се е развивал сектор „Строителство” през
годините, кои са били найсъществените проблеми и
предизвикателства, как се
е изграждала и развивала
комуникацията на Камарата с институциите от
централната и местна
власт, как е взаимодействала със сродните организации, работодателските
организации, синдикатите. Можете да видите и
кои са били най-големите
строителни обекти, как
се е движело изпълнението им. Тези „първи копки“
и „ленти“, както ние ги
наричаме, говорят достатъчно.
Виждаме например, че
в. „Строител“ стартира
във време на сериозна икономическа криза с огромни
проблеми с плащанията
към фирмите, за първи път
погледите се насочват
към европейските програми и се осъзнава, че те ще
са изключително важни за
бранша.
Вестникът дава много широк поглед, защото
ние сме интервюирали
освен представителите
на Камарата и строите-

ли, и всички онези личности и отговорни фактори,
от които през годините
е зависело развитието
на страната, свързано в
значителна степен и със
строителния бранш.
Така че книгата е един
безценен документ, едно
свидетелство за последните 12 строителни години.
Това звучи наистина
много впечатляващо.
Знам, че е отнело доста
време и сериозни усилия,
за да бъде създадена тази
книга. Разкажете ни нещо
повече за процеса на подготовката. Как например
подбрахте кои интервюта да включите? Кое
беше най-трудно?
Наистина беше предизвикателство. И тук
искам да започна с благодарност към невероятния
екип от професионалисти
на в. „Строител”, които
застанаха зад идеята и
с общи усилия успяхме да
я реализираме. Искам да
благодаря на колегите
журналисти Деси Бакърджиева и Емил Христов, с
които работихме заедно
по подбора и подготовката на интервютата, специално на Галя Герасимова,
нашия дизайнер и специалист предпечат, която е
един вълшебник, на корек-

тора ни Руми Кръстева.
Когато работиш с такива
хора, можеш да си спокоен
за крайния резултат. Подготовката ни отне повече от половин година, но
това е нормално, защото
ние правихме книгата паралелно с ежедневните ангажименти по издаването
на вестника, а и искахме
да стане наистина много
хубава. Най-трудно беше
да изберем интервютата.
Защото за този период от
12 години те са над 1000,
трябваше да ги извадим
от съответните броеве,
да ги прегледаме, да подберем онези, в които казаното е наистина ценно
за бранша, показателно за
периода, за съответната
година. Разделихме си ги и
в четвъртък след пускането на броя се събирахме да
предлагаме и обсъждаме
със съответните бележки и мотиви кое от тях
да влезе. Така след редица
селекции определихме 74
интервюта.
В тях са най-важните
теми, от тях може да се
види какво се е случвало
през годините, кога браншът е имал силни периоди,
какви проблеми са стояли
пред строителите, какви
решения са търсени и намирани.
Интересни са и мненията на тези наши гости,

които са имали по-глобален или външен поглед
върху сектора – как те са
оценявали развитието и
перспективите пред бранша, какви хоризонти са
предвиждали. Сред тях са
еврокомисари, евродепутати, посланици, представители на институции, като
ОЛАФ например и др.
Как избрахте първото
интервю в книгата?
То е първото ни интервю за първия брой на
вестника с инж. Симеон
Пешов, който при старта
на изданието през 2009 г.
беше председател на УС
на Камарата. Един изключителен човек, голям
приятел на в. „Строител“,
който за съжаление вече
не е сред нас. Липсва ни,
липсва ни неговата мъдрост, толерантност и дипломатичност. Беше визионер, широко скроен, не го
вълнуваха дребнотемията
и мислеше в бъдещето, в
перспектива, занимаваха
го значими каузи, които ще
останат за поколенията –
Голямата базилика в Плиска, магистрала „Струма“,
„Цари Мали град“.
В интервю пред Вас,
публикувано в алманаха
по случай 10-годишнината на вестника, инж.
Пешов казва, че оценява

създаването на в. „Строител“ като едно от наймъдрите решения на Камарата.
Това е, от една страна,
висока оценка за изданието, която няма как да не ни
ласкае, от друга, е висока
оценка за Камарата и за
нейното ръководство от
създаването на вестника
и през изминалите години.
Такова признание от човек
като него само може да ни
стимулира да продължим
да се доказваме с всеки
брой.
Всъщност „Строител“ вече се е доказал
като една от малкото
сериозни и качествени
медии. Авторитетът на
изданието сред институциите и организациите,
и тук не визирам само
българските, а и европейските, е много голям.
Как се постига това, все
пак говорим за браншови
седмичник?
Браншови, но на един
от най-важните за икономиката на страната браншове - строителния, с 12%
принос за БВП и издание
на най-авторитетната
организация – Камарата
на строителите. Това е,
от една страна. От друга - екипът на „Строител”
раб от и из к л ю ч и тел н о
професионално. Спазваме

принципите на добрата и
качествената журналистика. Освен това има правила, по които работим.
Не сме стигнали до тях по
лесния начин, но знам, че
всички в екипа са доволни,
че работят без компромис.
Камарата ни е възложила
важната задача да нформираме всички вписани в
ЦПРС фирми за най-важното, случващо се в сферата на строителството.
За нас това е голяма отговорност и с всеки брой
се борим за най-високата
оценка, която можем да
получим - доверието на
нашите читатели. Не можем да си позволим да ги
подведем с непроверена,
невярна, лъжлива информация. Да правиш качествена журналистика във
време, когато на мода е
жълтото, не е лесно, повярвайте ми. Но си струва. Затова и „Строител” е
изградил през годините авторитета си на сериозна,
обективна и качествена
медия. При нас хората са
спокойни, че когато дадат
интервю, то няма да бъде
манипулирано в ничия угода. Спомням си на тържеството по случай 10-ата
годишнина на вестника
председателят на парламентарната Комисия по
транспорт, информационни технологии и съобще-
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ния Халил Летифов каза
в своето приветствие:
„Това е държавният вестник на строителството“.
Поддържаме високо ниво,
което съответства и на
авторитета на организацията, чието издание сме.

Затова ли само на
стената в редакторската стая има 13 награди и
има ли някоя, която считате за особено ценна?
Това означава, че нямаме година без награда
и дори в някоя по две. На
всички съм се радвала,
разбира се, те са висока оценка за целия екип.
О т ли ч и я т а и д в ат о т
различни институции и
организации и говорят, че
ние сме разпознаваеми –
знаят ни, виждат ни, оценяват ни. Ще си позволя
да отбележа последната
награда, която получихме.
В края на миналата година
бяхме отличени като „Глас
на общините“ на НСОРБ“
в категория „Печатни медии“ за новата ни рубрика „Кметовете говорят“.
Това е голямо признание
за екипа на „Строител”.
Връзката между строителния бранш и местните власти е много тясна
и наградата е свидетелство, че сме намерили
онази форма да показваме
тази връзка, която да е
полезна и за двете страни. Друго постижение, с
което се гордеем, е сертификатът „Работодател
без дискриминация“. Той
според мен е много важен,
защото е оценка за средата, в която се работи
в редакцията. Неслучайно
имаме и награда за найдобър работодател. СД и
аз като прокурист правим
всичко възможно „Строител“ да бъде добро място
за работа, където колегите да идват с желание, да
работят с удоволствие и
да се чувстват оценени
за усилията, които полагат.
Ако трябва с едно изречение да формулирате
мисията на изданието,
кое ще е то?
Да изразява и защитава интересите на строителния бранш пред институциите, централната и
местната власт и обществото, да популяризира
политиките на Камарата,
да информира вписаните
в ЦПРС фирми и широката общественост за работата на браншовата
организация и да ги прави
съпричастни към нейната
дейност, да поставя всички важни за строителния
сектор теми, да работи
за авторитета на българския строител. Дълго изречение се получи. Мога да
допълня и още доста неща,
които правим.

Вестникът е с два
сертификата за качество.
Да, успешно защитихме за поредна година сертификата ни за качество
ISO 9001:2015. Той гарантира, че в дружеството е
установен ред на работа,
има правила и процедури,
които всеки от екипа знае
и спазва стриктно. Ние
обаче имаме и още един
сертификат ISO 20121,
всъщност сме единственото българско дружество, което го притежава
„Сертификат за устойчиво
управление на събитията“.
Той е във връзка с организацията на форумите, които реализираме. Длъжни
сме, когато организираме
събитие, да го правим с
грижа и отговорност за
опазването на околната
среда и като вземаме под
внимание социалния фактор. Това впрочем е дейност, в която също сме
доказали своя капацитет.
Можем и правим прекрасни
събития.

А как се прави вестник на хартия в дигиталната ера?
Ние започнахме през
2009 г., когато на пазара имаше много и силни
печатни издания. Социалните мрежи, Фейсбук
и Туитър не бяха особено
популярни. Сега нещата са
коренно различни – като че
ли хартията остана нещо
консервативно, малко остаряло, чуват се дори изказвания, че с времето ще
изчезне. Аз обаче я уважавам изключително много.
Мисля, че изданието, което можеш да държиш в ръцете си и да разлистваш,
е бил, е и ще бъде истинският вестник.
Да, интернет и социалните медии са масови,
те са бързи, лесни за четене, но в много случаи
за сметка на качеството
и достоверността на информацията. Което пък са
предимствата на сериозния вестник. И още нещо
важно, на което „Строител“ отговаря – и специализиран. Според мен
бъдещето е на специализираните издания. Хората
вече получават необходимата им обща информация, докато си седят на
компютъра или през телефона. Но всеки специалист
– независимо строител,
лекар, юрист, има нужда да
получи събрана и систематизирана онази информация, която го държи в час
с темите, проблемите,
новостите, които касаят
неговия бранш, неговата
работа, сферата му на
професионални интереси,
постиженията на неговите колеги. Конкретно
при нас – дори само за да
погледне какво се случва с

различните обекти, има ли
касаещи го законодателни
промени, които държавата прави, какви иновации
се прилагат у нас и по света. Това, разбира се, е мое
лично мнение, бъдещето
ще покаже.

Всъщност обаче
„Строител” не се задоволи само с хартиения вариант и още от втората си
година разработи и сайт,
който днес събира 10 000
посещения дневно и милиони за година.
Така е, сайтът перфектно допълва вестника.
Нещата трябва да вървят
паралелно. Нашата цел
е информацията да достигне до максимален брой
читатели, така че предоставяме всички възможни
канали - печатно издание,
електронно издание, социални мрежи, мобилни приложения. Не спираме да търсим начини за увеличаване
на медийното ни присъствие, което е важно и за подоброто популяризиране на
дейността на Камарата, а
тя е доста сериозна и многопосочна.
И тук иска м да използвам възможността
да кажа, че всичко, което
правим, не би могло да се
реализира без подкрепата
на Съвета на директорите на дружеството и без
подкрепата и доверието
на ръководството на КСБ.
Бих искала да благодаря за
тяхната помощ и съдействието, което оказват
на мен и на екипа. Искам
да благодаря и на ръководствата на КСБ през годините, на председателите
и УС, на изп. директор, на
Комисията за ЦПРС, КС, Комисията по професионална
етика, на ОП на Камарата
– без доброто сътрудничество, взаимното уважение и съвместните усилия
няма как в. „Строител“ да
отговори на високите изисквания на читателите си.
И, разбира се, не мога да
не изразя специалната си
благодарност към нашите
партньори и рекламодатели, които са до нас през
всички тези години.
Иска ми се да кажем и
няколко думи за главния
редактор на в. „Строител“. Много хора Ви
познават като лице от
телевизионния екран –
автор и водещ на юридическото предаване на
БНТ „Законът и ние“, но
малко знаят всъщност,
че сте единственият
български журналист,
избран за „Европейски
журналист на годината“
в престижната класация
„Европейци на годината“. Това се случва през
2007-а, а сред избраните
в другите категории са
Ангела Меркел, Вивиан

Рединг, Ричард Брансън,
Арнолд Шварценегер. Заради тази награда сте
вписана в Енциклопедията на българската журналистика. Разкажете
малко повече.
Класацията „Европейци
на годината“ се организира от сп. European Voice,
влизащо в медийната група на The Economist, за
хората с най-голям принос в европейския дневен
ред. Наградата получих в
качеството си на председател на УС на Сдружение
„Клуб – Журналисти срещу
корупцията“ за приноса ми
„за поставянето на проблемите с корупцията на
вниманието на политиците“. Церемонията беше
през ноември 2007 г. и се
проведе в Егмонд палас
в Брюксел. Номинациите
бяха в 10 категории: Комисар на годината, Евродепутат на годината, Държавник на годината, Дипломат
на годината, Бизнес лидер
на годината, Журналист
на годината и т.н. В моята категория имаше номинирани колеги от Би Би
Си, от Libération, един от
трите най-големи вестника във Франция, и др. от
този ранг, конкуренцията
беше сериозна. Отличието, което получих, беше
важен знак за подкрепа на
усилията, които „Клуб –
Журналисти срещу корупцията“ полагаше в своята
дейност. Става въпрос за
години, в които за корупция публично въобще не
се говореше, нямаше дори
официална дефиниция на
понятието корупция в нашето законодателство, да
не говорим за закон и ние
бяхме едни от пионерите
в тази материя. Сега вече
има много най-различни организации, които работят
по тази тема, но в самото
начало, преди повече от
15 години, ние направихме
първите стъпки. Американската агенция за международно развитие USAID
ни помогна много в началото, а след това реализирахме и редица проекти
с европейска и национална
подкрепа, включително по
програма „Херкулес”на ЕК.
За мен наградата показа,
че има смисъл от това,
което правим - една малка
организация от една малка
страна, чиято дейност бе
стигнала до Брюксел и бе
оценена.

А днес всеки разбира
от корупция и в настоящия момент темата е
много актуална. Имате
ли свое мнение как може
да се справят съвременните общества с този
феномен?
Занимавам се с темата за противодействието
на корупцията от 2004 година, като съм натрупвала

опит като медиен съветник на Комисията за борба
с корупцията към МС, член
на Гражданския съвет към
парламентарната Комисия за противодействие
на корупцията към 40-ото
НС, зам.-председател и
председател на Съвета,
член на OAFCN – мрежата на комуникаторите на
ОЛАФ. Заедно с колеги от
„Клуб – Журналисти срещу
корупцията“ преминахме и
обучение по антикорупция
в Естония и Финландия и
бяхме сертифицирани за
обучители по антикорупция от института HAUS
в Хелзинки, Финландия.
Моето мнение е, че с частични мерки няма как да
се преборим с корупцията.
Считам, че трябва да се
създаде среда на нетърпимост към корупцията в обществото и изграждането
на тази среда трябва да
започне с възпитанието
и образованието на наймалките, да продължи в
училище. Тоест държавата трябва да инвестира
в превенция. И едва след
това идва ролята на съответните органи – разследващи, правоприлагащи,
правораздавателни, които
трябва да бъдат независими, да не се притесняват
от политически натиск,
за да могат спокойно да
си вършат работата. И
трябва да има резултати
и ефективност от действията на институциите.
Медиите и разследващата
журналистика също имат
своята важна роля.
Ако позволите още
един личен въпрос – липсва ли Ви телевизията?
Истината е, че към
момента в. „Строител“ е
концентрирал всичките
ми усилия и съм се отдала
напълно на любимото издание. Той е в сърцето ми
и поглъща почти всичкото
ми време, така че не усещам липсата на телевизията. Но това е тръпка и
всеки, който се е докосвал
до правенето на телевизия, го знае. Вероятно след
25 години стаж в този вид
медия телевизионерът в
мен никога няма да изчезне и може би и затова се
радвам толкова много на
последната инициатива на
„Строител” – видео репортажите, които започнахме
да изработваме отскоро и
излъчваме на нашия сайт и
YouTube канала на вестника – те са един вид докосване до тази мощна медия,
която обединява всичко.
Работя с удоволствие по
този проект и мисля, че и
на колегите им харесва.
Какво Ви даде и какво
Ви взе телевизията?
Факт е, че дава много, но това, разбира се,
има цена. Много неща ми
е дала телевизията. Едно
от най важните е, че тя
ти разширява светогледа,
предоставя възможност за
огромен брой контакти в
България и по света, срещи с много и различни хора
и всяка среща, всеки разговор ти носи някаква ин-
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формация и те обогатява.
Телевизията също така
дава възможност да създаваш, да твориш. Освен
предаването на правна
тематика, което правех
през годините, съм автор
на над 20 документални
филма, снимани в редица
държави освен България
- Белгия, Италия, Чехия,
Словакия, Германия, Испания, Холандия, Сърбия и др.
С предаванията и филмите
пък се участва в конкурси,
тв и филмови фестивали,
което също те ориентира
в актуалните тенденции,
дава ти визия за това какво правят колегите ти от
други страни.
И нещо много ценно,
на което телевизията ме
научи и което до голяма
степен ме формира професионално. Тя ме научи
да работя в екип. Научи
ме да оценявам работата на всеки един човек в
екипа. Защото ако аз си
свърша прекрасно моята
работа като продуцент
и журналист, но операторът е снимал лоши кадри
или няма звук, или монтажът е лош, да не говорим,
че може и шофьорът да не
те е закарал навреме на
мястото на събитието –
крайният резултат няма
как да е добър. Екипът
е много важен. И това е
голямото богатство на
„Строител“ – прекрасният
екип, в който работим от
години и се надявам още
дълго време да работим.
Значи виждате
в. „Строител“ далече на
хоризонта.
Бих искала. Абсолютно! Мисля, че вестникът
е стойностен, професионално списван, с високо
качество. Имаме един
чудесен екип, подкрепящ
Съвет на директорите и
Управителен съвет на Камарата. Надявам се, че ни
предстоят още много съзидателни години. Пожелавам си да бъдем на още
много обекти, да търсим
новите неща, да пишем
за успехите на бранша и
за проблемите, заедно да
преодоляваме предизвикателствата. Пожелавам си
постиженията на българските строители все повече да се радват на уважението на обществото.
Иска ми се и „Строител”
да става все по-силен и
чуваем Глас на българските строители.
Връщам Ви на повода
за днешното интервю
- книгата, която предстои да излезе от печат.
Планирате ли официално
представяне?
Да, на 15.07.2021 г. ще
направим представяне на
книгата, на което ще поканим героите на нашите
интервюта, както и партньорите и приятелите на
изданието, колеги и, разбира се, екипа на „Строител”.
Ще използваме повода и да
отбележим 12-ата годишнина на вестника. Надявам
се, че по традиция ще направим едно запомнящо се
събитие.
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Инж. Терзиев припомни, че ръководството на
Камарата е работило активно през целия период
на пандемията, за да не се
стигне до спиране на дейността на строителните
фирми. Той информира колегите си и че КСБ е съдействала за отпечатването на луксозно издание
- книга, посветена на историята и традициите на
каменоделството. „Решихме да подарим на всички
строителни гимназии, университети и висши училища по 3 броя от изданието
за техните библиотеки.
Също така и на първите
6 по успех зрелостници,
като книгите са с личен
надпис и грамота от КСБ.
Книгата е изпратена и на
всички Областни представителства (ОП) на
браншовата организация“,
поясни инж. Илиян Терзиев.
Домакин на събитието бе Владимир Кехайов,
председател на ОП на КСБ
- Смолян. В заседанието
се включиха и зам.-председателите на УС на КСБ
Владимир Житенски, инж.
Христо Димитров и инж.
Николай Николов, който е
и председател на Областното представителство
на КСБ - Бургас, изп. директор на Камарата Валентин Николов, председателят на Контролния съвет
(КС) инж. Благой Козарев,
инж. Розета Маринова,
член на ИБ и УС и председател на Комисията по
професионална етика, членове на УС, председатели
на ОП на КСБ и на секциите на Камарата.
„За мен е чест и привилегия да Ви посрещна
в Смолян. След едно дълго прекъсване вече можем да си позволим да не
се виждаме само онлайн.
Приемам настоящото събитие като възобновяване на нормалната ни работа. Още по-хубаво е, че
даваме това ново начало
от един от най-красивите градове в Родопите.
Нека тази среща бъде
символ на добрата воля,
здравия разум и правилна
визия за развитие на КСБ

и на нашия бранш“, сподели Кехайов. Той допълни,
че мястото е известно
със здравословния си климат, красивата природа и
гостоприемните хора със
силен дух, и пожела този
дух да се прехвърли и на
колегите му в браншовата организация. „Надявам
се всички Вие да го почувствате и да се насладите на неповторимата
атмосфера на Родопите. Особено на ден като
днешния – Еньовден, когато народът се обръща към
природата като извор на
здраве и благоденствие.
Нека заедно да затвърдим
българщината, да продължим да развиваме КСБ, да
работим с общи усилия за
нашия сектор и да дойдат
по-добри времена за бранша“, акцентира председателят на ОП Смолян.
След изказването си
Владимир Кехайов представи специално изготвен клип, който показва
състоянието на сектор
„Строителство“ в Смолян.
„Маркирали сме

най-важните и актуални
проекти, значими обекти и
тенденции за района,
но аз пак бих искал да
подчертая, че от всичко
най-важни са духът, енергията и волята на родопските строители. На тях
Смолянска област дължи
днешния си облик“, подчерта той. Председателят
на ОП Смолян посочи, че

старите родопски майстори са завещали великолепни образци на строителното изкуство – къщи,
храмове, пътища и мостове с неповторима красота и вековно дълголетие.
От думите му стана ясно,
че наследниците на професионалната традиция
приемат за свой дълг да
съхранят утвърдените
ценности, като коректност, взаимопомощ, професионализъм и благотворителност. „Ние искаме
да запазим местния бранш
като един от стълбовете
на икономиката в областта и да се опитаме да
предадем на поколенията
опита, знанията и уменията си“, каза Кехайов. Той
заяви, че към днешна дата
регионалната структура
включва 111 строителни
компании, вписани в Централния професионален
регистър на строителя,
като всичките те са членове на Камарата.
„ОП на КСБ – Смолян,
развива дейност в няколко
приоритетни направления
– защита на интересите на строителите във
всеки аспект на тяхната
работа, повишаване на
информираността по въпроси от професионален
интерес, обучение по актуални теми, насърчаване
на строителното средно и
висше образование“, заяви
Владимир Кехайов.
От презентаци ята
стана ясно, че въпреки
затрудненията, които е

създала пандемията от
COVID-19,

строителството в региона се развива със значителни темпове.
През 2020 г. е стартирал един от най-мащабните проекти във ВиК сектора в региона, а именно
„Интегриран воден проект на агломерация Смолян”, който е на стойност
над 90 млн. лв. По него се
предвижда изграждането
на над 10 км нова водопроводна мрежа и реконструирането на близо 20 км от
съществуващата, както
и модернизация на пречиствателните станции за
питейни води Хубча и Превала. Ще бъде подобрено и
съоръжението за отпадни
води.
В края на август 2021 г.
се очаква реализирането
на още един мащабен проект от стратегическа
важност за областта и
връзката между България
и Гърция – Гранично контролно-пропускателен
пункт „Рудозем – Ксанти“.
По него ще се изградят
два обекта, разположени
на обща площ от 76 дка.
Първият е върху 33 дка и
включва строителството
на обходен път и паркинг.
Площадката на ГКПП ще е
върху площ от 37 дка. На
нея ще се разполага двуетажна административна
сграда, в която ще се помещават офисите на Гранична полиция, митници и
други. Ще бъдат изградени и всички нужни подземни и наземни комуникации.
Реализацията на пункта
се финансира по проект
по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция
– България 2014 – 2020“,
по който партньори са
гръцката пътна агенция
„Егнатия Одос“, Агенция
„Пътна инфраструктура“
и Областна администрация – Смолян.

Интензивна е и работата
по рехабилитацията на
пътната инфраструктура
в Смолянска област.
През 2020 г. са обновени 27 км от път Смолян

– Широка лъка – Девин с
инвестиция от 28 млн. лв.
по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 2020“. Друг ключов проект
за развитие и изпълнение
на СМР е реконструкция
на II 86 Средногорци – Рудозем. Отделно от тях за
цялостен ремонт се предвиждат и други 69 км от
пътната инфраструктура
на областта, в това число: Соколовци – Момчиловци – Петково, Загражден
– Давидково - Оряховец,
Петково – Баните – Стояново, Средногорци – Върбина – Ардино и Бял извор
– Неделино – Златоград.
В региона работят и
за развитието на туризма, като за целта е била
направена панорамна площадка при с. Могилица.
Изграждането й е финансирано по Програма „Туризъм“ на община Смолян.
Уникалното съоръжение се
намира на 9 км от центъра на селото на надморска
височина от 1351 м и притежава атрактивен стъклен под.
В презентацията се
отбеляза, че е бил отделен ресурс и за строителството на подпорни
стени по десния бряг на
р. Черна, и за стоманобетонна защита при р.
Малка река в Златоград.
Над 23 млн. лв. са били отпуснати с постановление
на Министерския съвет
за инвестиции за подобряване на уличната инфраструктура, градската
среда и водоснабдяването
в областта.
Община Смолян е приключила проект за създаване на Център за подкрепа на лица с различни
форми на деменци я по
„ОПРР 2014 - 2020“, като
целта му е била да бъде
изградена подходяща инфраструктура, допринасяща за предоставяне на
нова качествена социална
услуга за възрастни хора.
С над 1 млн. лв. е напълно реконструиран стадион „Смолян”. Средствата са били използвани за
отводняване на имота,
изграждане на подпорни
стени, възстановяване на
пътната настилка около
него, изграждане на нова
лекоатлетическа писта,
ограда, осветление, видео
наблюдение и други. Напълно подменено е и тревното покритие по проект на
Министерството на младежта и спорта.
Членовете на УС на
КСБ се запознаха и с проектите, които предстои
да бъдат реализирани на
територията на града.
Сред по-значимите обекти е

обновяването на найголемия планетариум в
страната.
Над 4 млн. лв. ще бъдат
инвестирани в повишаване
на енергийната ефектив-

ност и за културна инфраструктура на сградата
на планетариума. Финансирането е по „ОПРР 2014
- 2020“.
Предстои да бъде изградена и нова компостираща инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци на територията на регионално
депо Мадан за общините
Мадан, Златоград и Неделино.
По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са
санирани 29 блока в областния град.
Ще бъде завършена и
реконструкцията и реставрацията на старото
килийно училище в Широка
лъка, което ще бъде превърнато в музей.
„Област Смолян е богата на емблематични
сгради и обекти, изпълнени през годините от или с
участието на родопските
строители – наследство
за поколенията. Областта притежава сериозен
икономически потенциал
за развитие. Има традиции в планинския, ски, СПА,
културен, исторически,
спортен и екстремен туризъм, както и наличие на
свободни терени за развитие на инвестиционна активност“, се посочи в края
на презентацията.
Разширеният УС продължи с изнесен от изп.
директор на Камарата Валентин Николов доклад за
изпълнението на приетите решения на предходното заседание на Управителния съвет.
В следваща точка от
дневния ред Любомир Пейновски, изп. член на СД на
„Строителна квалификация“ ЕАД, член на ИБ и УС
на Камарата на строителите в България,

представи информация
за учреденото Сдружение
„Европейски цифров инвестиционен хъб в сектор
„Строителство“.
„Работата по учредяването на организацията
започна през март. Ръководството на КСБ проведе
редица срещи с представители на академичната
и научна общност, браншови организации и други.
Събрахме необходимата
документация, за да създадем хъба и да кандидатстваме за получаване
на финансиране за неговата дейност“, сподели
Любомир Пейновски. Той
допълни, че едно от предимствата му ще бъде, че
малките и средни предприятия ще могат да се обръщат към структурата
за подкрепа при участие
в европейски инициативи.
„Сред основните теми,
по които ще работим, са
Зелената сделка, намаляване на вредните емисии,
въвеждане на иновативни
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технологии за рециклиране и производство на нови
строителни материали и
дигитализация в сектора“, подчерта Пейновски
и добави, че Сдружението
ще осъществява дейността си в партньорство с
българските държавни
институции, местните
администрации, както и
с представители на стопанския и нестопанския
сектор, браншови организации, български и чуждестранни физически и
юридически лица, като ще

търси и активно сътрудничество с организации
със сходни цели и предмет
на дейност на ниво ЕС.
„Освен КСБ в състава му
са Камарата на архитектите, Институтът по
механика към Българската академия на науките,
ВСУ „Любен Каравелов“,
„Клийнтех България“, „Планекс“ ООД, „Геострой“ АД
и други. Очаква се след
решение на академичния
съвет към хъба да се присъедини и Университетът
по архитектура, строи-

телство и геодезия“, информира още Пейновски.
От думите му стана ясно,
че хъбът ще насърчава и
подпомага развитието на
цифровата трансформация в публичния и частния
сектор и внедряването
на иновативни решения с
цел повишаването на конкурентоспособността на
строителната индустрия
на национално, регионално
и международно ниво.
Ч ле н ов е т е н а Ра з ширения УС гласуваха и
одобриха предложение за

актуализация на бюджета
на „Строителна квалификация“ ЕАД с цел попълване
на програмата за обучения до края на 2021 г. По
точката доклад изнесе
изп. член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД
Любомир Пейновски, който
сподели, че дружеството работи на основата
на изготвената до този
момент план-програма.
„Продължаваме да изпълняваме заложените цели
за повишаване на квалификацията на кадрите в сектор „Строителство“. До
този момент сме усвоили
над 80% от средствата
за обучение през годината и след като направихме анализ на текущото
състояние, решихме, че е
нужна актуализация на бюджета“, заяви Пейновски.
Той допълни, че парите ще
се използват само за осъществяване на обучения.
На заседанието бе взето и решение

да се създаде работна
група, която да разгледа
темата за развитието на
кадрите в строителния
бранш.
Председателят на ОП
на КСБ – Пловдив, Пламен
Иванов предложи да се

проведе и среща, на която да се съберат всички
заинтересовани страни и
да се обсъдят конкретни
идеи.
В следваща точка от
дневния ред изп. директор на Камарата Валентин Николов представи
предложения за промени в
структурата и щатното
разписание на КСБ. Разширеният УС взе решение
да бъдат създадени и две
нови дирекции в браншовата организация – „Правна“ и дирекция, която да е
ангажирана с цифровизацията на сектора.
Гласувана и приета бе
точка относно продължаването на системата за управление на качеството на БДС EN ISO
9001:2015.
Разширеният УС продължи с представяне на
информация за състоянието на строителния
сектор през първото
тримесечие на годината.
Докладът бе изнесен от
инж. Виолета Ангелиева,
директор дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация
и мониторинг“ в КСБ. „По
предварителни данни произведената продукция в
отрасъл „Строителство„
за първото тримесе-

чие на 2021 г. е на обща
стойност 3120 млн. лв.,
кат о с п р я м о п ъ р в о т о
тримесечие на 2020 г.
се увеличава с 5,0%. Сградното строителство,
което включва жилищно
и нежилищно строителство, формира произведена продукция за първото
тримесечие на 2021 г. в
размер на 1764 млн. лв.,
или дял от 56,5% от общо
произведената продукция
в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното
строителство нараства
с 0 , 9 % в с р ав н е н и е с
първото тримесечие на
2020 г.“, посочи тя. От
доклада й стана ясно,
че издадените разрешителни за строеж на нови
сгради са 2691, което е с
19,3% повече от 2020 г.
Започнатото изграждане
на нови постройки е 1581,
а въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 925. „До
този момент са обявени
725 обществени поръчки на обща стойност от
2240 млн. лв., а сключените договори са 572 за 857
млн. лв.“, информира инж.
Ангелиева.
Присъ с тва щ и те н а
` стр. 10
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заседанието бяха запознати и с предложение за
административно-цифрова реформа в Камарата
на строителите в Българи я. Презентаци я по
темата направи Диана
Атанасова, експерт в
КСБ. „Основната цел на
тази реформа е външната
и вътрешната комуникация да се осъществява по
цифров път - движението
и обработката на документите да стават побързо и по-ефективно и
да се снижава до минимум
разходът на хартия. Модернизацията на IT структурата на Камарата през
последните месеци на миналата година беше насочена към подобряване на
комуникацията с Областните представителства,
увеличаване на скоростта на обмена на данни и
т.н. Сега пристъпваме
към втория етап - цифровизаци я на Камарата“,
обясни Диана Атанасова.
Тя говори и за архивирането на документите.
От изказването й
стана ясно, че има редица иновативни подходи,
които могат да се използват, за да се улесни
работата на браншовата

организация, като за целта е създаден план за интегрирането на новите
дигитални технологии.
„По този начин КСБ прави
стъпка към съвременния
модел на работа в днешния дигитален свят“, завърши Атанасова.
Последва презентация
на Мария Желева, главен
експерт „Международна
дейност и управление на
проекти“ в КСБ. Тя разказа за участието на
Камарата в три проекта, които имат за цел да
популяризират темата
за енергийната ефективност. „nZEB Roadshow
е първият, в който ние
взимаме участие. В него
се включват и представители на България, Хър-

ВСУ „Любен Каравелов“.
„Строителни ят бранш
е един от най-отговорните сектори в нашата
страна. Той предоставя
на хората възможност
да се реализират. В тази
връзка ние даваме първоначалните умения на
строителни кадри, а Вие,
които ги ползвате, ги изграждате като специалисти. Смятам, че можем
да развиваме добрите си
отношения в тази посока“, заяви инж. Стоянов.
Той отправи послание да
се задълбочи сътрудничеството между двете
организации, като даде
пример с проведената
среща между университета и „Строителна квалификация“ ЕАД. „Срещата
ни беше обстойно представена и на страниците
на в. „Строител“, за което благодаря“, отбеляза
инж. Стоянов.
„От името на ръко-

ватия, Румъния, Гърция и
Италия. Той има за цел да
се направи анализ и маркетингова стратегия за
развитието на енергийната ефективност. Очакванията ни са по него
да бъдат обучени 250
специалисти“, сподели тя.
Желева поясни, че други-

те два проекта са Bus
League и Be Smart и те
също засягат политики,
свързани с ЕЕ. „По всички
тях екипът на Камарата
на строителите в България работи активно и се
надяваме в най-кратки
срокове да Ви покажем

същинските резултати“,
каза Мария Желева.
В предпоследна точка
от дневния ред

бе засегната темата относно рязкото повишаване
на цените на строителните суровини и материали.

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на
строителната индустрия
(FIEC) и председател на
ОП на КСБ – София, запозна присъстващите с проведена онлайн среща между FIEC и представители

на отдел „Строителство“
на дирекция „Растеж“ в
Европейската комиси я
(ЕК), на която е бил обсъден поставен в писмо от
FIEC до ЕК въпрос именно
за увеличението на стойността на строителните
материали. От думите му
стана ясно, че много от
държавите в Европа изпитват сходни трудности и най-важният въпрос
е дали повишаването е
само временно, или ще
бъде постоянно.
Инж. Кача маков използва възможността да
информира колегите си,
че Областното представителство на КСБ в София ще проведе и семинар
в Правец. Той отправи покана към членовете на УС
да вземат участие в събитието с основни теми

„Параметрично планиране
в новия ОУП на Столична община” и „Участие в
електронни обществени
поръчки с новата Центра-

лизирана автоматизирана
информационна система
„Електронни обществени
поръчки“ (ЦАИС ЕОП)”.
В точка „Разни“ председателят на УС на КСБ
информира за проведените от ръководството работни срещи.
„Проведохме две срещи с политически партии
– ПП „Евророма“ и Коалиция „Български патриоти“
(НФСБ, ВМРО, Воля). От
„Евророма“ изразиха своите притеснения за случващото се в бранша, за
това, че се забавят плащания и се спират обекти. С Коалиция „Български патриоти“ пък имаме
много общи неща и единомислие по отношение на
много от темите, свързани със законодателството и квалификацията на
кадрите“, каза още инж.
Илиян Терзиев.
След него думата взе
доц. д-р инж. Венцислав
Стоянов, декан на Строи тел н и я ф ак ул тет н а

водството на ВСУ „Любен Каравелов“ искам да
предложа да се даде възможност във всяко едно
Областно представителство на Камарата да се
проведат срещи между
нашето учебно заведение и строителни фирми,
на които да им разясним
какви са новостите и
предимствата при обученията, както и преференцията, която нашето
училище дава на студенти – представители на
фирми, членове на КСБ.
Вярвам, че това ще е полезно и за двете страни“,
сподели той.
Членовете на УС бяха
и н ф ор м и р ан и и з а по стъпило писмо от фирма „Артекс“ във връзка с
придобилия обществена
популярност казус „Злате н век“ . Беш е взето
решение след запознаване от страна на всички
членове на Съвета с документа, през седмицата
УС да изрази своята позиция. (Виж стр. 2).
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„Вестник Строител“ ЕАД е
сертифицирано за устойчиво
управление на събития по
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas
Certification.
Вестник „Строител“ е произведен в
условията на система за управление,
сертифицирана от Bureau Veritas
Certification по стандарта ISO 9001.

И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

ɉɪɟɡɚɩɪɢɥɬɝɜÄɋɬɪɨɢɬɟɥ³±ɢɡɞɚɧɢɟɬɨɧɚɄɚɦɚɪɚɬɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɫɬɚɧɚɧɚɝɨɞɢɧɢɉɨɬɨɡɢɩɨɜɨɞɫɦɚɥɤɨɡɚɤɴɫɧɟɧɢɟɩɨɪɚɞɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɬɚ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɫ&29,'ɪɟɞɚɤɰɢɹɬɚɧɚɧɚɣɝɨɥɟɦɢɹɛɪɚɧɲɨɜɢɜɟɫɬɧɢɤɩɨɞɝɨɬɜɹ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɜɟɱɟɪɫɤɨɤɬɟɣɥɢɫɩɟɰɢɚɥɧɨɬɨɭɱɚɫɬɢɟɧɚɝɪɭɩɚÄȺɤɚɝɚ³
ɸɥɢɝɱɚɫɚɡɚɥɚÄɋɪɟɞɟɰ³ɧɚÄɋɨɮɢɹɯɨɬɟɥȻɚɥɤɚɧ³

ÞôāüĀÖüøôõĎøùĆùāôČăôĄĆāĐĂĄ
ɉɊȿȾɅȺȽȺɆȿȼɂ
Ʌɨɝɨɜɴɪɯɭɩɚɧɨɧɚɫɰɟɧɚɬɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨ
ɐɟɧɚɥɜɛɟɡȾȾɋ
ɉɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɪɟɤɥɚɦɟɧɪɨɥɛɚɧɟɪɜɡɚɥɚɬɚ
ɐɟɧɚɥɜɛɟɡȾȾɋ
За рекламодатели на в. „Строител“ – 50% отстъпка
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
Очакваме заявки до 7 юли 2021 г.
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Присъстващите се запознаха с функционалностите на ЦАИС ЕОП
Снимки Румен Добрев

Росица Георгиева
Най-голямото Областно представителство
(ОП) на Камарата на строителите в България (КСБ)
в София проведе семинар
за своите членове в „РИУ
Правец Ризорт“. Домакин
на събитието беше председателят на столичната
структура и вицепрезидент на Европейската федерация на строителната
индустрия (FIEC) инж. Любомир Качамаков, който
откри събитието. „Това е
първото събиране, което
организира ОП на КСБ –
София, в последните две
години. Радвам се на присъствието на всички тук.
Арх. Любомир Георгиев, директор на общинско предприятие „Софияплан“, ще
ни разясни параметричното планиране в Общия
устройствен план (ОУП)
на Столичната община,
а главният архитект на
София Здравко Здравков
ще ни представи намеренията за развитие на СО.
След това ще се запознаем с основните моменти
при работа с Централизираната автоматизирана
информационна система
„Електронни обществени
поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Пожелавам ползотворна работа на всички“, каза още
инж. Качамаков.
В началото на своята
презентация арх. Любомир
Георгиев разказа за дейността на ръководеното
от него предприятие „Софияплан“. Той обясни, че
екипът е разработил Визия за София, която предопределя развитието
на града до 2050 г. Друг
проект, в който са съсредоточени усилия, е Програмата за София. „Това
е стратегическият документ, който всяка една община задължително трябва да има. Чрез него ще се
насочва европейското финансиране за столицата
в програмен период 2021
- 2027 г. Важна част от
дейността на общинското
предприятие е и разработването на промените на
Общия устройствен план“,
обясни арх. Георгиев. Той
представи настоящата
ситуация на генералната
схема. Според него

ОУП позволява строителство на много места,
където обаче не е изградена необходимата инфраструктура.
По думите му Столичната община не може да
догони инвестиционния интерес и да построи всички
мрежи. „Настоящата схема е направена с информа-

ция, събирана от самолет,
облитал СО. При този
процес не са отчитани
спецификите на конкретните територии“, посочи
той. В подкрепа на думите
си арх. Георгиев съпостави две зони, определени
като еднакви в ОУП. Това
са „Манастирски ливадиизток“ и „Лозенец“. И двете територии имат около
800 дка застроена площ,
като първата има около 12
хил. обитатели, а втората – 14 хил. „Но приликите
приключват дотук. Тези
части на града се различават съществено по
вече вложените инвестиции - както публични, така
и частни, а още повече по
необходимите за влагане
ресурси. Например в „Лозенец“ има училища и детски градини, докато в „Манастирски ливади-изток“
няма. В първата зона има
обществени улици, докато във втората повечето
попадат в частни имоти.
Същевременно правилата
за застрояване са еднакви“, коментира той.
Арх. Любомир Георгиев
обърна внимание, че едно е
усилието, което трябва да

се направи при изграждането на изцяло нова среда,
в полето, а съвсем друго
при наличието на инфраструктура.
Директорът на ОП „Софияплан“ е категоричен,
че е необходима промяна
в начина на планиране на
града, като е важно да се
прави непрекъснато обновяване на данните за
териториите на базата
на актуално събрана информация. Той каза още,
че екипът на общинското
предприятие предлага при
актуализацията на ОУП да
не се поставят общи правила навсякъде, а

Арх. Любомир Георгиев
отговори, че информация
се взима от Националния
статистически институт, а отделно от това
се правят различни типове преброявания – транспортни, на населението.

не е ли време общината да
стимулира строителните
фирми да изграждат липсващата инфраструктура,
която след това да даряват на местната власт,
а впоследствие да се допуска строителство при
облекчени условия. Като
добър пример в тази посока беше даден Пловдив,
където е имало подобна
практика в определени
части на града.
Представителите на
ОП на КСБ – София, коментираха, че е удачно част
от събраните средства
от такси за разрешителни за строеж да остава в
бюджета на СО и те да се
използват за изграждане
на липсваща пътна, образователна, социална и
ВиК инфраструктура. Арх.
Георгиев заяви, че ОП „Софияплан“ вече е поставяло
този въпрос, но за да се
случи това, са необходими
законодателни промени.
Арх. Георгиев е категоричен, че ако част от постъпленията от местните

Също така се използват
общинските и държавните регистри, както и кадастърът и всички видове налични източници на
данни.
Бяха обсъдени и други
любопитни въпроси, като

данъци и такси остават
в София, ще се увеличат
средствата на СО за инвестиции в различните
зони на града.
Според инж. Качамаков
би следвало Столичната
община да направи дифе-

от значение, защото се
променят параметрите на
определената зона. Това
ще ориентира общината
къде има нужда от повече
действия, а инвеститорите – къде и колко ще може
да се строи. Така местната власт ще приоритизира своите вложения, ще
може да насочва частните
инвестиции“, обясни още
арх. Георгиев. Според него
така ще има постоянен
мониторинг на средата и
ще се следи нейното развитие.
В рамките на дискусията след презентацията

инж. Любомир Качамаков
постави въпроса откъде
„Софияплан“ получава данните, с които работи.

ренцирани ставки за издаване на разрешителни за
строеж спрямо районите,
към които има интерес.
„Благодаря за поканата
да се включа в семинара с
презентация. Благодаря и
на вестник „Строител“ за
съдействието“, каза в началото на изложението си
арх. Здравко Здравков, който представи намеренията на администрацията
за развитието на града и
проектите.
Един от големите проекти, по които активно се
работи в София, е

продължаването на метрото от Военна академия
„Г. С. Раковски“ през кв.
„Слатина“ до УМБАЛ „Света Анна“.
Предстои провеждането на разширен експертен
съвет за приемане изменение на ОУП във връзка
с проекта, след което ще
стартират необходимите дейности в Министерството на регионалното

първо да се отчита спецификата на всеки един
район и едва тогава да се
поставят нормите.
„Логиката ни е следната – имаме състояние,
което следим по определени индикатори. Виждаме
каква е тенденцията на
развитие и каква посока
се следва в момента. Всяка една инвестиция, като
полагане на канализация,
изпълнение на нови пътни
връзки, паркове, сгради, е

развитие и благоустройството. Последната
стъпка ще е Министерският съвет да приеме
промяната в ОУП. Арх.
Здравков обясни, че се работи и по строителството на подземна железница
от жк „Хаджи Димитър“ до
жк „Левски Г“, като подчерта, че това са проекти,
за които тепърва ще се
търси финансиране, за да
станат факт в следващите години. Главният архитект представи и пътни
проекти, заложени за изпълнение в перспектива.
Активно се действа по
идеята

за изграждането на инфраструктурна връзка между
столицата и Индустриална
зона „Божурище“.
Вече са осигурени 50
млн. лв. за реализирането
й. Предстои подписването
на тристранно споразумение между Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ),
СО и Министерството
на икономиката, за да се
случи тази пътна връзка.
Проектът ще се реализира на два етапа, като
първият е от кръговото

КСБ
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на бул. „Царица Йоанна“ до
ул. „Банско шосе“. За това
трасе има процедиран устройствен план и може да
се пристъпи към отчуждаване на частните имоти,
които попадат в обхвата
му. По думите на главния
архитект, ако през 2022 г.
се завърши процедурата по отчуждаване и се
проведат обществени
поръчки за избор на изпълнители, реално изграждането на отсечката може
да стартира през 2023 г.
Арх. Здравко Здравков
поясни, че за останалата част – от ул. „Банско
шосе“ до Божурище, ще се
използва възможността
трасето да бъде обявено
като обект от национално значение. „Столичната
община ще подготви идеен проект, ще се направи

обявяване. Планирано е да
се изгради на два етапа,
а стартът ще е от АМ
„Люлин“.
Важно направление в
дейността на НАГ е провеждането на архитектурни конкурси за избор
на проекти за обновяване
на знакови места в столицата. В тази връзка
арх. Здравков представи
развитието на проекта
за площад „Св. Неделя“.
Той е актуализиран, като
включва и промяна на цялата подземна инфраструктура на площада.
През тази година ще се
извършват необходимите
съгласувателни процедури
и се предвижда до края на
2021 г. да се обявят търговете за избор на изпълнител на ремонта, който
ще се реализира на етапи.

проектирането. Следва
одобряването на проекта
от министъра на регионалното развитие и благоустройството и възлагане на обекта от АПИ“,
обясни още главният архитект на столицата.
Той добави, че местната власт в София работи по проекти, които
са свързани с подобряване
на транспортната достъпност до Софийския
околовръстен път (СОП).
Такъв е продължението на
ул. „Мими Балканска“, като
целта е да се изгради директна връзка между АМ
„Хемус“ и АМ „Тракия“ през
СОП. Продължават и дейностите, свързани с разширението на СОП в участъка между булевардите
„България“ и „Цар Борис III“.
Арх. Здравков припомни, че
проектът е предизвикал
недоволство на живущите в кв. „Княжево“. Затова той е преработен и
предстои неговото първо

След приключване на заложените дейности на „Св.
Неделя“ общината планира да се промени организацията на движението
в района. Ще се премахне
възможността за автомобилен трафик между булевардите „Т. Александров“ и
„Ал. Стамболийски“ и така
центърът на столицата
ще стане изцяло пешеходен, разказа главният архитект. В частта, свързана с архитектурните
конкурси, които текат и
предстоят в София, арх.
Здравков коментира, че
такъв предстои за Северното крило на Централната минерална баня. По
отношение на сградата
на банята в Банкя той разясни, че администрацията
подготвя конкурс за избор
на оператор.
Арх. Здравков определи
като голяма задача за НАГ
да осигури възможност

цифров вид.
„Планираме да го направим пилотно в СО.
Работим активно с Камарата на архитектите
в България в това направление. Целта ни е повече услуги да се приемат
онлайн, за да се избегне

контактът „човек-човек“,
завърши своята презентация главният архитект.
Инж. Любомир Качамаков благодари за усилията
на НАГ, свързани с дигитализацията на дейността
й. Той постави въпроса
за използването на постъпленията от разрешителни за строеж в различните райони на София
и пред арх. Здравков. „Има
части, в които няма изградена инфраструктура.

И ние плащаме за това“,
коментира той. Главният архитект отговори,
че парите от таксите за
разрешителните за строеж отиват в общата каса
на Столичната община и
тези средства се използват по други пера. Според
него трябва да се създаде
фонд, в който да постъпват събраните суми от
разрешителните книжа,
като за него се отпуска и
финансиране от бюджета
на СО. Парите от фонда
да се разходват за отчуждаването на частни имоти, което от своя страна
ще облекчи ситуацията за
създаване на необходимата инфраструктура в новите квартали на София.
В следобедната сесия от семинара Евгения
Такева от „Негометрикс
България“ ЕООД представи функционалностите на
ЦАИС ЕОП. В тестова среда тя показа процесите за
подаване на оферти в системата. Обсъдени бяха
и проблемите, с които
строителите се сблъскват при работа си с ЦАИС
ЕОП, както и възможните
причини за възникването
им и начините за тяхното
разрешаване.

да се приемат проекти в

ǶȚȓȐȟȕȐȞȐȖȚǷǫǬǹÄǰȊȈȕǨșȍȕ,,´±ǽȈșȒȖȊȖȗȖȓțȟȐȝȈȕȈȋȘȈȌȐȖȚǶǷǽȈșȒȖȊȖ
Стела Бинчева,
ОП на КСБ - Хасково
Зрелостниците от Професионалната гимназия по дървообработване
и строителство „Иван Асен II“ в Хасково отпразнуваха завършването
си на официална церемония, която се
състоя в двора на училището. Във
випуска от 116 дванадесетокласници има 11 отличници. Дипломите на
шестимата с най-висок успех от
специалност „Строителство и архитектура“ връчи инж. Анушка Вальова-Колева, член на Областния съвет

Снимка авторът

на ОП на КСБ - Хасково. Тя ги
награди и с книгата „Наръчник
на строителния техник, том
XV Каменоделец“ и с грамота.
Д и р е к т о р ъ т н а П ГД С
„Иван Асен II“ Маргарита Топалова пожела на завършващите да бъдат дръзки, жизнерадостни, усмихнати, силни и
трудолюбиви. Тя даде диплома
и плакет на Деря Юмер от
XIIа клас, която е постъпила в
гимназията преди пет години
с най-висок бал и се дипломира
като отличник на випуска.
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ǬȐȋȐȚȈȓȐȏȈȞȐȧȚȈȍȊȈȎȕȈ
ȟȈșȚȊȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈ
șȖȞȐȈȓȍȕȌȐȈȓȖȋ
КСБ и ФСИВ – „Подкрепа“ проведоха
трети семинар, част от проект SuSodCo
Снимка авторът

Емил Христов
Камарата на строителите в България (КСБ) проведе
трети международен виртуален семинар за изграждане
на капацитет на тема „Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог“, част от проект
SuSodCo. Съорганизатор на форума беше Федерация
„Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ – „Подкрепа”).
Участници в конференцията бяха инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на
КСБ – София, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент
на КТ „Подкрепа“ и председател на ФСИВ – „Подкрепа“,
Грегор Фико, изп. директор на Камарата на строителството и строителните материали в Словения, Мария
Желева, главен експерт в КСБ, Васил Киров, доцент в
Института по философия и социология при Българската
академия на науките, Пламена Партениотис, PR мениджър, Йордан Йорданов, зам.-председател на ФСИВ –
„Подкрепа“, Ваня Тивидошева, главен експерт в дирекция
„Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката, инж. Васил Танев,
хоноруван преподавател, катедра „Организация и управление на строителството“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Михаил Михайлов,
зам.-директор на Националния институт за помирение
и арбитраж, Михаела Михайлова, PR експерт, и Емил
Христов, отговорен редактор във в. „Строител“.
„Щастлива съм да приветствам третата ни среща
в рамките на проекта. Първите ни две събития бяха
фокусирани върху последните тенденции в европейския
строителен сектор - дигитализация на икономиката,
иновации в цифровите икономики, пазарите на труда и
управлението на промяната и комуникационната стратегия и нейното значение за ефективен диалог“, заяви
в началото Мария Желева и допълни, че фокус на настоящата конференция е специално разработено обучение
за дигитални умения, приложими в социалния диалог.
„Темата за дигитализацията в рамките на социален
диалог е изключително важна. Цифровата революция,
на която сме свидетели през последните месеци, значително промени икономиката на всяка една държава
и начина ни на мислене. Тя също така помага за подобряване на диалога в строителството, като променя
начина на работа“, сподели инж. Любомир Качамаков.
От думите му стана ясно, че през последните години
иновациите, породени от дигитализацията на сектор
„Строителство“, помагат да се оптимизират цените
на строителството, както и да се сведат до минимум
тежките инциденти на обектите. „Свидетели сме на
една нова ера в бранша. Все повече страни използват
BIM технологиите, което им помага значително да развият дейността си“, сподели още той.
След него думата взе и инж. Иоанис Партениотис,
който заяви, че е много доволен от социалния диалог и
сътрудничество с Камарата на строителите и международните партньори. „Четвъртата индустриална
революция, на която сме свидетели днес, а именно дигитализацията, неминуемо има и пряко отношение към
строителството като отрасъл. Този директен ефект
се гради върху промените, които ние имаме в производството на материали, в самия процес на строителство“, сподели той. Инж. Партениотис говори и за обучението на кадри в бранша, което може да се възползва
от новите методи, за да е актуално на променящата
се среда.
Във втория панел на семинара гостите имаха възможност да се запознаят с начините за ефективно
разпространение на съдържание, дигитален маркетинг,
управление на социални мрежи и съвети за писане на
съдържание за различни комуникационни канали.
Повече по темата четете в следващия брой на
в. „Строител“.
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От НПЕЕМЖС са доволни не само собствениците на обновените имоти,
Валентин Кръстев, управител на
„КИД Плюс“ ЕООД, Видин:

Росица Георгиева
Въпреки че област Видин не заема челно място
в официалната статистика на Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството за
напредъка по изпълнението на Националната
програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС), крайдунавският регион е поредното
доказателство за това,
че санирането има многобройни положителни
ефекти. Във Видин с финансиране от НПЕЕМЖС
са обновени 22 блока, като
14 от тях са в областния
център, 6 обекта са в Белоградчик, а в градовете
Димово и Кула има по един.
От реализираните дейности по програмата са

доволни не само собствениците на имотите в
сградите, имали шанса
да получат одобрение по
НПЕЕМЖС, но и строителите, и местната голяма
администрация.
Гр а ж д а н и т е о т ч и тат по-ниски сметки за
отопление и охлаждане
и се радват на хубавите
фасади и облагородени
общи площи. Строителите споделят, че Националната програма им е
осигурила заетост, но не
само с това ще запомнят
работата си – а и с благодарността на хората
за уюта, който са получили. Чрез програмата
населените места на територията на об ласт та
видимо са започнали да
се променят – да стават
по-модерни и красиви. Кметът на Видин д-р Цветан
Ценков споделя, че за него
е огромно удоволствие да
види стар панелен блок обновен. „Вече и ние тук, във
Видин, можем да се похвалим с прекрасно санирани
жилищни сгради като в
Германия и Румъния“, каза
той пред в. „Строител“.
Виждайки резултатите, хората, които не са
успели да се включат в
НПЕЕМЖС, са в очакване
да стартира нова програма за енергийно обновяване, за да бъдат санирани
и техните сгради и те
също да постигнат така
желаното понижение на
сметките за електро- и
топлоенергия.

ǙǛǑǑǘǒǝǻǼǺǸǱǹȋ
ǮǴǳǴȋǾǬǹǬǯǼǬǰǺǮǱǾǱ

дина в града активно тече
процес на създаване на
сдружения на собствениците, като вече са обособени
24 такива обединения. Те
желаят зданията, в които
живеят, да придобият съвременен вид като обновените

Виолета Тодорова от бл. 15

в кв. „Химик“ – един от
районите, в който разликата между санираните
и несанираните сгради е изключително контрастна.
Екип на вестник „Строител“ посети квартала, за
да разгледа отблизо два
панелни блока. Първо видя
бл. 15, където хората са в
очакване да се стартира
програмата, а след това
разгледа свършеното по
НПЕЕМЖС в бл. 20.
Посрещна ни председателят на сдружение-

Областният град има
пълна готовност при
възобновяване на финансирането за ЕЕ да се включи с
две жилищни кооперации,
които са с подписани договори с Българската банка
за развитие, но са в етап на
изчакване поради изчерпан
ресурс по НПЕЕМЖС. Освен
това през последната го-

Блок 15 в кв. „Химик“

то на собствениците в
бл. 15 Виолета Тодорова.
Тя разказа, че сградата е
строена през 1976 г. и е
въведена в експлоатация
през 1977 г. Зданието има
8 входа, като всеки от тях
е с по 8 етажа. Апартаментите в блока са общо

видяхме положителни примери в града и с останалите собственици на жилища в блока решихме, че и
ние трябва да се включим
в енергийното обновяване.
Още повече че експлоатационната годност на жилищната кооперация е 50

Георги Тодоров от бл. 20

192. Тодорова сподели, че
през годините ремонти
от собствениците са извършвани само при нужда.
От пръв поглед там се забелязва, че входовете са
в лошо експлоатационно
състояние и се нуждаят
от обновяване. „Санирането във Видин стартира
преди 4 - 5 г. Тогава гражданите не вярваха, че Националната програма за
енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради е нещо добро. За изминалото време

години“, обясни Виолета
Тодорова.
Тя добави, че през зимата в апартаментите
е студено независимо
от отоплението, което
се използва. „През лятото последните етажи са
много горещи и не може да
се постигне нормална за
обитаване температура“,
сподели председателят
на сдружението. По думите й повечето ремонтни
дейности, реализирани в
блока през годините, не са
осъществявани качестве-

Г-н Кръстев, по колко обекта сте изпълнявали дейности, свързани с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС)?
„КИД Плюс“ ЕООД, което ръководя, изпълни два блока на територията на Видин. Знаем, че в България собствениците нямат възможност да поддържат общите
части на зданията и тези, на които работихме, не бяха в
най-добро състояние. Реализирахме дейности по топлоизолацията на сградите, по подмяната на осветлението
в общите части, по покривите.
А какво беше отношението на живущите в тези
блокове към строителите?
Не сме имали трудности в контактите си с тях.
Даже при завършването на едната сграда хората ни
организираха малко парти за благодарност.
Програмата трябва ли да има продължение?
Да, защото чрез нея се променя визията на градовете. Когато погледнеш един саниран блок и съответно несаниран, разликата между тях е огромна. Отделно от
това хората казват, че сметките им за електричество
са поне с 20% по-ниски, радват се на обновената заобикаляща среда. Дори когато влезеш на стълбище, реновирано по НПЕЕМЖС, разликата е видима. Обикновено, когато не са ремонтирани, са мрачни, а след реновирането
стават уютни. Винаги ще има хора, които не са доволни
от нещо или ще искат нещо да се подобри вътре в апартаментите. Но целта на НПЕЕМЖС не е това.
Въвеждането на изискването за 20% съфинансиране на дейностите по програмата от страна на собствениците ще създаде ли затруднения за нейното
реализиране?
Доколкото имам наблюдения, етажните собствености и в момента имат проблеми с по един-двама от живущите в блоковете. Когато един обитател е извършил
някакъв ремонт на дограмите на жилището си или го е
санирал, той трудно се съгласява да се прави каквото
и да е в блока, дори и при 100% осигурено външно финансиране. Съгласието на такива хора се взима трудно. А
когато такива собственици трябва да платят и 20%
от сумата, необходима за реализирането на дейностите, считам, че отказите ще бъдат много повече. Ще се
стигне дотам, че един няма да иска да плати, на друг ще
му липсва възможност да го направи. Трябва да се вземе
предвид, че има и такива, които не обитават вече жилищата си и не проявяват интерес. Според мен е нужно
да се направи промяна на законодателно ниво и ако по-голямата част от живущите са съгласни да се включват
в следващата програма, тогава те по административен начин да получават съгласието на останалите. Ако
нещата останат на ниво „по желание“, винаги ще има
несъгласни, които да стопират изпълнението.

РЕПОРТАЖ

петък, 2 юли 2021
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но и строителите, и местната администрация
Орлин Бишков, председател на ОП на КСБ - Видин:

ǎǺǭǷǬǽǾǹǴȋȂǱǹǾȆǼ
ǽǬǴǳǻȆǷǹǱǹǴǭǷǺǶǬ

но, като понякога са използвани и подръчни средства, и даде
пример, че дупки в панелите са
запушвани с вестници.

„Задължително програмата
трябва да бъде продължена и
сградите да бъдат обновени.
Ще ходим, където трябва,
ще правим, каквото е нужно,
само и само да може санирането да продължи“, изтъкна Тодорова. Тя сподели още, че при
създаването на сдружение на
собственици, в което участват много хора, неминуемо
възникват и трудности. Но в
крайна сметка в блока е постигнато съгласие за това, че
сградата трябва да бъде санирана, което е декларирано на
проведено събрание. Имало е и
друга спънка, свързана с административния адрес на блока.
„През годините той е променен, а не всички собственици
са знаели и съответно не са
коригирали изменението в книжата на имотите им. Наложи
се да го направят, за което са

Г-н Бишков, като председател
на ОП на КСБ – Видин, как оценявате резултатите от Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в
област Видин?
Резултатите от реализирането на програмата са положителни.
Във Видин са изпълнени 14 блока.
Не само живеещите в обновените обекти са много доволни, но и
строителите от областта. През
периода, в който се осъществяваха
дейностите по НПЕЕМЖС, фирмите от бранша имаха доста работа,
включително и доставчиците на
различни материали, които се влагаха в зданията.
Според мен обаче трябва да се
положат усилия в информиране на
сдруженията на собствениците. Те
очакват повече дейности да бъдат
изпълнени в рамките на Националната програма. Ще дам пример - питаме хората дали са удовлетворени
и чуваме отговори като: „Не, защото пералнята ми не работи”, което
няма отношение към изпълнените
дейности.
Но ползата от санирането на
сградите е огромна – бизнесът има
работа, а живущите намаляват потреблението си на електрическа
енергия за отопление и охлаждане.
Дори НПЕЕМЖС има отражение и
върху пазара на недвижими имоти,
защото се повиши цената на санираните жилища.
А какви са данните, с които
Вие разполагате, колко от изпълнителите бяха членове на ОП на
КСБ - Видин?
Повечето от тези, които работиха в областта по програмата,
не бяха от Видин. Но нито една от
тези външни компании не разчиташе на работници от други части
на страната. И затова видинските
фирми бяха привлечени като подизпълнители.
А какви са очакванията за изпълнението на последващ етап от

програмата и според Вас въвеждането на изискването за съфинансиране от страна на собствениците ще бъде ли пречка?
Осигуряването на известен
обем от средствата за саниране
от страна на гражданите няма да
бъде проблем само за регион Видин,
а за цялата държава. Ако това се
приеме, като строител мога да
кажа, че на нас като изпълнители това няма да ни се отрази, но
като човек считам, че политиците
трябва да решат въвеждането на
тази стъпка с доста предизвестия. Подобно изискване трябва да
се отнася за сдружения на собственици, които тепърва се създават и
в бъдеще ще се включват. Това не
е приложимо за хората, които вече
са създали такива и към момента
са в период на изчакване, защото
най-малкото тези разходи не са
предвидени в семейните бюджети.
За да бъде успешна програмата, тя
трябва да продължи и в следващия
си етап, както е била досега.
Какъв е Вашият призив към
хората - да участват ли в програмите за саниране?
Със сигурност ефектът от
НПЕЕМЖС е положителен. Гражданите няма от какво да се притесняват. Те трябва да са сигурни, че
всички дейности се изпълняват в
съответствие с изискванията на
нормативната уредба. Дори и да
има малък процент сгради, които
се нуждаят от следгаранционно обслужване, това се прави от страна
на строителите. Затова съм категоричен, че и от страна на възложителите в лицето на общините, и от
страна на хората не би трябвало
да има каквито и да е притеснения.
Позволете ми да Ви кажа един
любопитен факт. Останалите населени места от област Видин
разполагат с много по-малък брой
многофамилни жилищни сгради, но
обновяването им ще има огромен
ефект. В Белоградчик програмата
се реализира успешно и там единици здания останаха несанирани.

нужни средства и време. След
това около 3 месеца ни отне
да подготвим цялата необходима документация. Представителите на общинската администрация ни съдействаха
по всякакъв начин и ако не бяха
те, нямаше да успеем да се
справим. Сега изчакваме програмата да започне да се изпълнява отново, за да стартира ремонтът и на нашия блок“,
пожела си Виолета Тодорова.
Тя ни показа и съседния

бл. 20, който е обновен по
НПЕЕМЖС, и изрази надежда и
сградата, в която живее, скоро
да има такъв европейски облик.
Георги Тодоров, председател на сдружението на собствениците на блок 20, ни разказа подробно за целия процес,
през който е преминал, за да
се случат нещата. Зданието
е пуснато в експлоатация през
1980 г. Състои се от 4 входа
с по 21 апартамента във всеки от тях. Тодоров обясни, че
блокът е бил с известна степен на амортизация преди обновяването му, което е водело
до високи разходи за електроенергия за отопление, а и за
охлаждане.
„Проведохме събрание на
всички живущи – и собстве-

ници,
и наематели. Наложи ни
се да минем през 9-те
кръга на ада. Сериозен проблем беше, че
и м а с о б с т в е н и ци в
чужбина, а трябваше
да получим и тяхното
съгласие. Имаше и невярващи в Националната програма, които
смятаха, че ще им се
вземат апартаментите и ще плащат големи
данъци. Всички, които
бяхме убедени в ползите на програмата,
работихме да опровергаем подобни неверни
информации“, припомни си той. Поради наличието
на несъгласни блокът да се
включи в НПЕЕМЖС първото
събрание е нулирано и сдружението се е наложило да
започне процеса отново и да
подготвя необходимите документи втори път.
„Направихме второ събрание, не спряхме, докато не
успяхме да получим пълното
съгласие на хората. Някои издирвахме в околните населени
места, и то със собствени
средства. След като най-накрая подадохме документи,
започна чакането да ни дойде
редът, защото санирането

Блок 20 в кв. „Химик“

започва според това кога са
внесени документите и кога
са сключени договорите. Трябваше да сме трети по ред, но
докато изпълним всички необходими условия, станахме 13-и
в списъка“, заяви още председателят на сдружението.
Тодоров се похвали, че бл.
20 е получил безвъзмездна помощ в размер 890 хил. лв., за
да придобие сегашния си вид.
„Дейностите започнаха през
декември 2019 г. и в рамките на 8 месеца – до август
2020 г., всичко, заложено в проекта, беше изпълнено. Направи се техническо обследване.
Реалните ремонтни работи
стартираха с поставянето
на топлоизолация, която по
проекта е 10 см. Обновиха се
стълбището, смени се осветлението в общите части, направи се и изолация на покривите“, добави Георги Тодоров.
В края на разговора си с
нас той изказа благодарности на изпълнителя „КИД Плюс“
ЕООД за добре свършената
работа.
Видео клип, изработен от
в. „Строител“, може да се
види на сайта на изданието
https://vestnikstroitel.bg/ и на
YouTube канала на вестника.
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Д-р Цветан Ценков, кмет на Видин:

µÆÐÄÐÍÓÔÄÊÇÔÐÆÂÄÊÈÆÂÚÇÆÊÏÓÔÂÒ
Росица Георгиева

Д-р Ценков, какви са
резултатите от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на
територията на община
Видин? Колко сгради бяха
обновени и на каква стойност е инвестицията?
НПЕЕМЖС е изключително важна национална
програма от гледна точка на това, че даде друг
прочит на изразходваните
държавни средства, с които се донесоха ползи за хората по отношение на разходите им за отопление, за
състоянието на имотите
им. За съжаление Видин не
беше сред водещите общини по нея и не можем да
се похвалим с голям брой
обновени жилищни блокове. На територията ни по
НПЕЕМЖС са изпълнени 14
здания. Общо сме усвоили
около 14 836 000 лв. В последната година и 8 месеца сме подготвили документите на нови 4 сгради,
тоест имаме готовност
при обявяването на нова
програма.
Според мен обаче в досегашната имаше много
пропуски, например не беше
заложено поставянето на
слънчеви колектори. Чрез
тях може да се осигури
подгряването на водата
и гражданите няма да заплащат високи сметки. От
друга страна Законът за
управление на етажната
собственост не е много
дообмислен. Според него
трябва да бъде постигнато задължително 100% съгласие от страна на собствениците на имоти, за
да се включи дадена сграда
в програмата. Ако един е
против, се блокира цялата
процедура.
Напоследък се говори,
че в новата програма за
енергийно обновяване ще
се въведе изискване за
20% съфинансиране. Но ако

Резултатите от сътрудничеството между КСБ и община Видин са налице

посетим който и да е блок
в града, ще видим, че поне
половината от обитателите му са пенсионери и
техните доходи са доста
ниски. Грубо може да се
каже, че съфинансирането
на апартамент ще е на
стойност 1000 лв., което
е проблем за голяма част
от хората.
Сега на дневен ред е
Зелената сделка на ЕС,
България трябва да усвои
сериозен финансов ресурс
за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в
сградите. Темите „Екология“, „Енергийна ефективност“, „Нови технологии“
са ключови за бъдещото
развитие на страните от
ЕС. Всички тези области
трябва да бъдат заложени
в новата програма за енергийно обновяване, да се

помисли не само за поставянето на слънчеви колектори, но и за използването
на друг тип изолация, за
климатичния пояс, в който
сме, трябва да е не 10 см,
а от 15 см нагоре. Надявам
се да се обърне внимание
на подобни мерки и те да
се случат.
Кои са най-важните
решения, които трябва
да се вземат, за да бъде
успешна следващата национална програма за ЕЕ?
Тя трябва да продължи
да бъде 100% грантова. Но
най-важното предизвикателство е свързано със
100-процентовото съгласие. Необходимо е законодателят да направи промяна и да се изисква съгласие
на 2/3 от собствениците
в дадена сграда. Например,

ако един от съкооператорите е в чужбина, това
блокира възможността цял
блок да се санира. Аз смея
да твърдя, че във Видин
има над 20 хил. семейства,
които живеят по света.
Съответно това води до
проблем, често няма как да
се издирят, а от техните
наследници няма как да се
получи съгласие. Въпросът
категорично трябва да се
реши законодателно.
Всички програми, включително европейските, са
така разписани, че негативите изцяло са за сметка
на общината. Има много
проблеми, които трябва да
се решат на национално
ниво, защото независимо
от това, че строителните
фирми, които изпълняват
проектите, се опитват да
отговарят на всички изи-

сквания, се създават трудности, които рефлектират
върху местните власти.
Съответно хората не са
доволни от управлението на администрациите.
Поради тази причина във
Видин сме направили звено
за т.нар. инвеститорски
контрол и ние контролираме всички стъпки, докато
текат договорите за саниране. Много важен проблем,
с който се сблъскахме по
време на пандемията, е
двойното повишаване на
цените на строителните
материали. Това рефлектира върху компаниите
от бранша и те не искат
да се включват в търговете. Вече няма почти
никакъв марж на печалби
и фирмите работят на
себестойност. Всички перипетии, които споменах,
задължително трябва да
бъдат преодолени, за да
бъде успешна следващата
програма за енергийно обновяване.
Нека да припомня, че
община Видин е първата,
която подписа Меморандум за сътрудничество с
Камарата на строителите
в България и с ОП на КСБ –
Видин.
Разполагате ли с данни какъв е броят на сградите, които се нуждаят
от обновяване? Според
Вас такъв тип програма
има ли бъдеще в регион
като Видин?
Работим по въпроса да
съберем актуална информация. Но на първо място
се доверяваме на желанието на хората да се

включат в програмата за
саниране. За да имаме данните, обработваме документите на тези, които са
изрядни и са ги входирали
за одобрение при наличен
финансов ресурс. Това са
обектите, които залагаме за следващия период на
реализация на програмата.
Само между октомври – декември 2019 г. документално бяха обработени и готови 13 блока.
В България за съжаление жилищният фонд е
преобладаващо панелен.
Но пак ще подчертая, че
ползите от НПЕЕМЖС са
огромни – и тези панелни
блокове не само изглеждат
различно, но и падат разходите за отопление през
зимата или за охлаждане
през лятото.
През Вашия поглед как
тази програма промени
Видин?
Преди 15 години, когато
посетих Германия, не можех
да повярвам на очите си,
че това са стари панелни
блокове. Същата промяна
е видима и в Румъния. Вече
и ние тук, във Видин, можем
да се похвалим с прекрасно
санирани жилищни сгради.
Удоволствието да виждаш
един стар панелен блок саниран е огромно. Може да
се сравни с възстановяването на ретро кола.
Винаги съм казвал, че
Видин е перлата на Дунав.
Когато изпълним проектите ни за осветяване на каменната стена по брега на
реката и на всички исторически ценности – крепостта „Баба Вида“, Конака, ко-

петък, 2 юли 2021

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ

Ñòðîèòåë

ÑÂÏÇÍÇÏÃÍÐÌÓÂÏÊÒÂÏÇÐÅÒÐÎÏÐ
гато санираме старите
блокове, тогава градът ни
ще стане модерен и още
по-прекрасен.

Какъв е Вашият апел
към хората?
Нека собствениците
още отсега да се организират и спазвайки изискванията на закона, да създадат т.нар. сдружение на
етажната собственост,
да получат съгласието на
своите съседи и да кандидатстват в община Видин
за енергийно обновяване
на тяхната сграда. Когато се разхождам из града,
хората ме питат какви са
стъпките за получаване на
финансиране. Обикновено,
след като приключат дейностите по обновяване на
здание, живущите в съседното започват да изявяват
желание и техният блок да
бъде саниран.
В очакване сме на новата програма. Много ме
радва фактът, че вече
всички сгради – и държавна, и общинска собственост, както и еднофамилните жилища, могат да
кандидатстват за безвъзмездни средства за ЕЕ. Но
пак обръщам внимание, че
трябва да се помисли за
възможностите санирането да бъде финансирано от
държавата на 100%, както
досега. Смисълът на програмата е изключително
голям, чрез нея ще се намали въглеродният отпечатък в атмосферата,
Видин и цяла България ще
станат по-чисти, а и текущите разходи на хората
ще се редуцират.
Изминаха почти две
години от настоящия
мандат на местните
власти. Каква е Вашата
равносметка за този период?
За времето довършихме обновяването на целия
градски център. Отне ни
около 3 месеца да успеем
да подготвим всички документи така, че контролните органи на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството да приемат обекта. Планираме да продължи
модернизирането на централната зона до пазара и
до спортната зала.
Успяхме да завършим
реновирането на двете
училища в града, в които
се инвестираха средства
по Оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020“. Едното е
СУ „Цар Симеон Велики“,
което наистина изглежда
фантастично. Другото е
Профилираната природоматематическа гимназия
„Екзарх Антим I“. Там изградихме спортни зали, корт
и басейн, материалната
база беше модернизирана.
Д руг о б е к т, кой т о
довърши хме, е Пречиствателната станция за

отпадни води, в която са
вложени усилията на трима кметове. Надяваме се
до края на годината да
успеем да разплатим всички дейности. Също така
обновихме и Драматичния
театър „Вида“. Ремонтирахме фасадата и зданието изглежда много добре.
Интересна инициатива,
която реализираме в община Видин и ще сме първи
в страната, е създаване на
собствено енергийно дружество. Това трябва да
стане факт до средата на
септември.
В момента работим
и по проекта за саниране
на сградата на общината, който също трябва да
стартира през септември.
Постройката е на 70 години. За времето, когато е
строена, дограмата е била
от най-висок клас, но вече
не е така. Тя ще бъде изолирана отвътре, ще бъде
изградено и централно
отопление, но моята идея е
да бъдат поставени слънчеви колектори.
Строителният сезон
вече е в ход. През това
лято колко средства е планирано да бъдат вложени
в ремонт и изграждане на
пътна инфраструктура
в града и селата? Какви
други големи обекти ще
се изпълняват в общината?
Предстои да стартира
изпълнението на проекти-

пътната мрежа.
Следващия месец ни
предстои на общински съвет да разгледаме актуализация на бюджета, за да
заложим още 60 хил. лв. без
ДДС за баластриране. Проведохме разговори с Областното пътно управление и се договорихме да ни
бъде доставен над 1000 т
обрязан асфалт, които ще
използваме за изработка
на насипи по пътната инфраструктура в селата.
Подготвен е проектът
за водния цикъл на Дунавци – най-големия град
в общината след Видин,

компостиране на битовите отпадъци. Това също
е важно в контекста на
стремежа за подобряване
на качеството на атмосферния въздух. За тези
инвестиционни намерения
също ще разчитаме да ни
бъдат отпуснати европейски средства.
Отделно от това работим по проектите за
обновяване на четирите
подхода на Видин. С развитието на общоевропейския транспортен Коридор
4 - това е трансевропейският път Атина – Солун
– Видин – Виена, трябва да
Обновеният център на града

те, свързани с асфалтиране на улици и с обновяване
на междублокови пространства.
От друга страна за
първи път тази година
чрез бюджета на общината дадохме възможност
всяко населено място на
територията ни да разполага със собствени
средства за капиталови
ремонтни дейности. Предстои да се обявят поръчките за изпълнение на проектите на отделните села.
Те са свързани с ремонт на
сгради общинска собственост, подмяна на уличното
осветление, поддръжка на

който ще бъде подаден за
финансиране към програма
„Околна среда 2021 - 2027“.
Предстоят ни редица предизвикателства, но ние
имаме много идеи за бъдещото развитие на общината. Например проектираме
всички зелени пояси във
Видин, в които влизат Градската градина – от крепост „Баба Вида“ до Колодрума и от „Баба Вида“ до
пазара. По тези дейности
са ангажирани два екипа и
когато приключим всичко,
ще търсим финансиране за
реализирането им.
Разработваме и проектите за сепарация и

се обърне внимание и на
подходите към нашия град.
Затова екип от млади докторанти в пътностроителния бранш подготвят
много качествени проекти по мое мнение. Те се
разделят на четири лота
и ще се реализират догодина. В момента с експерти изготвяме и проект за
подмяна на осветлението
във всички населени места от общината. В това
направление инвестираме
средства от Норвежката програма. Поставяме
акцент върху историята,
както споменах - цялата
стена по брега на р. Дунав

ще бъде осветена.
Проектите за пътя
Видин – Ботевград и тунелът под Петрохан са
важни за общината. Може
ли да разкажете повече за
тях и какво ще бъде отражението им за развитието на региона?
Реализацията на тези
важни обекти е свързана
със сага, която продължава вече 20 години. Написах
писма до президента на Република България Румен Радев, до служебния премиер
Стефан Янев, до ресорните министерства - МРРБ
и МОСВ. Твърдо заявих, че
ако се стигне до спиране
на изграждането на Коридор 4, аз и моите съграждани ще обявим гражданско
неподчинение. Проверките,
които кабинетът прави на
действията на „Автомагистрали“ ЕАД, са право
на всеки нов управленски
екип и това никой не го оспорва. Но важното е да не
се спира строителството.
Според много статистики
през Дунав мост 2 минават над 3 хил. товарни
автомобила. Постоянно се
случват огромни задръствания и пътни инциденти с
жертви.
Аз като гражданин,
като лекар и кмет ще
подчертая, че ще е крайно неправилно, ако някой
реши да възпрепятства
строежа на Видин – Ботевград. Той е необходим
на България, чрез него ще
се свържем с Европа. Пътищата за държавите от ЕС
минават през България и
Румъния, а не през Сърбия.
Същото е мнението ми и
за жп коридора София – Видин – Виена. Изграждането
му ще намали времето за
придвижване, ще донесе
развитие на икономиката
както на региона, така и
на страната.
Тунелът под Петрохан също е ключов за нас.
Централната власт, независимо коя е, трябва да
проумее важността на
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този коридор до Видин.
Ние сме готови да отворим очите на управляващите. Имаме пълната
подкрепа на жителите
на региона. Ще припомня,
че преди 4 години имаше
огромно напрежение и
протести за реализирането на тези проекти.
Сега отново сме готови
да направим същото, защото пътят през Видин
и Румъния до Унгария е с
около 150 км по-кратък
в сравнение с този през
Сърбия. Много ми се иска
държавата също така да
помисли и за възстановяване на водния път по Дунав, защото българският
и румънският участък от
реката са единствените,
които не са развити. Неслучайно ние подготвяме и
проект за изграждане на
две яхтени пристанища,
защото ако имате лодка
и живеете във Видин, няма
къде да я пуснете на вода.
Изправени сме пред немалко проблеми, но за щастие ще ги решаваме заедно със строителния бранш.
Изтъкнахте, че Видин е първата община в
България, която подписа
Меморандум за сътрудничество с Камарата на
строителите в България.
Какви са резултатите
от съвместната Ви дейност?
Те са налице, ние си
сътрудничим по различни
теми. Търсим подкрепата
на КСБ, когато подготвяме различни обществени поръчки. В търговете
има строителни задания
или други специфични елементи. Колегите изключително много ни помагат в
това отношение.
Бих отправил апел към
КСБ да си сътрудничат с
отговорните институции,
да обсъдят всички трудности, които се пораждат
от основните за сектора
закони - ЗУТ и ЗОП, за да се
подобри и дейността на
местните власти.
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ǷȘȍȌșȚȈȊȐȝȈȗȘȖȍȒȚȈȏȈ ǩȓȈȋȖțșȚȘȖȧȊȈȚȎȐȓȐȡȍȕ
ȓȍȒȖȔȍȚȘȖȊȢȊǪȈȘȕȈ ȒȊȈȘȚȈȓȊǺȢȘȋȖȊȐȡȍ

Страницата подготви Елица Илчева
Данни от предварително проучване за изграждането на т.нар. леко
метро във Варна бяха представени от местната администрация. То е
извършено от дружеството „Спато“, а направените анализи разглеждат
различни варианти за строителството на железницата при предстоящото разширение и удължаване на централния бул. „Цар Освободител“
до летище Варна и до индустриалната зона на града.
След влизането в сила на Общия устройствен план на морската столица през 2012 г. темата е коментирана спорадично и влезе в активно
публично обръщение в средата на юни м.г. В началото на февруари 2021 г.
от местната администрация на Варна обявиха, че предпроектното проучване трябва да е готово до края на март, но бе представено месец и
половина по-късно. Цената за изготвянето му е 200 хил. лв.
Показаната разработка предвижда 7 участъка на трасето на железницата, които ще свързват летището с центъра на града, жп, автогарата
и курорта Златни пясъци. Отделни участъци е заложено да стигат до
индустриалната зона на близкия град Аксаково, крайезерната зона и дори
до курортите южно от Варна. Така, в случай че бъде реализиран, проектът
ще е с трасе, дълго близо 70 км.

ǩȓȐȏȖȝȐȓȓȊȊȓȈȋȈȚȊȗȓțȊȍȕ
ȉȈșȍȑȕȊǹȓȐȊȍȕ
Близо 80 хил. лв. ще бъдат вложени в ремонт на плувен басейн в Сливен.
За целта Общинският съвет е одобрил изменение на бюджета. Предвижда
се подмяна на изолацията и плочките в коритото на съоръжението. По
думите на кмета на Сливен Стефан Радев до края на годината вероятно
ще бъде предложена още една актуализация на бюджета за СМР на съоръжението, като за него общо са необходими около 200 хил. лв.
По искане на кметовете са осигурени пари и за ремонт на уличната
мрежа и изграждане на системи за видео наблюдение в няколко села. Сред
тях са Крушаре, Скобелево, Тополчане, Трапоклово и др.
Средства от общинския бюджет ще бъдат насочени и в облагородяване на междублокови пространства в различни части на града.

Обществена поръчка за
строителен надзор на благоустрояването на жилищен квартал
в района на ул. „Скопие“ в Търговище обяви общината. Прогнозната стойност е 12 000 лв., а
крайният срок за подаване на
документи за участие в публичното състезание е 6 юли, уточняват от пресцентъра на кмета
Дарин Димитров.
В момента се разглеждат
офертите на участниците в поръчката за строителство.
Кварталът ще бъде благоустрояван на етапи заради
стойността на проекта, който
възлиза на 1 млн. лв. През тази
година е заложено изграждането
на нова улица като продължение
на ул. „Мадара“, която ще преминава непосредствено пред т.нар.
битак и ще стига до бл. 19. Ще
се обособят паркоместа и ще
се асфалтира. Ще се изграждат
още ВиК и ел. комуникации. Догодина или при осигуряване на
средства ще се премине и към
благоустрояването на пространството между бл. 85 и бл.

19. Третият етап касае изграждането на спортни и детски площадки, допълват от общинската
управа.
Подготвя се и тръжната
документация за поръчка за благоустрояването и в квартала
между улиците „Сава Геренов“,
„Средна гора“ и „Дамян Груев“. Там
също ще се работи поетапно,

тъй като проектът е на стойност 600 000 лв. Ще се започне
с обновяване на настилките в
междублоковото пространство,
планирани са нови тротоари и
детска площадка. На следващ
етап там ще бъде изградена и
обслужваща улица, която ще излиза от жилищните сгради към
ул. „Дамян Груев“.

ǨȘȚȐșȚȐȗȖȍȔȈȚȘȍȔȖȕȚȈȕȈȒȢȡȈȚȈȕȈ
ǷȈȕȈȑȖȚǽȐȚȖȊȊǸțșȍ
Къщата на Панайот Хитов в сградата на
ул. „Борисова“ 47 в Русе ще се превърне в първия по рода си център за култура и изкуство,
предоставящ място за изява на артисти, различно от сцените на държавните културни институции. Предложението на кмета на Русе
Пенчо Милков е там да се провеждат обучения
в областта на изкуството, спектакли, концерти, литературни четения, изложби и срещи с
творци.
Инициативата е на артистите от сдружение „Блок 14“, които имат зад гърба си редица
успешни творчески проекти. На последната
сесия на Общинския съвет председателят на
сдружението, актрисата Евгения Явашева заяви готовност да се ремонтират таванските
терени и мазето на сградата и „Блок 14“ да

продължи да се грижи за нея, превръщайки празните помещения в творчески пространства за
малки и големи русенци.

ǯȈȗȖȟȊȈȘȍȒțȓȚȐȊȈȞȐȧȕȈȌȍȗȖȚȖȏȈ
șȚȘȖȐȚȍȓȕȐȖȚȗȈȌȢȞȐȕȈǲȈȏȈȕȓȢȒ
Започва рекултивация на депото за неопасни (инертни) строителни отпадъци на община Казанлък. То е разположено в землището на с. Шейново и заема площ от
близо 35 дка. Ще се работи за възстановяване на естествения терен върху 21 дка.
Междувременно гражданите ще могат да депонират строителни отпадъци на Претоварната станция
(местност Каракос, Черганово) и да поръчват контейнери от общинското предприятие, както и досега. Проектът е съгласуван с РИОСВ и включва два етапа: техническа рекултивация и реализация на ново сметище.
Строителните дейности се ограничават само в границите на имота и включват изкоп и преместване до
100 м на хумус, както и изкоп и преместване до 100 м на
строителни отпадъци. Въздействието върху околната
среда ще бъде следено чрез система за мониторинг.
След рекултивацията община Казанлък ще кандидатства с проект за откриване на ново строително депо в
същата местност.

www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 2 441 99 30
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„Автомагистрали“ ЕАД предостави на медиите данни за спестени средства от фи-

ксирането на цените на материалите чрез
платени аванси за участъци 4, 5 и 6 на авто-
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магистрала „Хемус”. Вестник „Строител“ публикува документа без редакторска намеса.

ȔȓȕȓȊșȈșȗȍșȚȍȕȐȖȚȜȐȒșȐȘȈȕȍȚȖȕȈȞȍȕȐȚȍȕȈȔȈȚȍȘȐȈȓȐȚȍ
ȟȘȍȏȗȓȈȚȍȕȐȈȊȈȕșȐȏȈțȟȈșȚȢȞȐȐȕȈȔȈȋȐșȚȘȈȓȈÄǽȍȔțș´
Близо 79 500 000 лева
е реализираната към този
момент икономия от фиксирането на цените на
материалите за участъци
4, 5 и 6 на автомагистрала „Хемус“ към стойностите им в периода на плащане на авансите. Това
мениджърско решение на
ръководството на „Автомагистрали” ЕАД гарантира следното:
¾ Финансово обезпечаване на изпълнението
на автомагистрала „Хемус” със замразяване на
единичните цени, което
води до независимост от
инфлацията в държавен и
световен мащаб;
¾ С платените аван-

си цените за „Автомагистрали“ ЕАД са фиксирани
към доставчиците и не
подлежат на индексация;
¾Производство на количества основни материали, което е задължително
предвид огромните обеми
за обезпечаване на изпълнението на участъците в
срок и гарантира ритмичните им доставки;
¾Магистралата минава по изцяло ново трасе,
което води до акумулиране
на значителни първоначални разходи по организация,
мобилизация, изграждане
на приобектови селища и
сериозна мрежа от временни пътища;
¾ Изграждане на про-

изводствени полигони,
площадки, асфалтови бази,

бетонови възли и др.
О т ч у ждаването н а
терени за изграждане на
трасетата са в компетенциите на администрацията на МРРБ и АПИ. Разрешенията за строеж се
издават от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството.
Ето пример за това
какви количества основни
материали са необходими
за изграждането на автомагистрала „Хемус“ в
участъци от 4 до 6:
¾ Инертните материали са близо 10 млн.
куб. метра, разпределени

съответно 2 500 000 за
участък 4; 3 300 000 за
участък 5 и за участък 6
– 4 млн. куб. м.
¾ Бетон – близо 100
хил. куб. м, разпределени по участъци от 4 до
6, както следва – 22 хил.
куб. м, 39 хил. куб. м и 35
хил. куб. м.
¾ Асфалтови работи,
необходими за тези участъци - над 1 млн. тона.
Съответно 340 хил. тона
за участък 4; 280 хил. тона
за участък 5 и над 420 хил.
тона за участък 6.
¾ Армировка – 2500
тона за участък 4; 4 хил.

тона за участък 5 и близо
5 хил. тона за участък 6.
¾ О с н ов н и пл ас то ве настилка – за цялото
трасе в участъци от 4 до
6 са необходими близо 950
хил. куб. метра, или близо
300 хил. за участък 4, за
участък 5 - 250 хил., и за
участък 6 - близо 400 хил.
куб. метра.
¾Близо 900 бр. масивни, бетонни и стоманобетонни конструкции – 169
бр. за участък 4, а за участъци 5 и 6, съответно 343
и 372 бр.
¾ Ограничителни
системи – общо над 370
хил. м, съответно разпределени за участък 4 – 118
хил. метра, за участък 5 109 хил. метра, и за участък 6 - 146 хил. метра.
По отношение на дадените авансови плащания
за свлачища - за тридесет
и девет от тях се чакат
процедури за отстраняване на явна фактическа
грешка, а за десет - разрешително за строеж.
Стартирането на изпълнението им се бави заради провеждането на процедури по избор на надзор,
което е в ангажиментите
на Агенция „Пътна инфраструктура“.

ǬȢȘȎȈȊȕȈȚȈȗȘȐȍȔȈȚȍȓȕȈȒȖȔȐșȐȧȗȘȐȍȖȜȐȞȐȈȓȕȖ ǪǬȖȉȘȐȟȡȍȉȢȌȈȚ
ȉțȓÄǺȘȍȚȐȔȈȘȚ´ȊǸțșȍ
Десислава Бакърджиева
Н а 2 8 ю н и р е кон струкцията и рехабилитацията на бул. „Трети
март“ в Русе са приети
официално от Държавна
приемателна комиси я,
съобщиха от общината.
Местната администрация е изпълнила обекта
в рамките на етапи I и II
от проект „Инвестиране
в пътната безопасност
и подобряване на свързаността на Община Русе
и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по
Програмата за трансгранично сътрудничество
INTERREG V-A „Румъния
- България 2014 – 2020“, в
партньорство с Окръжен
съвет Гюргево.
„ В 14 - д н е в е н с р о к

следва да получим Удостоверение за въвеждане
в експлоатация на бул.
„Трети март“, издадено
от Дирекци ята за национален и строителен
контрол. След официалното разрешение русенци и гостите на града
ще могат да използват
булеварда, който осъ ществява директна връзка с Коридор 9 от TEN-T
м р еж ат а и е о с н ов е н
пункт за влизане в града от главните пътища
Русе – Велико Търново и
Русе – София“, допълват
от общината.
В рамките на проекта е извършен цялостен ремонт на пътните
платна, изградена е нова
двупосочна велоалея и е
осигурена достъпна сре-

ȘȍȝȈȉȐȓȐȚȐȘȈȕȐ
țȓȐȞȐ
Десислава Бакърджиева

да в зоната на кръстовищата, пешеходните и
велосипедни пресичания.
По продължение на целия
булевард е подменено осветлението, поставени
са и пожарни хидранти за
подобряване на пожарната безопасност. Изпълнена е изцяло нова сигнализация с пътни знаци и

маркировка, изградена е
система за видео наблюдение, която ще следи
трафика по бул. „Трети
март“.
Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Градска среда
Русе“, а строителният
надзор се упражнява от
„Аспект“ ООД.

Общо 70 по-периферни улици ще бъдат рехабилитирани в Добрич с поемане на общински дълг до 10
млн. лв. Това реши Общинският съвет на свое заседание.
Общината е подготвила инвестиционна програма за ремонта на улиците, които са подбрани след
анализ за състоянието им по жалби и сигнали на
граждани, отчетена е свързаността между кварталите, настъпилите обществено-икономически
промени в града и други. Работна група с участието и на външни експерти вече е направила външно
заснемане на отсечките и оценка на строителномонтажните работи, които трябва да бъдат извършени.
Средствата, осигурени от кредитна институция, трябва да бъдат усвоени за срок до три години,
а заемът ще бъде издължен до 18 години. Общината
ще погасява дълга с бюджетни средства.

ǶȉȡȐȕȈǹȓȐȊȍȕȘȍȠȈȊȈȗȘȖȉȓȍȔșȖȚȊȖȌȕȧȊȈȕȍȚȖȕȈțȓÄǽȈȘȒȈȕ´ȊȋȘȈȌȈ
Десислава Бакърджиева
Община Сливен започва дейности по отводняване на улица „Харкан“ в
кв. „Клуцохор“. Предвижда
се изграждане на два броя
улични оттоци с дължина
3,80 м и отводнителни
дъждоприемни шахти с
дължина 4,50 м.

Ще се изгради комбинирана система за отводняване на източната
част на ул. „Харкан“ при
включване на ул. „Овчарска“. Чрез нея ще се премахне водата и влагата
от валежите, като я отведе в съществуващата
по улицата канализация.
По този начин ще се уле-

сни преминаването на
превозни средства и ще
бъде разрешен дългогодишен проблем за живущите.
Срокът за изпълнение е 45
календарни дни.
В инвестиционната
програма на община Сливен са включени и обекти
„Отводняване на ул. „Никола Карев“, ЦГЧ и „Отвод-

няване на междублоково
пространство, северно
от блок 21, кв. „Българка“,
кв. 570, гр. Сливен“. За тях
също ще бъдат извършени
мероприятия, с които ще
се разрешат дългогодишни проблеми с отвеждане и
заустване на повърхностни (дъждовни) води в посочените участъци.
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(ǷȗȘȐȍȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȕȐȧȗȈȒȍȚȗȖȗȖȓȐȚȐȒȈȚȈ
ȏȈșȉȓȐȎȈȊȈȕȍȏȈȗȍȘȐȖȌȈȋ
Бюджетът е в размер на 373 млрд. евро
Страницата подготви
Мирослав Еленков
Европейският парламент
(ЕП) прие законодателния пакет
по политиката за сближаване
за 2021 - 2027 г. Бюджетът за
сближаване за новия програмен
период е в размер на 373 млрд.
евро, като законодателството
влезе в сила от 1 юли.
От пресцентъра на институцията съобщиха, че пакетът
се състои от: Регламент за
общоприложимите разпоредби
(РОР) относно фондовете със
споделено управление; Регламент за Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) и
Кохезионния фонд (КФ); Регламент за Европейския социален
фонд плюс (ЕСФ+); Регламент
за Interreg за определяне на специалните разпоредби за цел
„Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от ЕФРР и инструменти
за външно финансиране.
С одобряването на РОР се
установяват и ключови елементи за функционирането на

новия Регламент за Фонда за
справедлив преход (ФСП), с който
се допълват наличните средства
по линия на политиката на сближаване за периода 2021 - 2027 г.
ЕП прие също така Механизма за отпускане на заеми в
публичния сектор, с който ефективно ще приключи работата по

ведливо и социално приобщаващо общество. Освен това ЕСФ+
ще предостави необходимите
ресурси на държавите членки за
възстановяване на обществата
и икономиките им след кризата,
свързана с COVID-19.
През периода 2021 - 2027 г.

99,3 млрд. евро ще са за създаване
и защита на възможностите за
работа,

всички предложения по линия на
Механизма за справедлив преход
(МСП).
Новият Регламент за общоприложимите разпоредби предоставя съвместна правна рамка за осем фонда със споделено
управление: ЕФРР, КФ и ЕСФ+,
Европейския фонд за морско дело
и рибарство и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Фонда за справедлив преход (ФСП) и финансовите
правила за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Инструмента за финансова подкрепа
за управлението на границите
и визовата политика и фонд „Вътрешна сигурност“.
С Регламента за Европейския фонд за регионално развитие и КФ се определят специални разпоредби

за ЕФРР (226 млрд. евро) и Кохезионния фонд (48 млрд. евро).
ЕФРР ще допринесе за укрепване на икономическото и
социалното сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на
дисбалансите между неговите
региони, като същевременно изпълнява политическите приоритети на Съюза чрез тематична
концентрация на ресурси. Кохезионният фонд подпомага изпълнението на проекти за околната среда и трансевропейските
мрежи в областта на транспортната инфраструктура.
ЕСФ+ е основният фонд на
ЕС за инвестиции в хората. Той
ще бъде главният финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните
права с цел подкрепа на работните места и създаване на спра-

насърчаване на социалното
приобщаване, борба с бедността и предоставяне на работниците възможности за придобиване на уменията, необходими за
цифровия и екологичния преход.
Поставено е и амбициозно изискване страните от ЕС да инвестират в младите хора и да се
справят с детската бедност.

Фондът за справедлив преход е
нов по линия на политиката на
сближаване с общ бюджет от
19,2 млрд. евро.
ФСП е ключов елемент от
европейския Зелен пакт и първият стълб на Механизма за справедлив преход. Неговата цел е да
облекчи социалните и икономическите разходи, произтичащи
от прехода към неутрална по
отношение на климата икономика, чрез широк спектър от мероприятия, насочени главно към
разнообразяване на икономиче-

ските дейности и подпомагане
на хората да се адаптират към
променящия се пазар на труда.
Механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор е третият стълб на МСП, чрез който
бюджетът на ЕС се използва за
осигуряване на достъп до допълнително финансиране. Механизмът е предназначен конкретно
за публични субекти, като създава преференциални условия за
отпускане на заеми за проекти,
които не генерират достатъчно приходи, за да бъдат финансово жизнеспособни.

С бюджет от 8,1 млрд. евро
6-ото поколение Interreg ще
продължи да оформя териториалното сътрудничество в цяла
Европа
за всички негови различни
направления (трансгранично,
транснационално и междурегионално). Инициативата обхваща
сътрудничеството по външните граници на Съюза, като се
ползва от подкрепата на външни инструменти (като Инструмента за предприсъединителна
помощ — ИПП, и Инструмента
за съседство, сътрудничество
за развитие и международно
сътрудничество — ИССРМС), и
създава ново направление, посветено на укрепването на регионалното сътрудничество между
най-отдалечените региони.

ǠǺǹǰȆǾǳǬǽǻǼǬǮǱǰǷǴǮǻǼǱȁǺǰȅǱǿǷǱǽǹǴ
ǻǼǱǸǴǹǬǮǬǹǱǾǺǹǬǹǬǵǽǴǷǹǺǳǬǽǱǯǹǬǾǴǾǱ
ǼǱǯǴǺǹǴǶȆǸÅǳǱǷǱǹǬ´ǴǶǺǹǺǸǴǶǬ
Фондът за справедлив преход е модел н а б ъ де щ ето,
който ще предостави огромен брой
възможности, но са
необходими повече
усилия на национално ниво и изготвяне
на конкретен и ясен
план за действие от
всяка държава членка. Това заключиха
участниците в хибридното събитие „Фондът за справедлив
преход и българските въглищни
региони“, организирано от Бюрото на Европейския парламент
в България съвместно с Център
Европа Директно Стара Загора.
По време на събитието бяха
представени подробности за начина, по който ще функционира
Фондът, и потенциалното му
отражение върху българските
въглищни региони. Основните
теми на дискусията бяха насочени към мерките, които предвижда Регламентът за Фонда за
справедлив преход, типа инвестиции и структурни промени,
които трябва да бъдат предприети от страна на държавите и регионите, за да облекчат
прехода към „зелена” икономика.
Във видео обръщение Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция),
член на ЕП и докладчик по Регламента за ФСП, заяви, че новият
финансов инструмент има икономическо и социално измерение
и е основен приоритет на ЕС,
тъй като цели да помогне за създаването на работни места, но
и да допринесе за развитието на

микропредприятия, стартиращи
предприятия, университети и
научноизследователски центрове. По думите му достъпът на
държавите членки до Фонда ще
зависи от приемането на ангажименти на национално ниво за
постигане на неутралност на
климата до 2050 г.
Цветелина Пенкова (С&Д),
член на ЕП и на Комисията на
ЕП по регионално развитие, подчерта, че България е закъсняла
с планирането на енергийния
преход, но с отговорни и добре
обмислени действия ще успее да
се справи с тази нелека задача.
Според нея предизвикателствата за страната се състоят в
това, че заетите в сектора нямат достъп до актуална информация и яснота по отношение
на политиките на преструктуриране. Друга трудност е, че
все още липсва ясен план как да
се осъществи преходът по възможно най-правилния начин, а
въпросът, свързан с енергийния
преход, трябва да бъде не дали
той ще се случи, а как и кое е
най-полезно за най-засегнатите
региони.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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Инж. Константин Гочев, 70 г., защитил нова магистратура във ВТУ „Тодор Каблешков“:

¹ÐÄÇÚÌÐÔÐÍàÃÐÑÊÔÓÔÄÐÇÃÇÉÅÒÂÏÊÙÏÐ

Дори и пенсионер, колегите ме търсят като консултант, така че не бих искал да изоставам в материята
През юни трима магистри по специалността „Геотехника и инженерна геология” в катедра „Транспортно
строителство и съоръжения” във Висшето транспортно
училище „Тодор Каблешков” защитиха успешно дипломните си работи. Един от тримата магистри беше 70-годишният инж. Константин Гочев, който първо е завършил
специалност „Пътно строителство” в Университета
по архитектура, строителство и геодезия, а по-късно и

„Стенопис“ в Националната художествена академия. Той
представи проект на мостово съоръжение в комплекса
„Марица изток” и получи най-високата оценка – „Отличен” 6, от Държавната изпитна комисия с председател
проф. д-р инж. Чавдар Колев. След като инж. Гочев показа
отлично владеене на материята по новата си специалност, разказа пред вестник „Строител“ защо е решил да
учи „Геотехника и инженерна геология”

Георги Сотиров
Инж. Гочев, първо приемете поздравления от
екипа на в. „Строител“ за
новата диплома от ВТУ
„Тодор Каблешков”. Любопитно е защо избрахте на
своята достолепна възраст да учите „Геотехника и инженерна геология”,
след като сте завършил
специалност „Пътно строителство” във ВИАС (сега
УАСГ) през 1975 г. И още разкажете как премина Вашият професионален път?
За годините ми и избора ми да уча отново нека да
говорим по-нататък. Кариерното ми развитие започна в „Софпроект”, където
работих осем години. Там
с колегите ми основно проектирахме различни обекти
на територията на столицата. Най-ярките ми спомени са свързани с мащабното
строителство на НДК, който и до днес е важен културен център за конференции,
изложби и специални събития на национално ниво. Сигурно знаете, че това е найголемият конгресен център
в Югоизточна Европа.
Изграждането на НДК
беше част от инициативите през 1981 г. за отбелязването на 1300 години от
създаването на българската държава. Нека да припомня, че архитектурният
проект на основната сграда е дело на колектив с ръководител арх. Александър
Баров, а оформлението на
околното пространство е
по идея на екип начело с арх.
Атанас Агура. Аз основно
се занимавах с проектирането и строителството на
подземни тунели, подлези и
гаражи.
Известно е, че в строителството на Националния дворец на културата
са използвани около 10 000
тона метални конструкции, приблизително толкова има и в Айфеловата
кула в Париж.
Има и други сравнения,
но не това искам да акцентираме. Изграждането на
НДК беше особен вид строителство. То се разгръщаше и за нас, а и за софиянци,
с невиждани до този момент мащаби – това, което
днес проектирахме, утре
започваше да се строи.
Можеше да се види и научи
много от всеки млад инженер. Паралелно с участието
в изграждането на най-култовото здание на София работех и при проектирането
на големия мост на бул. „Витоша” и бул. „България” сре-

вах със строителство и
реконструкция на мостови
съоръжения на територията на Столичната община.
Добри спомени имам и с дейността ми в системата на
„Метрополитен” ЕАД и изграждането на моста на р.
Какач, както и на съоръженията на метроспирката на
бул. „Г. М. Димитров”.

щу 22-ра гимназия. А това
училище и днес се отличава
със своята неповторимост
– съхранява традициите на
Втора софийска мъжка гимназия.
Преди защитата на Вашия дипломен проект във
ВТУ стана дума, че сте
участвали в проектирането и изграждането на
транспортния подлез на
двореца, където изкопите
са започвали от пресечката с ул. „Георги С. Раковски”.
Този обект беше голяма
емоция. Плътното високо
жилищно строителство по
трасето налагаше инженерни решения за укрепване на траншеята с изливни
пилоти с диаметър 120 см.
И специално тогава се внесоха големите сондажни
машини. Обитателите по
високите етажи на сградите около изкопа с любопитство следяха какво става в
основите на жилищата им.
Същата технология после
беше използвана при строителството на подлеза при
Софийския университет
„Св. Климент Охридски”.
Общо 10 години от
професионалния Ви път са
преминали в системата на
„Минпроект” - една мощна
държавна структура, която изгражда най-различни
обекти в цялата страна.
Какво си спомняте за този
период?
В „Минпроект” като групов ръководител отговарях
и проектирах мостови съоръжения на огромната територия на „Марица изток”.
Ежеседмично пътувах от
София до въглищния ком-

плекс, проектирах и участвах в строителството на
около 30 съоръжения с последващ авторски надзор.
Но няма нищо странно в големия брой мостове, които
през това време се изградиха в „Марица изток”. След
изземването на въглищните
пластове тежкото минно
оборудване - роторни и верижни багери, насипообразуватели, гумено-лентови
транспортьори и задвижващи и обратни станции за
тях, се преместват, а след
тях има необходимостта
от нови пътища за транспортната инфраструктура.
За отбелязване е, че
по това време Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране още
не беше създадена и проектантска правоспособност
имаше всеки инженер, завършил съответната специалност.
След сериозната професионална квалификация,
която получавате в „Марица изток”, идва времето
за работа в столичната
общинска фирма „Софинвест” ЕООД.
Явно вестник „Строител“ е добре информиран.
„Софинвест” е правоприемник на бившата Главна
дирекция за изграждане на
София. Тя е създадена през
50-те години на миналия
век с цел възстановяване
на столицата, за изпълнение на инженерната и социалната инфраструктура
на града и на общинското
жилищно строителство.
На края на професионалната ми кариера работих
за ОП „София - проект”,
като основно се занима-

И все пак, защо пенсионерът Константин Гочев
продължи обучението си за
получаване на магистърска степен във Висшето
транспортно училище „Тодор Каблешков”?
По принцип тази специалност е много интересна,
основополагаща за всеки
строител. Аз съм изучавал
материята във ВИАС, но
това беше преди много години. Сега има нови неща и
оказва се - човешкото любопитство е безгранично. Във
ВТУ също има много добри
преподаватели, които не

само са на „ти” с теорията,
но и работят като практици. Попаднах на великолепен
научен ръководител, какъвто е проф. д-р инж. Чавдар
Колев. А дори и пенсионер,
от време на време колегите ме търсят било като
консултант, било за изпълнение на някаква конкретна
задача. Така че не бих искал
да изоставам в материята.
Накрая разкажете ни
за Вашето хоби. Човек
трудно би си представил,
че един пътищар, мостовак, вече и магистър по
геотехника има за хоби
стенописа.
Преди да Ви споделя за
рисуването, нека да отделим малко внимание на еврокодовете, които за мен
са друга вселена. Аз не бях
се сблъсквал с тях в професионалния си път. От
съветската проектантска
наука и практика с учебници от 1951 г. работех с
така наречените допустими напрежения, гранични
състояния и други подобни.
При еврокодовете има итерация (от латински iterare
- „повтарям“), термин, обозначаващ, най-общо казано,
„повторението на даден
процес”. Да опиташ. И сти-

гаш до верния резултат.
Шест месеца през свободното си време събирах и
изчетох всичко, свързано с
еврокодовете, и се квалифицирах до степен да мога да
го преподавам на колегите
си. Материята става част
от мен самия.
А на въпроса Ви, след
пенсионирането си кандидатствах и бях приет
за редовен студент в Националната художествена академия, специалност
„Стенопис” във Факултета
за изящни изкуства. Там
изучавахме и сега смея да
твърдя, че с колегите владеем професионално различни класически стенописни
техники: фреско, мозайка,
витраж, запознати сме и с
нови техники и технологии.
Къде един 70-годишен
човек може да използва
всичките си умения, които
е придобил?
Къде? Проектирането е
сложна и отговорна работа,
от която съм длъжен да се
откъсна. Нека да отстъпим
и дадем път на следващите
поколения. А ако някой се интересува от еврокодовете,
съм насреща.
А за рисуването ще
кажа - изкуството е вечно!

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
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
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ȔȍȚȘȈȕȍȉȖșȚȢȘȋȈȟȗȓȈȕȐȘȈȚȊǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋ
Визуализациите показват винтова конструкция, която
според създателите й намалява натоварванията от вятър
Страницата подготви
Елица Илчева
Шотландската архитектурна
фирма Kettle Collective разкри плановете си за строеж на 703-метров небостъргач в Санкт Петербург, който ще бъде втората
най-висока сграда в света след
Бурж Халифа в Дубай. Lakhta Center
II ще има най-високия зает етаж
и въпреки че точното място все
още не е потвърдено, той ще бъде
издигнат редом до Lakhta Center,
най-високата сграда в Европа и седалище на енергийната компания

„Газпром”.
Основателят на Kettle Collective
Тони Кетъл е бивш директор на
RMJM и по това време създава спечелилия конкурса проект на Lakhta
Center – една от архитектурните
забележителности на брега на
Финския залив в северната част
на Санкт Петербург. Новата кула
със смесена употреба ще го допълва, като ще се отличава с най-модерния устойчив дизайн.
Визуализациите показват винтова конструкция, която според
архитектите намалява натоварванията от вятър и заедно с това

– размера на структурните елементи. Външната част на сградата представлява спираловидни
колони, които образуват отворена органична рамка, позната като
Diagrid. Последният етаж ще бъде
на височина 590 м и ще разполага
с галерия. Кулата ще включва осем
секции, всяка от тях организирана
около атриум и предлагаща общи
удобства и зелени площи.
Проектът е част от план за
развитие за разширяване на бизнес квартала, като по този начин
запазва историческите райони на
мегаполиса.

ǻȕȐȒȈȓȕȖșȢȖȘȢȎȍȕȐȍ ǵȍȉȍșȍȕșȊȖȌșȒȍȘȈȔȐȟȕȐȗȓȖȟȒȐȊǯȈȓȞȉțȘȋ
șȢȉȐȘȈȌȢȎȌȖȊȕȐȊȖȌȐ ȊȗȍȟȈȚȓȧȊȈȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȐȚȍșȘȍȌȐ
Pa ra c e ls u s B ad &
ȊǲȈȓȐȜȖȘȕȐȧ
Глазираните керамични
Kurhaus е модерна туриселементи са с ширина

В калифорнийското архитектурно бюро NUDES са
изработили идеен проект за извисяващо се съоръжение,
наподобяващо кула, което ще служи за събиране на вода
в Сан Хосе. „Ловецът на дъждовна вода“, както е наречена конструкцията, има за цел да се бори с глобалния
проблем на изменението на климата, като защитава
необходимостта от опазване на живителната течност.
Уловената вода ще се отвежда към басейни, които ще
захранват река Гуадалупе – символ за проблемите с климата.
Уникалната идея е постигната с дълбок замисъл и
следване на законите на природата. Формата е алгоритмично получена чрез флуидни плавни линии и геометрии,
които създават преплетен модел, вписващ кулата като
част от пейзажа.
Използването на авангардни софтуери за дигитален дизайн и оптимизация има за цел да рационализира
процеса от зараждането на идеята до самото й реализиране.
Изборът на локация е от основно значение за дизайна. Централното пространство със светла височина от
близо 60 м създава впечатлението за асамблея.
Идеята е във вътрешността на съоръжението да се
организират събития за насърчаване и взаимодействия,
насочени към решаване на проблемите с изменението
на климата.
Архитектите напомнят, че още древните цивилизации в долината на река Инд са прилагали подобни
техники. Макар и по-малко популярни днес, все още се
използват и са достатъчно ефективни. „Бавариите“ например са уникални стъпалови кладенци, които някога са
били част от древните мрежи за съхранение на вода в
област Раджастан. Благодарение на вековния си опит
индийците продължават да строят съоръжения за улавяне, задържане и съхранение на мусонна дъждовна вода
за следващите сухи сезони.

Така са изглеждали съоръженията на древните цивилизации

тична сграда в Залцбург,
проектирана от виенските архитекти Berger
+ Parkkinen. С красива
гледка към околностите
и сауна, тук можете да
плувате в атрактивна архитектурна атмосфера.
По време на строителството е поставен
специален акцент върху избора на материали.
Керамичните елементи,
които са специално разработени за това здан ие, о б ра з уват из ви т
гофриран таван, който
покрива басейна като
навес. На третия етаж
вертикалните ламели на
фасадата са прекъснати
от френски прозорец. Зад

стъклото се простира
страната на во дните
удоволствия – басейни
за спорт, скокове или релакс, детски басейнчета,
както и места, където да
полегнете.
Оттук посетителите
могат да се насладят на

впечатляваща панорамна
гледка към Залцбург и съседната градина.
Извитият таван над
зоната за къпане е особено интригуващ. Състои се от стотици плочки Tonality, които заемат
площ от около 980 м 2 .

200 мм и дължина от 284
до 1164 мм. Лъскавата им
бяла повърхност е подчинена на цялостна концепция за цветовете, която
се характеризира с бели
и пясъчно оцветени повърхности на стените и
подовете.
Тухлите са интересни
с това, че имат специална носеща конструкция на
гърба. Ако някоя се счупи
поради външни въздействи я ка т о х въ рл я н е н а
топка или удар, това устройство предотвратява
разхлабването и падането на големи парчета. По
този начин се подсигурява и безопасността в
банята.

ǫȐȋȈȕȚșȒȐȐȏȒțșȚȊȍȕȖșȚȘȖȊȡȍȗȈȏȐǬȈȕȐȧ
ȖȚȗȖȊȐȠȈȊȈȡȖȚȖșȍȔȖȘșȒȖȘȈȊȕȐȡȍ
Датските депутати
са приели плановете за
гигантски изкуствен остров за настаняване на
35 000 души и защита на
пристанището в Копенхаген от повишаване на
морското равнище чрез
система от съоръжения
по целия периметър на
новата земя.
Наречен Линетехолм,
той ще бъде свързан с
континента чрез около-

връстен път, тунели и
метролиния. Одобрението от парламента проправя пътя към реализиране на проекта, като
строителството на площ
2,6 кв. км край столицата
на Дания ще започне покъсно тази година. Ако то
се развие, както е планирано, по-голямата част
от основите трябва да
бъдат наляти до 2035 г.,
като целта е проектът

да бъде завършен изцяло
до 2070 г.
При ро д о з а щ и т н и ци
обаче се обявяват срещу
идеята, защото се при-

тесняват от нейното
въздействие върху околната среда. Те дори са
завели дело пред Съда на
Европейските общности.

ǪȓȈȋȈȚȊșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȕȈȗȓȈȊȈȡȒțȘȖȘȚȗȓȈșȚȔȈșȐȐȏȊȓȍȟȍȕȐȖȚȖȒȍȈȕȈ
Луксозен плаващ курорт, изграден с основи
от рециклирани пластмасови отпадъци, извлечени от океана, ще строят от Margot Krasojevi ü
Architecture. Студиото
наскоро обяви проекта си
– Recycled Ocean Plastic
Resort, и обясни, че концепцията е резултат от
желанието да се намери
решение за справяне с проблема със замърсяването
на океанските води.
За основите големи,
пълни с пластмаса торби
ще бъдат сплетени заедно и след това закотвени
към дъното на океана, за
да се гарантира, че конструкцията е стабилна.

„Изкуствените „корени“,
предназначени да имитират мангрови гори, ще
бъдат разположени около
конструкцията, за да ула-

вят утайката и да действат като защита срещу
наводнения, като попиват
вода, когато е необходимо“, обясни за медиите

основателката на архитектурното студио Марго Красоевич.
Подобни на пипа ла,
те ще действат и като
„спасителна жилетка на
острова при аварийни
ситуации, създавайки изкуствено проектирана
земя почти като надуваема писта“.
Вече има осигурено
финансиране за плаващия
курорт. Той ще бъде разположен край бреговете
на Кокосовите острови
(Австралия) и ще има изграден хотел със 75 стаи.
Предположенията са,
че може да посрещне първите си гости още през
2025 г.
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ǯȈȊȚȖȘȈȗȖȘȍȌȕȈȋȖȌȐȕȈÄǷȈȑȗǹȐșȚȍȔ´ǨǬ
ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈșȢȉȖȘȏȈșȓțȎȐȚȍȓȐȐȗȘȐȧȚȍȓȐ
Слоганът на мероприятието бе „Да кажем „ДА“ на живота!“
Емил Христов
Много веселие, усмивки
и добро настроение предизвика за втора поредна
година съборът на „Пайп
Систем“ АД. Той се проведе на същото място – поляните пред Кремиковския
манастир „Св. Великомъченик Георги Победоносец“.
Сред специалните гости
на събитието беше отец
Серафим, игумен на обителта.
„Щастлив съм, че отново мога да видя толкова много колеги, приятели
и партньори на събора
на компанията, който се
надяваме да превърнем в
традиция“, сподели специално за вестник „Строител“ изп. директор на
„Пайп Систем“ АД и зам.председател на секция
„Високо строителство“
в Камарата на строителите в България инж.

Снимки авторът

посочи още инж. Чомаковски. Той отправи специални благодарности на
отец Серафим за отслужената литургия за здраве.
„Смятам, че това е найценното нещо, което можем да искаме за нашите
близки“, посочи още инж.
Чомаковски.
Изп. директор на „Пайп
Систем“ АД си пожела колегите, партньорите и
приятелите на компанията да забравят по-бързо
Николай Чомаковски. Той
допълни, че слоганът на
мероприятието е „Да кажем „ДА“ на живота!“.
„След тежката пандемия, която всички ние преживяхме през изминалата
година, решихме, че би
било много хубаво да организираме отново нещо,
което да ни развесели и

ни позволи да общуваме
свободно“,

за лошото и да гледат с
надежда към бъдещето.
„Искам да се изпълним с
положителна енергия,

ции, които да ни вдъхновят
за последващи преживявания“,
допълни той.
Инж. Николай Чома-

да се заредим с нови емо-

ковски сподели още, че е
изключително щастлив,
че пандемията не се е
отразила сериозно на компанията му. „В момента
работим по няколко много
големи обекта и се надяваме час по-скоро нещата
вече да се върнат постарому“, завърши той.
За доброто настроение на гостите се погрижиха танцов ансамбъл
„Кремиковци“ и музикантите финалисти от „България търси талант“ Александър Колев и Борислав
Ковачев, Невена Пейкова
от Х Factor Bulgaria, Дичо
и Преслава.
Празненството продължи с хора и много веселие.

В следващия брой очаквайте

РЕПОРТАЖ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ МАРШРУТИ

Община Смолян отчита
многостранен ефект от
Националната програма
за ЕЕ

Проф. д-р инж.
Фантина Рангелова,
Строителен факултет
на УАСГ

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

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

Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.
Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
инж. Пламен Пергелов – Председател
инж. Любомир Качамаков
инж. Благой Козарев

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

Прокурист - Главен редактор Ренета Николова
Офис мениджър
Калоян Станчев
Отговорни редактори
Десислава Бакърджиева,
Емил Христов
Редактори
Росица Георгиева, Мирослав Еленков,
Теодор Николов
Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Юридически консултант

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

Осака –
зашеметяващ
японски град

Румен Добрев
Владимир Ангелов, Мартин Стоянов

Валентин Дивеков

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

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

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

BG.121357Q/U

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

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

%

Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

