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Емил Христов
Ренета Николова 

„Благодаря Ви, че сте от-

делили от Вашето време, за 

да чуете какво имаме да ка-

жем“, заяви инж. Илиян Терзи-

ев, председател на УС на КСБ, 

при откриването на прескон-

ференция на ръководството на 

Камарата, която се състоя в 

централния офис на браншова-

та организация. „Аз ще започна 

с няколко думи какво всъщност 

означава инвестиционният 

процес“, каза инж. Терзиев. 

„Това е от първия ден на мисъл-

та да направите нещо, касае-

що строителство, до послед-

ния ден, в който обектът ще 

влезе в експлоатация, и след-

ващите 7 – 10 или 20 г., когато 

е съответният експлоатацио-

нен период. В този процес има 

пет основни участници и това 

са: възложител, който казва 

какво иска да се построи, про-

ектант, който представя в 

чертежи желанието на възло-

жителя, надзорник, който сле-

ди дали всичко е правилно по 

отношение на стандартите и 

начините на изпълнение, стро-

ител, който изпълнява заложе-

ното в съответните чертежи, 

инвеститор, който приема и 

разплаща строителството, 

и най-накрая всичките тези 

5 участници заедно с приема-

телна комисия, която обикно-

вено е държавна, приемат го-

товия обект и го въвеждат в 

експлоатация. И всеки един от 

тези участници има и трябва 

да носи своята отговорност в 

строително-инвестиционния 

процес“, обясни председате-

лят на УС на КСБ. 
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7 юли 
Андрей Новаков,
евродепутат от ЕНП/ГЕРБ 
11 юли
Инж. Димо Мирчев, бивш 

председател на ОП на КСБ – 

Силистра

12 юли
Инж. Виктор Шарков, първи 

зам.-председател на НКСВ

14 юли
Инж. Красимир Рашков, зам.-

председател на Комисията 

за воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС за първа 

група строежи

Емил Христов

За трета поредна го-

дина община Габрово бе 

домакин на тридневен 

строителен камп на Лят-

на Академия Лидерите. 

Близо 90 ученици от ця-

лата страна, разделени в 

16 отбора, се състезава-

ха помежду си на различни 

работни площадки. Над 

20 експерти, предста-

вители на авторитетни 

строителни компании, 

успяха да предадат на 

участниците своите 

знания.  Медиен парт-

ньор на събитието бе  

в. „Строител“.

Участниците успяха 

да се справят отлично с 

изграждането на тухлена 

зидария, монтаж на вер-

тикален и хоризонтален 

кофраж и със сглобяване-

то на фасадно скеле. Те 

имаха възможност сами 

да направят керамична 

мозайка, армировка на 

плочи, както и да монти-

рат бетонова настилка 

и др.

Всяка година в иници-

ативата се включват и 

участници ветерани от 

предходни сезони. Тази 

година за тях бе опреде-

лена специална задача, а 

именно да построят арт 

пейка от стоманобетон 

и дърво.

„По време на Академия-

та младите строители се 

научиха да работят в екип 

с нови хора със сходни на 

техните интереси, прео-

доляваха предизвикател-

ства, срещнаха приятели 

и се забавляваха. Умени-

ята, които придобиха, са 

незаменими за бъдещото 

им развитие в строител-

ството, а някои от тях 

получиха и ценна възмож-

ност за стаж и работа 

още от гимназията“, спо-

делиха организаторите 

на кампа.

Изданието на КСБ ще отпразнува 
и своята 12-годишнина

Десислава 
Бакърджиева

На 15 юли на офици-

ално събитие в „София 

хотел Балкан“ в. „Стро-

ител“ ще представи 

специално издание с 

интервюта, публику-

вани на страниците 

на вестника в периода 

2009 – 2021 г. Екипът 

на медията подготви 

книгата „Строител. 

Интервюта“ за печат по повод своя 12-и рожден 

ден, който отбеляза през април 2021 г. В нея са 

избрани 74 интервюта от над 1000. Селектира-

ните разговори са със знакови личности, имащи 

значителна роля в българския и европейския по-

литически и обществен дневен ред, а също и в 

развитието на КСБ и строителния бранш. Сред 

тях са еврокомисари, премиери, евродепутати, 

посланици, представители на институции, пред-

седатели на УС на КСБ, ръководители на строи-

телни компании, експерти.

На презентацията са поканени личности, да-

вали интервюта за в. „Строител“ през годините, 

ръководството на Камарата на строителите в 

България, председателите на ОП на КСБ, пред-

ставители на институциите, партньори, ре-

кламодатели и приятели на медията. 

След официалното представяне на книга-

та вестник „Строител“ ще отпразнува своята 

12-годишнина с коктейл и специалното участие 

на група „Акага“. 

Събитието ще се проведе при стриктно 

спазване на мерките за безопасност, свързани 

с COVID-19.

Повече за предствянето на специалното из-

дание четете в следващия брой на в. „Строител“.
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мир Житенски: „Никой 

о-голям от хляба“. Така

ституциите, с коит

едохме срещи, разбира

блемите ни и виждам

анието им да работ

едно. В една лодка сме

преки че те са възложи-

ели, а ние – изпълнители, 

о имаме интерес да рабо-

тим заедно, да реализираме 

роектите успешно, да по-

добрим инфраструктурата 

добр
а и по този начин 

в страната и по т а

да повишим качеството на 

живот на хората. Считам, 

че сме единомишленици. 

Казахте за промени-

те в ЗУТ и ЗОП. В тази 

връзка по инициатива на 

КСБ се създаде и работна 

група от представители 

на всички браншови орга-

низации, които заедно да 

готвят предложения 

одател-

р

шови организац

тор „Строителство“ - освен 

КСБ участват Камарата на 

в България, 

на инже р

Българската асоциаци

итектите и инженерите 

ючени са и 

ко

на Камарата е, че

нията, които ще излязат за 

промени в закона, трябва да 

са добри и приемливи за це-

лия бранш, тъй като идеята 

е нормативните актове да 

бъдат нови и д
нови и да обхванат 

целия строително-инвестивести-

ционен процес. ЗУТ за нас 

в н закон. Браншът 

с по

по места и д

шение в диалог. Общините 

са основен възложител на 

работа за строителните 

фирми, с тях трябва да се 

работи в много оперативен 

порядък. Практиката показ-

ва, че имаме общи проблеми 

и конструктивният диалог 

е начинът заедно да ги ре-

шаваме. 

ОП – Варна, с пре да-

тел инж. Христо Димитров

който е и зам.-председател 

на Камарата, дадоха добър 

пример - 2 години поред те 

провеждат среща с община-

та, на която се представя 

инвестиционната програма 

инв
та столица и фир

на морската стол
-

да

мите от региона могат да 

зададат въпросите, които 

ги вълнуват. Тази година и 

ние с инж. Мазнев присъст-

вахме на срещата. В нея се 

включиха кметът на Варна 

Иван Портних и зам.-кме-

тът по строителството 

Христо Иванов. А след сре-

щата инвестиционната 

програма на общината бе 

доставена за публикува-

Строител“, 

р

рата в Русе, Ра

Добрич, Кюстендил, Перник, 

Г брово и Велико Търново. 

до края на 

да посещ

обекти, които се реа

т с публично или частно 

еритория-

и

много зареждащ

тивна енергия, защото като 

строител изпитвам радост 

и гордост от сътвореното 

от колегите. 

На 29 май по инициати-

ва на ОП на КОП на КСБ - София, Из-

пълнителното бюро на Кана Ка-

марата се срещна с кмета 

ф я г жа Фандъкова и 

а бе

развитието

шата позиция е, че би било

добре да се мисли в посока 

на създаване на национални 

фондове за финансиране на 

инфраструктурни проекти. 

ато заключение от кръгла-

а маса КСБ изготви декла

ация, в която се съдържат

едложенията на Камарата

за разработване на дълго-

срочна стратегия за разви

тие на Северна Българ

за разработване на модел за 

финансиране. 

Считам, че можем да по-

мислим за организирането 

на такива срещи и в други 

региони на страната. 

ре
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КСБ може да се похвали 

и с едно сериозно пости-

жение в международен 

план – Камарата вече има 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) - инж. Любомир Кача-

маков бе официално избран 

на тази позиция. Какви са 

приоритетите пред ръко-

в дството на КСБ в меж-

йност?

само Българи ,
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2009 – 2021 

Емил Христов

„Изкуственият интелект 

създава нови възможности, 

но и крие рискове. Техноло-

гиите не трябва и никога 

няма да заменят учителя, но 

могат да привлекат учени-

ци към образователния про-

цес, да го направят персо-

нализиран и интерактивен. 

Именно в тази област ще 

се съсредоточи дейността 

на новата експертна група, 

която създавам“. Това заяви 

еврокомисарят по „Иновации, 

научни изследвания, култура, 

образование и младеж“ Мария 

Габриел на пресконференция 

по повод първото заседание 

на експертната група по 

въпросите на изкуствения 

интелект и използването на 

данни в образованието и обу-

чението. На събитието при-

състваха още Инге Молена-

ар, доцент по образователни 

науки в университета Рабуд, 

и Тапани Сааринен, учител 

в Европейското училище в 

Брюксел.

Новата група е структу-

рирана в изпълнение на мер-

ките, заложени във водещата 

инициатива на българския ев-

рокомисар - Плана за дейст-

вие в областта на цифровото 

образование. В нея са включе-

ни 25 експерти с богат опит 

в областта на изкуствения 

интелект и етиката на да-

нните в образованието от 

13 различни държави членки, 

подбрани чрез отворена про-

цедура за участие. България 

е представена от Владислав 

Славов – зам.-декан по науч-

на, изследователска дейност 

и международна интеграция 

в Технически университет – 

София. 

На въпрос на прокури-

ста и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Нико-

лова какви други мерки пред-

вижда Комисията в подкрепа 

на развитието на ефективни 

системи за цифрово образо-

вание и обучение в страните 

от ЕС, Мария Габриел отгово-

ри, че едно от основните пре-

дизвикателства пред Съюза 

е как да се адресира правилно 

дигиталното обучение. „Ние 

искаме да подпомогнем обра-

зованието на младите, то да 

се подобри и да се повишат 

дигиталните им способно-

сти. Вярваме, че това ще се 

отрази на цялото население 

на ЕС в дългосрочна перспек-

тива“, каза тя.
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Десислава Бакърджиева 

Приключиха ремонт-

ните дейности на по-

крива на МБАЛ „Проф. 

д-р Александър Герчев“ в 

Етрополе. Събитието бе 

отбелязано с тържест-

вен водосвет за здраве 

и благоденствие. На него 

присъстваха кметът на 

общината Димитър Ди-

митров,  зам. -кметът 

Станка Димитрова, д-р 

Галя Василева, управител 

на болницата, представи-

тели на дарителите – До-

миник Хамерс, изп. дирек-

тор на „Геотехмин“ ООД, и 

инж. Драгомир Драганов, 

изп. директор на „Елаци-

те-Мед“ АД, лекари, меди-

цински сестри и др.

Това е вторият со-

циално значим проект, 

реализиран по благот-

ворителната програма 

„Българските добродете-

ли“ със средства на че-

тири дружества от Група 

 ГЕОТЕХМИН – „Геотехмин“ 

ООД, „Елаците-Мед“ АД, 

„Геострой“ АД и „Геот-

рейдинг“ АД. В началото 

на годината бе завършен 

друг важен проект по 

„Българските добродете-

ли“ за Етрополе – ремонт 

в СУ „Христо Ясенов“.

На събитието д-р Ва-

силева удостои проф. дтн 

инж. Цоло Вутов, управи-

тел на „Геотехмин“ ООД, с 

почетна грамота за проя-

вените добросърдечност 

и благородство и връчи 

сертификати за напра-

вените дарения на чети-

рите дружества. „Благо-

даря на всички фирми от 

голямото семейство на 

Група  ГЕОТЕХМИН за по-

редния благороден жест 

за ремонта на покрива 

на болницата“, заяви д-р 

Галя Василева. „Дълбоко 

сме признателни и за из-

ключителната подкрепа, 

особено в условията на 

епидемичната обстанов-

ка през 2020 г., когато 

здравната система бе 

изправена пред сериозни 

предизвикателства, ние 

получихме дарение на ме-

дицинско оборудване от 

Група ГЕОТЕХМИН. Бла-

годаря за протегнатата 

ръка на проф. Вутов, на 

инж. Драганов, както и 

на д-р инж. Владимир Ву-

тов, изп. директор на „Ге-

острой“, и д-р инж. Иван 

Емил Христов

Проведе се вторият 

Обществен съвет към 

министъра на финанси-

те. В него се включиха 

икономисти и предста-

вители на Националното 

сдружение на общините 

в Република България, на 

работодателски органи-

зации, институционални и 

неправителствени струк-

тури на заинтересовани-

те сектори - пътища, об-

щини, детски политики и 

отбрана. КРИБ и КСБ бяха 

представени от инж. Или-

ян Терзиев, член на УС на 

Конфедерацията и предсе-

дател на УС на Камарата 

на строителите в Бълга-

Десислава Бакърджиева

Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството (МРРБ) 

осигури 10 млн. лв. за първоначално плаща-

не на „Автомагистрали – Черно море“ АД 

през бюджета на Агенция „Пътна инфра-

структура“, съобщиха от ведомството. 

От МРРБ уточняват, че сумата ще бъде 

платена за извършени от фирмата дей-

ности при ремонта на автомагистрала 

„Тракия“ в участъка между Чирпан и Стара 

Загора. 

„АПИ ще плати средствата на държав-

ното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, 

което има сключен договор с компанията 

за изпълнение на строителните дейнос-

ти“, допълват от министерството.

Мирослав Еленков

На 8 и 9 юли в Нацио-

налния дворец на култура-

та в София се провежда 

шестата Среща на върха 

на Инициативата „Три мо-

рета“, домакин на която е 

президентът Румен Радев. 

В рамките на събитието 

има и бизнес форум, в кой-

то участват над 400 пред-

ставители на българския и 

чуждестранния бизнес. 

Преди да бъде обявено 

началото на събитието на 

високо ниво, президентът 

Румен Радев проведе дву-

странни срещи със свои 

колеги, участващи във фо-

рума. По-късно на офици-

ална церемония Радев по-

срещна в НДК държавните 

глави и правителствените 

ръководители на делега-

циите. Ключов момент на 

форума бе президентски-

ят панел на тема „Ини-

циативата „Три морета“: 

Път към интелигентен и 

всеобхватен икономически 

растеж“.

„Три морета“ обединява 

дванадесет държави член-

ки на Европейския съюз 

– България, Естония, Лат-

вия, Литва, Полша, Чехия, 

Словакия, Унгария, Слове-

ния, Австрия, Хърватия и 

Румъния. Инициативата 

има за цел да насърчава 

регионалното сътрудни-

чество за транспортна, 

дигитална и енергийна 

свързаност и постигане-

то на устойчив икономиче-

ски растеж, който да води 

към ускорено социално и 

икономическо сближаване 

в Европа. Партньори на 

„Три морета“ са Съедине-

ните американски щати, 

Федерална република Гер-

мания и Европейската ко-

мисия. 

В тазгодишната Сре-

ща на върха освен държав-

ните глави участват и 

висши представители на 

изпълнителните власти 

на страни от Инициати-

вата и на международни 

институции. 

„Инициативата „Три 

морета” е исторически 

обусловена. Тя е и истори-

чески неизбежна. Можем 

да вярваме, че ще се ока-

же един добър пример и за 

други държави, които за-

сега не принадлежат към 

нея“, това посочва в своя 

анализ „Път от древност-

та“ проф. Добрин Денев. В 

него той представя исто-

рически аргументи в под-

крепа на Инициативата 

„Три морета”. 

Четете материала на 

проф. Денев на стр. 18 – 19, 

а повече подробности от 

събитието ще бъдат пуб-

ликувани в следващия брой 

на в. „Строител“.

рия. Сред участниците 

в дискусията бяха и арх. 

Владимир Милков, предсе-

дател на УС на Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия, инж. Стефан Чайков, 

председател на УС на Бъл-

гарска браншова камара 

„Пътища“.

Основната тема на 

срещата бе формирането 

и управлението на държав-

ните приходи и разходи.

Вутов, председател на СД 

на „Геотрейдинг“, допълни 

тя.

Димитър Димитров 

също изказа своята при-

знателност на четири-

те компании от Група 

 ГЕОТЕХМИН и на проф. 

Цоло Вутов за подкре-

пата, която оказват на 

община Етрополе. „Това 

е второто ни събира-

не в рамките на месец, 

което е показателно, че 

споразумението за парт-

ньорство,  което  сме 

подписали, е жизнено и 

предвидените проекти се 

реализират“, посочи кме-

тът. 

„Този проект е осъ-

ществен с грижа към 

местното население, сред 

което има и служители на 

Група ГЕОТЕХМИН. Даре-

нието за ремонта на бол-

ницата е продължение на 

политиката на Групата за 

реализиране на проекти 

в областта на корпора-

тивната социална отго-

ворност, с които лично е 

ангажиран управителят 

на „Геотехмин“ проф. дтн 

Цоло Вутов“, каза Доминик 

Хамерс. „МБАЛ „Проф. д-р 

Александър Герчев“ Етро-

поле“ за нас беше важен 

социален проект, защото 

всички ние сме свидете-

ли как лекари и медицин-

ски сестри се борят, за 

да защитят здравето на 

хората и да се справят с 

настъпилата пандемия“, 

допълни той. Доминик Ха-

мерс подчерта приноса на 

общината и благодари на 

кмета Димитров за ини-

циативността и добрата 

съвместна работа.



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 9 юли 2021

Служебният вицепремиер Атанас Пеканов:

МОН получава средства за плащания по седем договора по ОПРР

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„В средата на юли слу-

жебното правителство ще 

представи за обществено 

обсъждане подобрен вариант 

на Плана за възстановяване 

и устойчивост. В него са за-

ложени повече средства за 

образование и здравеопазва-

не.“ Това е заявил служебният 

вицепремиер по управление на 

европейските средства Атанас Пеканов, съобщиха от 

правителствената информационна служба.

По думите му предложенията за промени са предста-

вени пред службите на Европейската комисия. Новите 

проекти следва да минат процес на одобрение, като са 

необходими около две седмици, за да се получат техни-

те коментари. Атанас Пеканов е уточнил, че се надява 

до представянето на плана пред обществото да има 

обратна връзка от ЕК. 

„В края на юли ще сме готови с нашата версия на 

плана. Проектът за метрото няма да бъде ощетен. 

Търсим възможности заложените 560 млн. лв., концен-

трирани за софийски проекти, да бъдат намалени“, е 

коментирал още той. 

„Може да се каже, че подобрихме плана. Някои про-

екти бяха вече добри, други оптимизирахме, трети са 

изцяло нови. По около половината от проектите има 

оптимизация. Залагаме и по-амбициозни цели на опера-

тивно ниво как ще се реализира планът – кой ще следи 

изпълнението, как ще се контролира разходването на 

средствата. Ще искаме помощ и от ЕК, за да се над-

гради капацитетът на българската администрация. 

Планът е много различен нов механизъм, който ще из-

исква на всеки 3 месеца да следим как се реализират и 

изпълняват целите“, е посочил още Пеканов.

По време на редовно-

то си заседание служеб-

ният Министерски съ-

вет е отпуснал близо 2,2 

млн. лв. за строителство 

на нови детски градини и 

разширяване на същест-

вуващи учебни заведения 

в шест общини. Сред-

ствата са по Програма-

та за изграждане, при-

строяване, надстрояване 

и реконструкция на дет-

ски ясли, детски градини 

и училища 2020 - 2022.

Банско получава 102 

хил. лв. за поставянето 

на асансьор в новостроя-

ща се детска градина. На 

Сандански се отпускат 

малко над 1,4 млн. лв. за 

строителство на нова 

детска градина, като су-

мата е за половината от 

стойността на проек-

та. Близо 550 хил. лв. са 

осигурени за Несебър за 

разширение на ДГ „Слън-

це“. Общините Дългопол, 

Костинброд и Самоков се 

финансират за различни 

дейности по проекти за 

нови детски ясли и гради-

ни и училища или разши-

ряване на съществува-

щите.

С друго решение на 

кабинета са одобрени 

допълнително 10 млн. лв. 

по бюджета на Минис-

терството на образова-

нието и науката (МОН) 

за 2021 г. Средствата са 

необходими за плащания 

по седем договора за мо-

дернизиране на образова-

телната инфраструктура 

на професионални гимна-

зии, които се изпълняват 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 

2020”. С безвъзмездната 

помощ се подобрява ма-

териално-техническата 

база на общо 103 държав-

ни професионални гимна-

зии.

„Първоначалната сума 

по договорите, сключени 

в периода 2016 - 2017 г., е 

110 513 000 лв. При изпъл-

нението обаче са възла-

гани допълнителни нало-

жителни дейности, които 

не е можело да бъдат 

предвидени при обявяване 

на поръчката“, съобща-

ват от МС. Освен допъл-

нителните 10 млн. лв. от 

бюджета са необходими 

още 751 799 лв., които 

ще са за сметка на пре-

структуриране на разхо-

дите по бюджета на МОН, 

става ясно още от офи-

циалната информация.

„В Министерството на 

икономиката са изпратени 

602 писма от чужди компа-

нии с намерение за инвес-

тиции и сътрудничество. 

Очакваме в скоро време 

писмата да станат реални 

сделки“. Това заяви на бри-

финг служебният министър 

на икономиката Кирил Пе-

тков във връзка с резулта-

тите от съревнованието 

на икономическите съвет-

ници в Службите по тър-

говско-икономическите въ-

проси (СТИВ) на България в 

Служебният кабинет 

е одобрил допълнител-

ни разходи по бюджета 

на Министерския съвет 

за 2021 г. в размер на 

180 000 лв., които са за 

надграждане на Инфор-

мационната система за 

управление и наблюдение 

(ИСУН 2020) за целите на 

Механизма за възстано-

вяване и устойчивост на 

ЕС на национално равни-

ще.

„ С  п р е д п р и е т и т е 

действия се избягва за-

бавяне при адаптиране-

то на Информационна-

та система, гарантира 

се прозрачността при 

изпълнението на Меха-

низма, както и се осигу-

рява детайлна информа-

ция за използването на 

средствата по Плана за 

възстановяване и устой-

чивост“, поясняват от 

МС. От ведомството до-

пълват, че продължават 

системните усилия в по-

сока намаляване на адми-

нистративната тежест 

чрез извеждане на проце-

сите по комуникация, об-

мен на информация между 

всички ангажирани струк-

тури и крайните получа-

тели в електронна среда. 

Обезпечават се и специ-

фичните изисквания на 

Регламент (ЕС) 2021/241 

за стандартизирани ка-

тегории данни по отно-

шение на получателите 

на помощта, за изпълни-

тели и подизпълнители по 

договори, които да бъдат 

налични за целите на кон-

трола и одита.

Необходимите сред-

ства за надграждане на 

системата са общо в 

размер на 1 380 000 лева. 

Ресурсите за 2022 г. и 

2023 г. ще бъдат разче-

тени по бюджета на Ми-

нистерския съвет в хода 

на бюджетната процеду-

ра по общия ред, прило-

жим за първостепенните 

разпоредители с бюджет, 

се посочва още в съобще-

нието.

Допълнителни разходи 

в размер на 10 млн. лв. се 

осигуряват по бюджета 

на Министерството на 

образованието и науката 

за 2021 г., като средства-

та ще се използват за 

саниране, ремонт и обза-

веждане на студентски 

общежития. Това реши 

Министерският съвет. 

О т  в е д о м с т в о т о 

припомниха, че през сеп-

тември 2020 г. са предос-

тавени 66 млн. лв. за ре-

монтиране на студентски 

общежития. Тогава дър-

жавните висши училища 

са започнали процедури по 

възлагане на обществени 

поръчки, но предвид за-

ложените срокове в ЗОП 

не са успели да усвоят 

средствата в рамките 

на миналата година. Това 

е наложило те отново да 

бъдат разчетени в бюдже-

та за 2021 г.

„Целта е да бъдат по-

добрени социално-бито-

вите условия на студен-

тите. Ще се инвестира 

в енергийната ефектив-

ност на сградите и ще се 

осигури съвременна среда 

за подготовка. Това ще 

повиши качеството на 

висшето образование и 

ще стимулира интереса 

на студентите към обу-

чението“, посочват от 

МС. 

цял свят. Той добави, че те 

са получени само за послед-

ните 5 седмици. По думите 

му 129 писма са с директни 

намерения за инвестиции, 

218 са с интерес за инвес-

тиции, а 255 са за сътруд-

ничество и благодарности. 

Писмата касаят сферата 

на производството на меди-

цински изделия, системи за 

улавяне на въглероден двуо-

кис, решения за съхранение 

на електрическа енергия, 

изделия в сферата на кос-

мическата индустрия и др.
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Кметът на София Йорданка Фандъкова провери работата на обекта

петък, 9 юли 2021 Ñòðîèòåë

Мирослав Еленков

Ремонтът на трам-

вайното трасе на столич-

ния булевард „Цар Борис III“ 

върви по график“. Това ус-

танови кметът на София 

Йорданка Фандъкова, след 

като провери работата 

на обекта. Тя бе придру-

жена от зам.-кмета на 

Столичната община по 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов.

 „Започна монтира-

нето на релсовия път 

на площад „Македония“ в 

участъка от „Руски па-

метник” до бул. „Христо 

Ботев“. Тази отсечка ще 

бъде превърната в линеен 

парк със „зелени“ трамвай-

ни линии с 20% по-малко 

паркоместа. Ще има мно-

го растителност и пейки 

за отдих“, заяви Йорданка 

Фандъкова. Тя обясни, че 

се следи изключително 

много за качеството на 

изпълнение. Материали-

те се изследват в няколко 

независими акредитирани 

лаборатории.

„За нас е важно да се 

работи без прекъсване и в 

срок, затова инж. Джоргов 

всеки ден е тук с надзора. 

Взимат се проби от всич-

ки възможни материали - 

от основата, от бетона, 

и те ще продължат да се 

тестват“, каза още Фан-

дъкова.

Кметът на  Софи я 

обясни, че по линията ще 

се движат пет чисто нови 

трамвая. Тя добави, че в 

момента тече процедура 

и за закупуването на 13 

нови трамвая за нуждите 

на Столичната община, 

но участниците в конкур-

са обжалват, което води 

до забавяне.

От проверката стана 

ясно още, че от следва-

щата седмица се очаква 

да започне монтажът на 

релсите и при „Пирогов“. 

Участъкът от Съдебната 

палата до бул. „Бъктстон“ 

трябва да бъде пуснат 

през пролетта и да запо-

чне работа в отсечката 

от „Бъкстон“ до „Княжево“.

Продължава изпълне-

нието и по останалите 

строителни инфраструк-

турни обекти в София, 

като ул. „Тодор Каблеш-

ков“, ул. „Шишман“, ул. 

„Първа българска армия“.

Десислава Бакърджиева 

„София заема 88% от 

сектора на информацион-

ните и комуникационни 

технологии. Икономиката, 

основана на технологиите 

и иновациите, гарантира 

развитието на града и при-

влича образовани и талант-

ливи хора. Много е важно, 

че с проекта на Софийския 

университет за изгражда-

не на Център за върхови 

постижения по Оператив-

на програма „Наука и обра-

зование за интелигентен 

растеж“, която е подгот-

вена и защитена в предход-

ните години, ще се развие 

високотехнологична научна 

инфраструктура“. Това е ка-

зала кметът на София Йор-

данка Фандъкова по време 

на обявяването на начало-

то на строителството на 

Центъра за върхови пости-

жения в областта на ИКТ 

към Факултета по матема-

тика и информатика на СУ 

„Св. Климент Охридски“. На 

събитието са присъства-

ли и служебният министър 

на образованието и наука-

та проф. Николай Денков, 

и ректорът на универси-

тета проф. д.ф.н. Анастас 

Герджиков. 

Проектът е на стой-

ност близо 30 млн. лв. От 

тях за СМР на центъра 

са предвидени близо 6,6 

млн. лв. Новият научен 

комплекс ще се намира в 

съседство на Факултета 

по математика и информа-

тика на СУ. В близост ще 

бъдат построени още два 

института – в областта 

на изкуствения интелект 

и на големите база данни. 

Министър Денков е по-

сочил, че едно запустяло 

място има шанс след две-

три години да се превърне 

в център на науката в об-

ластта на математиката 

и информационните техно-

логии не само в София, а и в 

България.

Десислава Бакърджиева 

Завърши ремонтът на моста над р. Меричлерска 

при Димитровград на 272-ри км на път I-5 Стара Заго-

ра – Димитровград. Това съобщиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ), като подчертаха, че с възста-

новяване на движението по обновените 1,9 км от първо-

класното трасе транзитният трафик е изнесен извън 

Димитровград. 

Съоръжението над р. Меричлерска е с нова пътна 

плоча, хидроизолация, асфалтобетонова настилка и ди-

латационни фуги, подменени тротоарни конзоли, нови 

парапети и ограничителни системи. Санирано е долно-

то строене на моста.

От АПИ информираха още, че ремонтните дейнос-

ти на общо 9 км от първокласния път продължават с 

изграждане на канализация в с. Радиево, поради което 

срокът за завършването на обекта е до септември т.г.



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 9 юли 2021

С Камарата на строителите можем да обсъждаме заедно идеите за актуализацията на ОУП

Арх. Любомир Георгиев, директор на ОП „Софияплан“:

Росица Георгиева

Арх. Георгиев, участ-
вахте в семинара на 
ОП на КСБ – София, в 
Правец, където пред-
ставихте работата по 
заданието за изменение 
на Общия устройствен 
план (ОУП) на Столич-
ната община. Бихте ли 
казали на каква база се 
изготвят промените в 
ОУП, какви са данните, 
с които правите разра-
ботката?

Базата ни е вече ня-

колкогодишната работа, 

която извършваме по съ-

бирането на данни и про-

веждането на анализ, на 

формирането на предло-

жения към общинското ръ-

ководство, основаващи се 

на получената информа-

ция. Данните, с които ра-

ботим, са с различно ниво 

на детайл, териториален 

мащаб и актуалност. Ви-

зуализацията на част от 

информацията, която сме 

събрали, е вече достъпна 

на интерактивната кар-

та ge.sofiaplan.bg. 

Важно е да подчер-

тая, че ние още формал-

но не сме започнали да 

работим по заданието 

за изменение. Сегашна-

та ни дейност може да 

се опише като постоянен 

анализ на качествата на 

средата и извеждане на 

знание относно необхо-

димите промени в нея.

Бихте ли разказали 
каква е концепцията, 
която ще залегне в бъде-
щото изменение на ОУП?

Тепърва ще трябва 

да дефинираме целите 

на заданието. Разбира 

се, имаме някаква идея, 

но ще можем да предло-

жим нещо едва след като 

тя е добре обоснована. 

Отсега искам да кажа, 

че амбицията ни е ОУП 

да бъде не просто план, 

който се прилага, кога-

то намерим за добре и 

в произволна последо-

вателност. Общият ус-

тройствен план тряб-

ва да описва логически 

свързана система от 

действия в простран-

ството. И да включва 

оценка на това с какви 

ресурси ще можем да го 

осъществим, което ще 

ни позволи значително 

по-добро управление на 

територията и пости-

гане на много по-високо 

качество на средата. 

Смятаме също така, 

че ОУП трябва да се впи-

ше в XXI век и при негово-

то създаване, мониторинг 

и актуализация да бъдат 

използвани в максимална 

степен съвременните 

технологии. А те вече са 

такива, че ни позволяват 

да съберем детайлното 

и специфичното с об-

щото и голямото в една 

цялостна информацион-

на система. И в този 

смисъл цялата логика на 

планиране, разделена на 

мащаби, мисля, че може да 

бъде преосмислена така, 

че плановете да не са 

замръзнало пожелание за 

едно евентуално бъдеще, 

а да са работещ инстру-

мент за управление на 

пространството и пос-

тигането на по-качест-

вен живот.

По какъв начин ще 
се изменят правилата 
в столицата по отно-
шение на развитието на 
транспортната, обра-
зователната, екологич-
ната и ВиК инфраструк-
турата?

Според екипа ни  е 

важно качествата на 

средата, отчасти оп-

ределени от наличие-

то на инфраструктура, 

да бъдат директно об-

вързвани с възможните 

или даже необходимите 

действия във всяка една 

част на града. Наличие-

то на инфраструктура 

прави възможно същест-

вуването на обслужвани 

сгради, но и обратното 

– нейната липса трябва 

да прави строителство-

то по-трудно, а понякога 

и невъзможно. 

Не мислим, че трябва 

да се прави нещо раз-

лично по отношение на 

планирането на самата 

инфраструктура – има 

достатъчно добър мес-

тен опит в тази посока, 

има и немалко норми.

Какъв ще е механи-
змът, по който мест-
ната власт ще насочва 
инвестиции в определе-
ни територии на Сто-
личната община?

Говорим както за пуб-

лични, така и за частни 

вложения. Необходимо е 

значително да се подобри 

обективността при раз-

пределянето на общест-

вените средства, най-

вече защото бюджетът 

на СО, дори бидейки 1,9 

млрд. лева, не стига за 

всички неща, които има 

нужда да се осъществят. 

Също така общината 

трябва да насочва част-

ните средства, докато в 

момента тя се опитва да 

ги следва, и то не много 

успешно. Както публични-

те, така и частните ин-

вестиции трябва да под-

помагат постигането на 

целите на града. 

Механизмът за нап-

равляване на вложенията 

е важно да се базира на 

детайлен, постоянен и ак-

туален анализ на терито-

рията. Тоест на знание-

то къде са дефицитите, 

колко интензивни и тежки 

са те, колко наслагване на 

проблеми има, но и какви 

са положителните тен-

денции и силните страни 

на всяка една част на те-

риторията. В ОП „Софи-

яплан“ смятаме, че тази 

информация трябва да е 

публична. Знаейки всички 

тези неща, общинското 

ръководство ще може да 

насочва целесъобразно 

както публичните, така 

и частните инвестиции. 

Но също така гражда-

ните, инвеститорите и 

строителите ще могат 

да вземат по-информи-

рани решения. Община-

та може да направлява 

частните инвестиции 

чрез пакет от мерки – 

както стимули, така и 

ограничения – в сферата 

на разрешителните, на 

местните данъци и так-

си, на публично-частното 

партньорство.

Друг изключително 
важен проект, по който 
работите, е Програма 
за София. Кои са основ-
ните етапи, през които 
остава да преминете, за 
да стане този документ 
факт - какво е свърше-
но дотук и какво пред-
стои? Кога трябва да е 
готов?

Арх. Георгиев взе участие в семинара на ОП на КСБ – София, в Правец, където представи 
работата по заданието за изменение на Общия устройствен план на Столичната община
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Голяма част от рабо-

тата вече е изпълнена 

и вървим към формули-

рането на пълния доку-

мент на Програмата. 

Дейностите по нея за-

почнахме преди година. 

Много време отделих-

ме на анализите, които 

обхващат различните 

сфери от живота в Сто-

личната община. Винаги 

когато е възможно, целе-

насочено привързвахме 

информацията към т.нар. 

градоустройствени еди-

ници (местности, квар-

тали, населени места). 

По този начин придоби-

хме детайлна картина 

за състоянието на всяка 

част на София. На база 

на тези задълбочени про-

учвания определихме зо-

ните, в които има нужда 

от най-много действия. 

След това работихме 

по извеждането на дълго-

срочните цели на Визия 

за София за по-краткия 

период 2021 - 2027 г., през 

който ще действа Про-

грамата. И в края на юни 

приключихме с публич-

ните консултации, чрез 

които получихме много 

предложения за проекти. 

Всичко това ни позволи 

да формулираме поредица 

от мерки, които имат за 

цел да доведат до дейст-

вия на точното място с 

правилните инструмен-

ти. Цялата информация 

е налична на страницата 

на проекта – sofiaplan.bg/

portfolio/programofsofia. 

В момента работим 

по оценката на мерките 

и тяхното остойностя-

ване. Предстои да поис-

каме и становището на 

Регионалната инспекция 

по околната среда и во-

дите дали е необходима 

екологична оценка. Очак-

вам целият процес да при-

ключи през септември, а 

октомври документът да 

бъден внесен в Столичния 

общински съвет. 

Всичко ни отне пове-

че от очакваното време, 

от една страна, заради 

детайла на анализ, който 

постигнахме, а от друга 

– са усилията, които по-

лагаме, за да формулира-

ме мерки, които имат ка-

пацитета да постигнат 

интегриран ефект. Тоест 

с по-малко ресурси да по-

стигнем повече.

А на базата на какви 
признаци територията 
на столицата се разделя 
на зоните, в които ще 
има интервенция в пе-
риода 2021 - 2027 г.?

Екипът се води от 

това колко е близо или 

далеч от целите на Визия 

за София всяка част от 

територията на общи-

ната. Използвали сме над 

200 индикатора, които 

от своя страна покриват 

разнообразни аспекти на 

средата, имащи терито-

риално изражение. Такива 

са например „брой жите-

ли на всеки квартал, не-

обслужени от паркове и 

градини“, „дял на потен-

циално замърсени почви“, 

„уязвимост от топлинни 

вълни“, „процент ослън-

чаване на жилищата“, 

„годишно потребление на 

енергия“, „концентрация 

на население на възраст 

над 15 години, което по-

лучава социални помощи“, 

„концентрация на обслуж-

ващи обекти, свързани 

със здравето (аптеки, оп-

тики, лаборатории)“, „гъс-

тота на цялата улична 

мрежа“, „дял от водопро-

водната мрежа, изграден 

от етернитови тръби“, и 

много други.

Провеждате пореди-
ца от срещи с граждани-
те, живеещи в зоните, 
които ще бъдат обект 
на интервенция. Какви 
са въпросите, които 
хората поставят? Спо-
ред тях какви проекти 
трябва да се реализират 
и доколко виждането им 
съвпада с това на екипа 
на „Софияплан“?

Програма за София 

трябва да определи мер-

ки, а не конкретни проек-

ти. Хората и бизнесът 

обаче предлагат по-ско-

ро проекти. Което е и 

очаквано. Наша работа е 

да групираме и обвържем 

тези проекти в смислени 

мерки. 

Предложенията, кои-

то получаваме, в огромна 

степен потвърждават 

резултатите от наши-

те анализи и замислени-

те от нас мерки. И тези 

идеи за проекти, както 

и мерките са различни 

спрямо конкретните те-

ритории. Именно затова 

правихме тези детайлни 

териториални анализи. 

Например част от мер-

ките за центъра на града 

са по темата опазване 

на културното наслед-

ство и поддръжката на 

сгради културна ценност. 

По същата тема получи-

хме и немалко коментари 

и мнения – за промени в 

наредби и правилници, за 

финансови механизми, за 

„Зелена линия София” е 

инициатива за адаптира-

нето на изоставени прос-

транства и неизползвани 

жп линии в нова инфра-

структура, която да свър-

же градската среда. Цел-

та е да се създаде линеен 

парк по протежението на 

старите жп трасета, съ-

ществуващите и бъдещи 

вело- и паркови алеи около 

центъра на София. Ще се 

оформят 32 км зелена ма-

гистрала, която обвързва 

централните и перифер-

ните квартали, големите 

паркове и градини, както 

и множество обекти на 

културата и спорта. 

Столичната община 

планира реализацията 

да започне с изграждане-

то нa вeлoaлeя oт BTУ 

„Toдop Kaблeшкoв“ дo гapa 

„Пиoнep“, за която вече е 

приет Подробен устрой-

ствен план. Проектът 

за следващата фаза от 

реализацията на ринга - 

продължението на тази 

отсечка в посока север 

- беше публично предста-

вен пред жителите на 

район „Слатина“. Предлага 

се трасето да се изпълни 

по западния бряг на река 

Слатинска. Реализацията 

му като част от Зеления 

ринг ще има многостра-

нен позитивен ефект 

върху 17 585 жители, или 

24% от населението на 

район „Слатина“. Трасето 

значително ще подобри 

свързаността както в 

рамките на кв. „Христо 

Смирненски“, така и меж-

ду квартала и други час-

ти от София. Освен това 

отсечката ще даде въз-

можност за обвързване 

на тази част от Зеления 

ринг с мрежата на масо-

вия градски транспорт. 

Паркът ще създаде и 

привлекателна и здраво-

словна среда за живеещи-

те и работещите в квар-

тала, като трансформира 

част от река Слатинска 

от чисто инженерна в 

рекреационна и екологич-

на инфраструктура. 

Северното и източното крило на 

сградата на Централната минерална 

баня да станат термален комплекс, 

използващ оптимално наличната ми-

нерална вода. Това предвижда Планът 

за обновяване на зданието, който е 

внесен за разглеждане в Столичния 

общински съвет. Според документа 

новата интерпретация на старата 

функция може да съжителства продук-

тивно с вече популярния Регионален 

исторически музей – двете части на 

сградата могат да се допълват.

Привеждането на зданието във 

вид, в който може да изпълнява функ-

цията на балнеоцентър, ще се финан-

сира от Столичната община. Най-

подходящият инструмент за целта 

е Фондът за устойчиви градове, тъй 

като потенциалното безвъзмездно 

финансиране за сграда, паметник на 

културата като тази, възлиза на 50%. 

За управлението на бъдещата 

функция на банята ще се търсят и 

външни партньори - оператори на 

обекта. Преди избора на партньор 

Столичната община ще извърши па-

зарно проучване. Подготвителната 

работа е показала, че интерес има. 

Предстои провеждането на архитeк-

турен конкурс, както и да бъде съста-

вен план за управление на сградата, 

която е недвижима културна ценност. 

Общината планира да работи в коор-

динация с избрания външен партньор, 

както и с по-широката общественост 

за осъществяването на предложения 

план за действие. 

прилагане на правилата. 

В друга ситуация – но-

вите южни квартали на 

София – бяхме иденти-

фицирали качеството на 

градската среда като 

основен проблем, по кой-

то също получихме много 

идеи – начини за прилага-

не на регулацията, пуб-

лично-частно партньор-

ство и т.н. Тоест мога да 

споделя, че в голямата си 

част коментарите, кои-

то получихме, потвърж-

дават нашите заключе-

ния и подкрепят мерките, 

които ще предложим. Но 

нека все пак е ясно, че 

Програма за София е ин-

струмент със своите 

ограничения и не може да 

се очаква да реши пробле-

мите във всички сфери и 

навсякъде.

Освен по тези стра-
тегически за бъдещото 
развитие на Столична-
та община документи, 
какви са проектите, по 
които работите в мо-
мента?

Не са малко, почти 

всички са описани на на-

шата интернет стра-

ница, https://sofiaplan.bg/

projects/. Ще насоча вни-

манието на читателите 

към следните: обновява-

нето на Централната 

минерална баня в София, 

Зеления ринг, анализ и 

прогнози за енергийното 

развитие на общината, 

картиране и оценка на 

екосистемните услуги. 

(Виж каретата.)

Как ОП „Софияплан“ 
може да си сътрудничи с 
КСБ и с нейната най-го-
ляма структура в сто-
лицата?

С Камарата на строи-

телите можем да обсъж-

даме заедно идеите за 

актуализацията на Общия 

устройствен план. Много 

е важно целите, които за-

дава ОУП, да са разбрани, 

а ако може - и споделени 

от повече организации. 

Частните инвестиции са 

основният инструмент за 

реализация на голяма част 

от един устройствен план 

и ще е по-продуктивно, ако 

планираме в синхрон.



„Два са основните 

начина за изпълняване на 

проекти. При първия пре-

ди проектирането трябва 

да се случат всички видо-

ве отчуждителни и други 

процедури за узаконяване, 

даване на разрешения за 

строителство и т.н., кои-

то понякога могат да от-

немат между една и пет 

години. Едва след това за-

почва строителството. 

Има и друг начин, при кой-

то всички дейности са съ-

брани в т.нар. инженеринг. 

В последно време с него 

много се спекулира. Но 

имайте предвид, че може 

би над 60% - 70% от част-

ните проекти се изпълня-

ват точно на инженеринг. 

Там един човек отгова-

ря за всичко, казва какво 

иска, избира си архитект, 

изпълнители, доставчици 

и в крайна сметка той 

носи отговорността. Аз 

бих казал, 

че при инженеринга от-
говорността е ясна“, 

коментира актуална-

та тема инж. Терзиев. 

Председателят на УС 

на КСБ говори и за аван-

совите плащания. „В по-

следните години почти 

няма строителен проект, 

при който да няма авансо-

во плащане. Аз се занима-

вам със строителство от 

1979 г. и в моята практика 

виждам, че най-често това 

е по искане на инвестито-

ра, защото давайки аванс, 

можеш да си гарантираш 

цената на проекта“, за-

яви той. Инж. Илиян Тер-

зиев каза, че не трябва да 

има притеснение относно 

разплатените аванси, за-

щото тези средства са 

застраховани или има га-

ранция за тях от страна 

на изпълнителя. 

„Искам следващия път, 

когато видите някого от 

от МРРБ или АПИ, да го 

попитате дали има обек-

ти, за които не са дадени 

аванси и които ще се пла-

тят чак когато строите-

лят си свърши работата. 

Има и такива, но никой не 

ги казва. Говорим за магис-

трали. Когато казваш, че 

има черно, трябва да каз-

ваш, че има и бяло“, под-

черта инж. Илиян Терзиев.

В изказването си той 

засегна и проблема с це-

ните на строителния про-

дукт, особено при изпълне-

нието на проекти, които 

отнемат по-дълъг период 

от време. „Има случаи, в 

които даден обект се из-

пълнява за период, който 

надхвърля начално опреде-

ления не по вина на стро-

ителя. Това няма как да не 

рефлектира върху цената 

на крайния продукт. Всич-

ки знаете, че времето е 

пари, и колкото по-бързо 

се изпълни даден проект, 

толкова по-евтино ще из-

лезе в крайна сметка“, по-

сочи той и добави, че през 

последните години КСБ 

нееднократно е повдигала 

темата. 

Председателят на УС 

на КСБ постави и въпроса 

за 

нуждата от облекчаване на 
издаването на разрешения 
за строеж 

и намаляването на 

административната те-

жест. „Много време от-

нема издаването на необ-

ходимите документи за 

отчуждаване, присъединя-

ване към електричество 

или ВиК мрежа. Добре би 

било да се намери реше-

ние по тази тема. Може 

да вземем добрия пример 

в някои страни в Европа, 

като например Слова-

кия, където държавата 

изгражда до границата 

на имота ток, вода, път, 

дори и връзка за газ. А 

тук в България трябва да 

се молим да получим тези 

услуги“, поясни инж. Илиян 

Терзиев.

На въпрос за „ин хаус“ 

поръчките председателят 

на КСБ подчерта, че дър-

жавата е тази, която е 

необходимо да коментира 

темата. „Въпросът тряб-

ва да се зададе към хора-

та, които са решили да 

възлагат по този начин. 

Вероятно се използва, за-

щото трябва парите, кои-

то идват от Европа, да се 

усвоят бързо и навреме“, 

заяви инж. Терзиев. 

В заключение предсе-

дателят на УС на КСБ под-

черта, че не иска темата 

за строителството да се 

политизира. „Искаме да 

бъдем оставени да рабо-

тим спокойно. В България 

има около 250 000 строи-

тели, заедно с проектан-

ти, геодезисти ставаме 

около 300 000. Ние искаме 

да има 

правила и отговорност на 
всеки един от участници-
те в този процес 

и във всеки един етап 

да се знае кой носи отго-

ворност“, каза той.

„Причината да Ви пока-

ним тук днес е желанието 

ни да развенчаем всички 

лъжи, спекулации, мито-

ве и легенди за сектор 

„Строителство“, които 

се разпространяват в пуб-

личното пространство в 

последните близо два ме-

сеца“, от своя страна каза 

изп. директор на КСБ Ва-

лентин Николов. „Лъжите 

по адрес на бранша преми-

наха отвъд всички граници 

и сме длъжни да защитим 

поминъка си“, допълни той. 

Като най-обидно Николов 

посочи „принизяването 

на стотици хиляди души 

в роби от страна на ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Виолета Ко-

митова“. „Г-жо Комитова, 

ние не сме собственост и 

не сме роби! Ние сме 250 

хиляди граждани, които 

всеки ден работят, за да 

оставят история зад гър-

ба си“, заяви изп. директор 

на КСБ. Той подчерта, че 

строителите са се умо-

рили да бъдат използвани 

за политически рекет и да 

бъдат наричани крадци. 

„Към днешна дата в 

бранша има фактурирани 

и неактувани и в крайна 

сметка неразплатени над 

1 млрд. лв. Сумата обхва-

ща всички видове строи-

телно-монтажни работи. 

Дали има осигурено фи-

нансиране - не знаем. Но 

знаем, че за да се започне 

една обществена поръч-

ка, то тя е с разписано 

финансиране от Управля-

ващия орган, тоест на 

теория парите са осигу-

рени. На практика не зна-

ем защо не ни се плаща. 

По-смущаващо е, че наши 

членове сигнализират, че 

не им се приемат актове 

и не им се одобряват вече 

извършени СМР без ясен 

отговор - защо? И тук 

възникват още въпроси 

– защо например Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

и комисиите по Закона за 

обществени поръчки не 

работят и не обявяват 

никакви решения. Защо 

работата по търговете 

във ВиК сектора спря след 

идването на служебния 

министър?“, каза още Ни-

колов.

Той коментира и прех-

върлянето на средствата 

за АМ „Хемус“ и посочи, че 

с тези действия се застра-
шава целият инвестицио-
нен проект. 

„Вече няколко седмици 

сме свидетели на някакви 

пунически войни между ми-

нистър Комитова и ръко-

водството на „Автомаги-

страли”. Като всъщност 

парите са в сметка на 

БНБ и само принципалът 

МРРБ може да се разпо-

режда с тях“, посочи той и 

попита защо средствата 

за аутобана се прехвърлят 

за справяне с COVID пан-

демията, при положение 

че от Министерството 

на финансите са казали, 

че се е подобрила значи-

телно събираемостта. 

„С какъв ресурс ще се 

построи магистралата? 

Откакто г-жа Комитова 

е министър, не са напра-

вени никакви плащания за 

извършени дейности по 

АМ „Хемус“. А финансира-

нето на ключови обекти 

за Северозапада, финанси-

рането на укрепването на 

свлачищата и АМ „Хемус“ 

е осигурено и би било па-

губно, ако изтече в други 

направления. Как се очак-

ва фирмите да обяснят на 

служителите си, че няма 

да има повече работа и 

няма да им се заплаща? 

Аргументът е, че е пла-

тено достатъчно и има 

средства, но не работи по 

този начин инвестицион-

ният процес“, каза още 

Николов. Той акцентира, 

че Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството би 

трябвало да насочи усили-

ята си за 

улесняване на процедурите 
и намаляване на админи-
стративните срокове, 

за да се пристъпи към 

активното изпълнение на 

всички жизненоважни за 

държавата обекти.

За авансите той ко-

ментира, че са практика, 

за да може да се осигурят 

материали с непроменени 

цени за дълъг период от 

време. Николов отбеляза 

и че 

цените на материалите и 
суровините в световен ма-
щаб са скочили неимоверно 

до такава степен, че 

застрашават инвести-

ционния процес. „Намираме 

се в безпрецедентна си-

туация в световен мащаб. 

Водим сериозен диалог с 

Европейската федерация 

на строителната индус-

трия (FIEC) и браншовите 

организации в Европейския 

съюз по този казус“, заяви 

изп. директор на КСБ. 

По темата за инжене-
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ринга Валентин Николов 

посочи, че това е нормална 

световна практика и че се 

предвижда в договорите 

по FIDIC и на практика в 

законодателството по це-

лия свят. Той отрече вну-

шението, че това е метод 

за кражби. „Вместо да се 

постараем да го разберем, 

да го осмислим и усъвър-

шенстваме, се опитваме 

да отречем напълно нещо, 

което е световна практи-

ка“, поясни Николов и до-

пълни, че професионалната 

и експертна общност води 

задълбочен разговор по 

темата през последните 

няколко години. Той инфор-

мира присъстващите, че 

през изминалата седмица 

на редовно заседание на 

Консултативния съвет на 

браншовите организации 

в сектор „Строителство“ 

за пореден път е била об-

съдена темата за инже-

неринга. „Да, имаме разли-

чия, но стъпка по стъпка 

вървим към сближаване на 

позициите“, поясни Нико-

лов. Той попита и защо в 

публичното пространство 

се отправят обвинения, че 

чрез инженеринг вместо 

необходимите 100 куб. м 

чакъл се изписват 500, а 

строителите си назна-

чават надзорници. „Къде? 

На кой обект? С какви до-

кументи? Мислил съм си, 

че времената, когато се 

вменява колективна вина, 

са отминали безвъзврат-

но. Уви, лъгал съм се“, под-

черта Валентин Николов.

За „ин хаус“ поръчки-

те изп. директор на КСБ 

коментира, че темата е 

била представена едно-

странно. „Някой спомня ли 

си откъде и как тръгнаха 

т.нар. вътрешни поръчки. 

В крайна сметка някой 

анализира ли европейско-

то и българското зако-

нодателство, практика-

та на Европейския съд в 

тази посока. Видяха ли се 

предимствата, ползите, 

резултатите, рисковете, 

моделите в света?“, запи-

та той.

„За кой ли път се пра-

вят опити да се раздухва 

несъществуващото про-

тиворечие между малките 

и големи предприятия. Но 

така е устроен светът. 

Те работят в симбиоза и 

не могат едни без други. 

Тук ключовата дума е пра-

вила, а правилата се съз-

дават чрез закони, наредби 

и стандарти“, посочи Ва-

лентин Николов и допълни, 

че отново държавата не 

си е свършила работата 

по това направление, като 

според него тя прехвърля 

проблемите от болната на 

здравата глава. „Държава-

та, която вместо да бъде 

майка, е мащеха. Създава 

правила, които иска ние да 

спазваме, а тя нарушава“, 

поясни той и даде пример 

със Закона за защита от 

шума в околната среда, от 

разпоредбите на който са 

изключени общинските и 

държавни обекти. 

„Бизнесът в България 

е крехък, икономиката ни 

е неустойчива и в усло-

вия на безпрецедентна в 

новата история на све-

та пандемия не може да 

се потъпкват моралните 

норми с цел придобиване 

на политически дивиден-

ти. Българският бизнес 

иска нормална, законова 

и прогнозируема среда, в 

която да развива своите 

възможности и да гради 

основите на новата бъл-

гарска история“, подчерта 

изп. директор на КСБ.

В края на изказването 

си Валентин Николов го-

вори и за работата на Ка-

марата, която по думите 

му вече над 14 г. изгражда 

уникална организация. „В 

рамките на присъединява-

нето на България към ЕС 

държавата ни даде зако-

нодателната рамка, а ние 

направихме всичко оста-

нало – създадохме строй-

на организация с област-

ни структури, изградихме 

собствена материална 

база, както и Централен 

професионален регистър 

на строителите. Разпо-

лагаме и със седмичник, 

дружество за квалифика-

ция на кадрите, фондация, 

а отскоро внесохме до-

кументи за създаване на 

Европейски иновационен 

цифров хъб в строител-

ството“, каза той. От ду-

мите му стана ясно, че не-

отклонно, последователно 

и въпреки съпротивата на 

администрацията 

КСБ работи за усъвършен-
стване на законодателна-
та и нормативната база. 

„Основните норматив-

ни изисквания за изпъл-

нение на видове СМР по 

сгради и строителни съо-

ръжения са обхванати от 

серия Правила за изпълне-

ние и приемане на видове 

строителни и монтажи 

работи – т.нар. ПИПСМР. 

Те са разработени пре-

ди 50 и повече години и 

към настоящия момент 

са неприложими. Ние сме 

се заели едно по едно да 

ги разработим като про-

ектонаредби“, информи-

ра още Николов. Той даде 

пример и с проекта на 

Наредба за изпълнение на 

стоманени конструкции. 

„Действащите в това от-

ношение разпоредби са от 

1968 г. Ние разработихме 

проектонаредба, която 

сме входирали още през 

май 2020 в МРРБ, и още 

няма движение по тема-

та“, подчерта изп. дирек-

тор на КСБ.

„Та казват, че сме роби. 

Добре, нека ни третират 

като роби. Хубаво е тези, 

които мислят така, да си 

припомнят великите сло-

ва от поемата на Гео Ми-

лев „Септември“: „Нощта 

ражда из мъртва утроба /

вековната злоба на роба: 

/ своя пурпурен гняв - / ве-

личав“, завърши Валентин 

Николов.

1. Понятие

У нас се използва за догово-

ри с възлагане на проектиране 

и строителство. Възможност-

та е предвидена в чл. 3 от ЗОП.

Поради важността на ин-

женеринга с водещата роля на 

руската Национална асоциация 

на инженерите консултанти в 

строителството НАИКС в Ру-

сия се приема ГОСТ Р 57306-
2016 „Инженеринг. Термино-
логия и основни понятия в 
областта на инженеринга”. 
Съгласно стандарта, инжене-

рингът:

– позволява прилагането 

на най-добри практики с най-
малък разход на ресурси и с 
минимални негативни послед-
ствия от рисковете, свързани 

с изпълнението;

– намалява неопределе-
ността, свързана със замисъ-

ла на проектантите;

– включва интелектуална-

та дейност по създаването на 

обекта и организацията на 
взаимодействието на учас-
тниците в процеса;

– включва винаги проекти-

ране, но не само в обема, кой-

то може да бъде изпълнен от 

специализирани проектантски 

организации, но и проектира-
не на процесите и системите, 
необходими за реализиране на 
изискванията на възложите-
ля.

Позволява да се получи 

нов по-добър резултат от 

съчетаването на отделните 

дейности, невъзможен при изо-

лирането на процесите за про-

ектиране, доставки и строи-

телство.

2. История

Инженерингът понякога се 

сравнява с подхода за наемане 

на „майстор строител” като 

Уста Кольо Фичето, който е 

един от най-древните методи 

за възлагане на строителство, 

използван повече от четири хи-

лядолетия. За сравнение - въз-

лагането на строителство по 

готов проект се използва само 

от около 150 години.1

3. Приложение

Инженерингът намира все 

по-широко приложение в све-

товен план. Статистиката 

показва, че се използва в около 

30% от договорите, но негови-

ят дял постоянно расте.

Проучване на NBS сочи, че 

през 2018 г. делът на догово-

рите за строителство в Обе-

диненото кралство е 46% (47% 

през 2015 г.), а за проектиране- 

строителство 41% (39% през 

2015 г.).

В Канада и САЩ са създаде-

ни институти, промотиращи 

инженеринга2.

4. Предимства

Един участник в инвести-
ционния процес поема отго-
ворността

Като поема риска за про-

ектирането и количествата, 

изпълнителят не губи време да 

чака решения от възложителя 

и да пише искове за удължаване 

на срока и допълнително пла-

щане.

Възложителят може да раз-

вие своята концепция и да на-

еме чрез конкурс проектант, 

който да подготви варианти на 

идеен проект, дори и по-развит 

технически проект, и чрез своя 

консултант да формулира ясни 

критерии за качество и год-

ност за експлоатация, които 

се включват в изискванията на 

възложителя към изпълнителя 

на инженеринга.

Възложителят има възмож-

ност да контролира качест-

вото чрез своя консултант по 

ЗУТ, на когото може да възложи 

и по-широки правомощия, като 

на инженера при договорите на 

ФИДИК.

Грешно е твърдението, че 

инженерингът води до по-ни-

ско качество. Критериите са 

формулирани в изискванията 

на възложителя. Изпълнителят 

трябва да постигне опреде-

лени крайни параметри и има 

свободата да избира как да ги 

постигне.

Скъсяване на срока
Процесите на проектиране 

и строителство се застъпват 

и управляват от изпълнителя, 

който е заинтересован бързо и 

ефективно да управлява риско-

вете, а не спира да чака нови 

проектни решения в случай на 

непредвидени обстоятелства.

Често грешките в проекта 

на възложителя или неизпълни-

ми/трудноизпълними проектни 

решения водят до забавяне при 

възлагането с готов проект.

Намаляване на крайната 
цена

Изпълнителят поема риска 

за проектирането и риска за 

количествата.

При инженеринга се упра-

вляват процесите и рискове-

те по-успешно и се използват 

знанията на строителя за оп-

Д-р инж. Адриана Спасова

Строителен инженер

Магистър „Строително право и разрешаване на спорове”, King's College London

Съдружник EQE Контрол ООД 

Акредитиран от FIDIC преподавател и аджудикатор 

Член на Комитета по договорите на FIDIC

Президент на Европейското общество по строително право

Председател на УС на Българското общество по строително право

тимизиране на проекта, също 

така се премахват неизпълни-

мите или трудно изпълнимите 

проектни решения.

Грешките в проекта стават 

много скъпи, когато се устано-

вяват по време на строител-

ството, докато при инжене-

ринга грешките в заданието се 

установяват рано и се отстра-

няват с минимален ефект върху 

крайната цена.

Лесно управление на проме-
ните

Строителството е свързано 

с много неизвестни, които во-

дят до промени. При инженерин-

га промените са допустими по 

ЗОП, ако не променят предмета 

на договора. Освен по-лесно уп-
равление на риска от непредви-
дени обстоятелства и грешки 
в проекта, това позволява гъв-

кавост за отчитане на изме-

нените пазарни условия, опита 

на строителя и специфичните 

технологии, които той използва.

Няма нужда от препроекти-

ране и нови процедури за измене-

ния в случай на:

✓Реконструкция – обследва-

нето не може да е пълно и точно, 

винаги има отклонения;

✓Индустриални и енергий-
ни обекти: технологията е во-

деща, изборът на доставчици и 

подизпълнители определя много 

от проектните параметри. В 

проекта към тръжната доку-

ментация не може да се включ-

ват търговски марки, а в много 

случаи системите са проекти-

рани за неназовани производи-

тели, след избора на други от 

строителя се налага препроек-

тиране.

✓Инфраструктура: не може 

да се направи 100% проучване, 

има грешки в кадастъра и не-

законни инфраструктури, които 

налагат препроектиране.

✓Нови сгради: по време на 

изпълнението възложителят 

често иска да се използват по-

съвременни решения, което води 

по препроектиране.

Когато технологията е во-

деща, инженерингът е един-

ственият правилен избор. При 

ПЧП също изборът в световен 

план е договор под ключ.

Когато архитектурата е 

водещата специалност, проек-

тантите може да са водещи 

партньори в консорциума за ин-

женеринг и да използват тази 

стратегия на възлагане за по-

стигане оптимално решение, 

включително при проектиране-

то на интериора.

По-добри възможности за 
устойчиво строителство

Технологиите и матери-

алите се подобряват бързо, 

тръжната документация при 

традиционно възлагане включва 

остарели практики, материали 

и технологии, тъй като минават 

няколко години от началото на 

проектирането до началото на 

строителството. Изисквания-

та за устойчиво строителство 

постоянно се повишават и само 

чрез инженеринга може да се из-

ползват новите възможности.

По-добри възможности за 
дигитализация

От ключово значение за из-

ползването на СИМ е ранното 

включване на строителя и ва-

жните подизпълнители и дос-

тавчици с добавяне информация 

към модела и предложения за 

оптимизации. Например за мо-

делиране на енергийната ефек-

тивност или други спестявания, 

свързани с устойчивото разви-

тие или експлоатацията.

Интернет на нещата може 

най-пълно да подобри стойност-

та, като използва дигитална ин-

формация от проучването през 

проектирането, подаване към 

строителните машини, получа-

ване от машините обратна ин-

формация за количества, коти, 

напредък.

Намаляване на споровете
При инженеринга изпълните-

лят не спори за количества и не-

качествен проект, тези рискове 

се управляват от него.

Изпълнителят не може да се 

откаже от договора по реда на 

чл. 260, ал. 1 ЗЗД за негоден про-

ект или материал, предоставен 

от възложителя.

1Design-Build Contracting Hand-

book, by Robert Frank Cushman & Mi-

chael C. Loulakis, published in 2001 

by Aspen Law & Business, USA ISBN 

0-7355-2182-4.

2Design-Build Institute of America 

(DBIA), Canadian Design-Build Insti-

tute (CDBI).
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Инж. Мария Башева, 
председател на 
ОП на КСБ - Габрово

Областното представителство на 

КСБ в Габрово заедно със Saint-Gobain 

България организираха Ден на иновации в 

строителството. Програмата старти-

ра със състезание между учениците от 

строителните паралелки X - XI клас от ХII 

СУ „Отец Паисий“. Градинката до Регио-

налната библиотека „Априлов- Палаузов“ 

в Габрово се превърна в своеобразна аре-

на на предизвикателства. Участниците 

бяха разделени на три отбора ISOVER, 

Rigips и Weber, като по този начин пред-

ставляваха трите основни дивизии на 

компанията в България. 

В първото състезание задачата бе 

да се сглобят мебели, направени само от 

плоскости Rigips Habito. За целта учени-

ците разполагаха с предварително фре-

зовани елементи, схеми за сглобяване и 

монтажна пяна за фиксиране на сглобки-

те, където е необходимо. Без да използ-

ват други крепежни елементи, децата ус-

пяха да направят една маса и два стола, 

на които дори поседяха веднага след като 

придобиха завършен вид. 

Втората надпревара изпробва уме-

нията на участниците да работят с 

циментови лепила за плочки Weber. Върху 

предварително фрезовани рамки от Rigips 

Glasroc X те трябваше 

да сглобят и залепят логата на Камарата 
на строителите в България, 

Saint-Gobain и герба на град Габрово. 

Частите на „пъзелите“ бяха предвари-

телно изрязани и разпръснати, за да се 

затруднят състезателите. След като 

всички парчета бяха поставени на място, 

паната бяха фугирани отново от децата 

и по-късно подарени от тях на община 

Габрово и на КСБ. 

Третото състезание изискваше най-

много познания, точност и бързина. Съ-

временните системи за строителство 

се развиват все по-бързо и нуждата от 

енергийно ефективни, устойчиви и дос-

тъпни решения за жилищно строител-

ство са все по големи. Точно поради тази 

причина 

последното предизвикателство включва-
ше изграждането на макет на външна пре-
градна стена на дървена сглобяема къща.

Всеки отбор разполагаше с архитек-

турен детайл, за да може да построи 

своята стена. След като обсъдиха всич-

ки стъпки, учениците пристъпиха към 

сглобяването на макета. Състезателни-

те групи разполагаха с по един човек от 

техническия екип на Saint-Gobain, чиято 

задача бе освен да помага, да разяснява 

всички различни специфики на продукти-

те, с които работят, и защо точно те се 

използват за даденото приложение.

Събитието продължи със среща с 

представители на строителните фирми 

от Габрово и презентация на иновативни 

продукти в сектора. Интерес към иници-

ативата проявиха и ръководствата на 

областната и общинската администра-

ция.

Младежите искат интересни, вълну-

ващи, емоционални събития. Денят на 

иновациите успя да провокира учениците 

от X и XI клас от строителните пара-

лелки в Габрово и да ги накара да хванат 

строителните инструменти, за да на-

правят стена на къща, да сглобяват ме-

бели от гипсокартон и да редят плочки 

под формата на гербове. Мероприятието 

бе забавно и различно.

Инициативата постигна целта си 

да представи разнообразни строителни 

материали, да даде възможност на учени-

ците да работят с тях и да им отправи 

някои професионални предизвикателства. 

Също така да повиши имиджа на профе-

сията строител и да я популяризира сред 

младите. И да покаже, че строителство-

то може да е забавно, интересно, инова-

тивно, завладяващо.

Програмата завърши с награждаване-

то на отборите, както и с предаването 

на направените от децата гербове и лога 

на представителите на община Габрово, 

КСБ и СУ „Отец Паисий“. Учениците връ-

чиха логото на КСБ на Богомил Петков, 

член на УС на Камарата на строителите, 

с молба то да бъде предадено на ръковод-

ството на организацията.

В. „Строител“

На 15 юли Федерация „Строител-

ство, Индустрия и Водоснабдяване“ 

– „Подкрепа“ (ФСИВ – Подкрепа) в 

партньорство с Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) организи-

рат кръгла маса за представяне на 

резултатите по проект „Подкрепа 

за повишаване адаптивността на 

заетите лица и предприятията към 

променящите се икономически усло-

вия“ по Оперативна програма „Разви-

тие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). 

Събитието ще се проведе в хибридна 

форма – в заседателната зала на КСБ 

и онлайн през платформата ZOOM.

Проектът обхваща 10 икономиче-

ски дейности, една от които е сек-

тор „Строителство“, и се реализира 

с подкрепата на членовете на КСБ. 

Част от дейностите включват из-

работването и прилагането на инова-

тивни инструменти за интегрирано 

усъвършенстване на социалния ана-

лиз и социалния диалог - наречени „зе-

лени“ модели и стандарт за социално 

сътрудничество.

По време на кръглата маса ще 

бъде представен аналитичен доклад, 

базиран на мащабно изследване сред 

работниците и служителите от сек-

тора. Участниците ще бъдат запоз-

нати и с три предложения за „Зелени 

модели за социално сътрудничество”, 

насочени към подобряване на работ-

ната среда и организацията на тру-

да, ЗБУТ и състоянието на социалния 

диалог и социално сътрудничество. 

Това са: създаване на помирителна ко-

мисия и доброволен трудов арбитраж 

за решаване на трудови спорове; 

представяне на наръчник за долекар-

ска помощ на работното място; план 

за управление на човешките ресурси.

Събитието се организира с под-

крепата на SuSodCo.

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification. BG.121357Q/U

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

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

®

Очакваме заявки до 13 юли 2021 г. 

За рекламодатели на в. „Строител“ – 

50% отстъпка

Снимки авторът
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ОСМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2021

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

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

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

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

®



12 РЕПОРТАЖÑòðîèòåë петък, 9 юли 2021

Над 50 блока очакват да бъде 
възобновено санирането

Емил Христов
Ренета Николова

Родопският край е 

сред местата в България, 

които веднага те пленя-

ват. Регионът е уникален 

не само заради планинския 

релеф и природните за-

бележителности, но и с 

историческото си наслед-

ство, красивите родопски 

къщи, съхранените тради-

ции и гостоприемството 

на хората. Но цялото това 

богатство върви със су-

рови климатични условия, 

особено през зимните 

месеци. Ето защо сани-

рането е изключително 

важно за областта. Екип 

на вестник „Строител“ по-

сети „сърцето на Родопи-

те“ – Смолян, за да се за-

познае със свършеното в 

общината по Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС), как се е про-

менил районът благодаре-

ние на нея и какви ползи 

отчитат собствениците 

на имотите в обновените 

обекти. 

Със самото навлизане 

в града се забелязва, че 

измежду триетажните 

къщи – запазена марка на 

региона, се издигат сани-

рани блокове и коопера-

ции. Впечатление правят 

и трибагрениците, които 

красят фасадите на много 

от тях.

Първо се отправихме 

към жк „Невяста“ – квар-

тала, в който има най-

много обновени обекти. 

Там пред добре изглежда-

щия бл. 2 след внедрени 

мерки за ЕЕ по Национал-

ната програма ни очаква-

ше Зоя Каладжиева, която 

живее в него вече 32 г.

„Впечатлена съм от начи-
на, по който нашият град 
промени облика си. 

Резултатите от На-

ционалната програмата 

за енергийна ефектив-

ност в Смолян са наис-

тина видими. Всичко по 

нея се изпълни на отлично 

ниво“, коментира тя в на-

чалото на разговора си с 

нас. Каладжиева посочи, че 

е била приятно изненадана 

от качествената работа 

на строителите. „Мате-

риалите, които се вложиха 

при санирането на нашия 

блок, и професионализ-

мът, с който бе направе-

но всичко, няма как да не 

ме радват“, посочи тя. 

По думите й сега има съ-

ществена промяна в тем-

пературите на въздуха в 

помещенията в жилището 

й, особено през зимния се-

зон. „Сметката ми за ото-

пление намаля наполовина. 

Студените месеци не се 

усещат, защото вкъщи е 

топло и уютно. Смениха 

изцяло външната изолация 

на сградата, фасадата е 

боядисана, поднови се по-

критието на покрива. Бл. 2 

вече е много приятна глед-

ка“, изтъкна Зоя Каладжи-

ева.

Тя не пропусна да спо-

дели и тревогата си от-

носно плановете в новата 

програма за енергийна 

ефективност живущите 

да осигуряват някакъв про-

цент съфинансиране, тъй 

като е убедена, че хората 

са против подобно реше-

ние. „Това няма да е чест-

но, защото има граждани 

като мен, които са получи-

ли безвъзмездно енергийно 

обновяване на домовете 

си. Не е редно другите 

желаещи да се включат в 

следващата програма да 

не се облагодетелстват 

по същия начин. Особено 

по-възрастните ни съ-

граждани, които едва ли 

биха могли да осигурят 

нужните средства“, под-

черта Каладжиева и до-

бави, че едва ли има много 

семейства в страната, 

които могат да отделят 

няколко хиляди лева. 

„Нека санирането да про-
дъл жи, както е било до 
този момент, защото 
всички домакинства го 
 заслужаваме“, 

завърши Зоя Каладжи-

ева.

Излизайки от блока, 

екипът ни среща още ня-

колко от живущите и вед-

нага отправи въпроси и 

към тях дали са доволни 

от внедрените мерки за 

ЕЕ в блока им. Те не само 

изброиха редицата ползи 

от НПЕЕМЖС, но и изка-

заха благодарности към 

строителите за добре 

свършената работа.

Следващата ни спирка 

бе в кв. „Устово“, където 

виждаме контраст между 

несанирания бл. 16 и обно-

вения бл. „Изгрев“. Там ни 

посреща Венета Узунова, 

която има по един апар-

тамент и в двата блока. 

„И двете сгради са сред 

най-старите в града и за 

съжаление разликата във 

визията и състоянието 

им е огромна“, подчерта 

тя. Узунова поясни, че в 

бл. 16 и покривът тече. 

От думите й стана ясно, 

че заедно със съседите си 

са се опитали да направят 

ремонт, но резултатите 

са само временни. „Мно-

го от живущите нямаха 

пари да се включат. Дру-

ги решиха да слагат сами 

изолация по външните 

стени на жилищата си, 

но ефектът от това да-

леч не е като в съседния 

бл. „Изгрев“, категорична 

бе тя. Узунова изрази на-

дежда, че програмата за 

саниране ще бъде възо-

бновена. „Блок 16 е сред 

одобрените по НПЕЕМЖС 

и собствениците са в оч-

акване отново да бъдат 

осигурени средства. Ако 

обаче държавата реши, че 

трябва да съфинансираме 

дейностите, не съм сигур-

на дали всички мои съседи 

ще са съгласни. Дори е 

възможно да се откажем. 

Тези, които вече са си об-

новили жилищата, няма да 

искат да дадат пари от-

ново. Освен това повече-

то обитатели на бл. 16 са 

пенсионери и не разпола-

гат с нужните средства“, 

поясни тя.

Зоя Каладжиева от бл. 2 в жк „Невяста“

Венета Узунова

Жк „Невяста“ е кварталът, в който има най-много обновени сгради

Контрастът между несанирания бл. 16 и обновения бл. „Изгрев“ в кв. „Устово“



Венета Узунова спо-

дели впечатленията си 

от бл. „Изгрев“ след обно-

вяването му. „За радост 

имам апартамент в този 

блок. Доволна съм много 

от облика му. Като огро-

мната разлика не е само 

във визията му. Сметки-

те се промениха, намалих-

ме разхода на дървата за 

отопление. Климатикът 

също почти не го включ-

ваме“, посочи тя.

Продължавайки към в 

кв. „Устово“, екипът ни се 

спира пред 

бл. „Китка“, който освен 
красиво име има уникална 
визия,

изпъкваща на фона на 

заобикалящите го сгради. 

Там ни чака Илия Мавроди-

ев, който от много години 

живее в блока. Разказва 

ни, че това е едно от 12-

те здания в града, които 

се обновяват по проект 

„Енергийна ефективност 

на многофамилни жилищ-

ни сгради в град Смолян“, 

финансиран по ОП „Регио-

ни в растеж 2014 - 2020“. 

„На първо място искам да 

кажа, че сме много довол-

ни от свършената рабо-

та. Строителите изпъл-

ниха невероятно своята 

задача. Това ми направи 

силно впечатление, защо-

то аз също работя в бран-

ша. С интерес наблюдавах 

внимателно какво се случ-

ва“, сподели с усмивка на 

лицето Мавродиев. Той 

многократно подчерта, че 

няма забележки по реали-

зираните СМР, и отбеляза, 

че обновяването на блока 

му се e случило в най-пра-

вилния момент, защото 

е построен в далечната 

1968 г. „Сами разбирате 

в какво състояние беше 

сградата преди реновира-

нето й. Покривът течеше. 
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Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян:

Г-н Кехайов, много се рад-
ваме, че отново сме в Смолян, 
това скъпо за в. „Строител“ 
място, след един период, свър-
зан с пандемия и ограничения. 
Какво се случва със строител-
ния сектор в Смолян? Какво е 
състоянието му в момента?

Секторът в Смолян не е в 

цветущо положение, въпреки че 

работим в момента. Опитва-

ме се да помагаме на малките 

фирми с каквото можем. Те са 

по-гъвкави и по-лесно се преори-

ентират, докато по-големите 

компании са с по-голяма зае-

тост и част от тях се насочи-

ха извън региона. Тенденцията 

е такава – повечето от фирми-

те излизат да работят извън 

областта. Инвестициите са 

малко. Почти няма частни та-

кива не само в нашия град, но и 

в региона. 

Големите поръчки се изпълня-

ват от крупни компании, които 

не са местни. Аз няколко пъти 

предлагам на УС, когато даде-

на голяма фирма отиде в някоя 

област, да прави сдружение с 

местните дружества и да ра-

ботят съвместно. Моето лично 

мнение е, че трябва да се дава 

хляб и на местните строители.

Кои са големите инфра-
структурни обекти, които се 
реализират на територията 
на общината?

Най-големият обект в мо-

мента е водният цикъл. Есента 

се стартира една част от него, 

той е разделен на три – Червен 

FIDIC, Жълт FIDIC, отделно има-

ме реконструкция на канализа-

ционна мрежа безизкопно. Чер-

веният FIDIC е на привършване. 

Там може би дейностите са из-

пълнени на 70%. 

По проекта работят над 20 

местни фирми, не можем да ка-

жем нещо лошо. Но е единстве-

ният по-голям обект в региона, 

на който се включиха смолянски 

компании. 

При пътя Рудозем – Сред-

ногорци участваха местни 

фирми, работиха един-два ме-

сеца, но не им се плати и се 

отказаха. Случващото се е 

притеснително. Ние нямаме 

капацитета да издържим с ме-

сеци, без да получаваме пари за 

свършеното.

Как протече Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност и как ще коментира-
те следващата?

Нямаме забележки. Протече 

много добре. Кметът с неговия 

екип решиха да дадат реален 

шанс на малките фирми от ра-

йона. Определиха една компа-

ния да може да изпълнява един 

обект. В други области се случ-

ваше една-две фирми да вземат 

всички поръчки и да ги разпре-

делят на другите. В Смолян не 

стана така. Хората са доволни. 

Аз лично съм говорил с много 

живеещи в тези блокове. Всички 

казват, че между 45 и 50% има 

ефективност. Сметките за 

енергия, за дърва са по-ниски. 

Консумацията е намаляла напо-

ловина. Съгражданите ни се на-

дяват програмата да продължи. 

Дай Боже, всичко да е наред.

Относно финансирането – 

по-добре е да се финансира на 

100%, а да няма съфинансиране 

от страна на гражданите, ка-

квито идеи се чуват. Хората ня-

мат възможност и ще възникне 

проблем. Добре би било да мо-

гат да се санират и фамилните 

къщи, защото и те заслужават.

Какво беше отражението 
на програмата върху строи-
телния бранш? 

Мога да кажа, че беше мно-

го положително. Покри се един 

период, в който нямаше работа. 

Постигна се заетост на пове-

чето местни компании. Доволни 

са и самите фирми, че работиха. 

През новия програмен период те 

очакват да участват отново.

Също така и търговията на 

местно ниво се възползва от 

НПЕЕМЖС. Смолянските фирми 

купуваха строителни материа-

ли от доставчиците в региона.

Вашето мнение за продъл-
жаването на програмата?

Твърдо тя трябва да продължи.

Вие сте председател на ОП 
на КСБ - Смолян. Какви прио-
ритети сте си поставили през 
2021 г.?

Работим основно да помага-

ме на всички фирми, независимо 

от техния мащаб и във всеки 

аспект от строителната про-

фесия. Често организираме 

обучителни курсове и семинари 

в сътрудничество със „Строи-

телна квалификация“ ЕАД. Ком-

паниите разчитат все повече 

на нас за актуална информация 

по важни въпроси и вече сами 

ни търсят. За нас е важен този 
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диалог и доверието, което ни 

имат. 

Работим добре в сътруд-

ничество със Смолянската 

гимназия по туризъм и стро-

ителство, където от няколко 

години бе възобновена тра-

дицията на средното строи-

телно образование. Като по-

следна инициатива ще посоча 

организирането на летни ста-

жове за учениците в местни 

строителни фирми. Опитваме 

се да дадем шанс на младите в 

строителната професия. 

Каним производители, пра-

вим представяния на техни-

чески новости. Държим на ко-

ректността и прозрачност та 

като основни принципи в рабо-

тата на нашия бранш.

Областното представи-

телство на КСБ в Смолян ста-

на известно с „модела Смолян”, 

с това, че всички фирми, впи-

сани в ЦПРС, са и членове на 

Камарата. Продължава да е 

така. Познаваме се. Като едно 

семейство сме. Аз се считам 

за обединител. По характер 

съм такъв. Обичам да имам 

контакти, хората ме позна-

ват, знаят какво мога. Карти-

ната зад мен ми е подарък от 

колегите – Кубрат и синовете 

му около снопа с пръчки. Сами 

може да прецените какво зна-

чи това. Старая се да давам 

всичко от себе си. Мисля, че се 

получава. В ОП на КСБ по вся-

ко време сме на разположение.

Служителките изцяло са от-

дадени на работата. Приемат 

фирмите и ги насочват. Като 

ОП на КСБ се опитваме да бъ-

дем максимално полезни.

Снимки Емил Христов



Със собствени средства 

много трудно можехме 

сами да го оправим, по-

ради което решихме да 

кандидатстваме за фи-

нансиране по оперативна-

та програма и за щастие 

бяхме одобрени“, поясни 

Мавродиев. Той сподели с 

екипа ни, че сметката му 

за отопление е намаляла 

драстично. „Преди полз-

вах над 5 кубика дърва, а 

сега разходвам наполови-

на. Не съм очаквал да има 

такава огромна разлика“, 

коментира Мавродиев.

Той също заяви, че 

НПЕЕМЖС е променила 
значително визията на 
Смолян.

 „Изключително прият-

но е, като минаваш край 

красивите сгради. Така 

че според мен е важно 

програмата за енергийна 

ефективност да продъл-

жи“, завърши Мавродиев.

Следващият ни събе-

седник бе Милена Пенчева, 

главен експерт в дирекция 

„Строителство, инфра-

структура и околна сре-

да“ в община Смолян. Тя ни 

разказа за целия процес по 

обновяване на жилищните 

сгради в града. „Още през 

2007 - 2008 г. се заговори, 

че ще има възможност 

гражданите да получат 

финансиране за обновя-

ването на жилищните 

сгради, които обитават. 

Веднага започнахме да 

работим активно в това 

направление и след повече 

от 10 години резултати-

те са налице“, заяви Пен-

чева. 

Тя ни информира, че в 
Смолян от 2008 г. до 2010 г. 
общо санираните сгради 
по различни програми са 55, 
а по НПЕЕМЖС са 29 - от 
2015 до 2017 г. 

„Не само собственици-

те в обновените блокове, 

а всички жители на града 

са изключително доволни 

от програмата, защото 

чрез нея той придоби из-

цяло нов облик. Отделно 

много наши съграждани се 

похвалиха за икономията, 

която правят от сметки-

те си за отопление през 

дългия зимен период, кой-

то при нас продължава 

между 5 и 6 месеца“, ко-

ментира Милена Пенчева 

и добави, че проведена 

анкета от общината е 

установила, че разходите 

за отопление в санирани-

те имоти са се понижили 

от 40 до 60%.

„В Смолян има 50 блока, 
които очакват рестар-
тиране на програмата за 
енергийна ефективност.

Те са записани в спи-

съците на Българската 

банка за развитие (ББР) 

и очакват подписването 

на тристранните догово-

ри за целево финансиране 

и отпускане на средства 

от страна на държава-

та. Наистина е непри-

ятно, че сдруженията им 

нямат какво друго да на-

правят, освен да се надя-

ват на възобновяването 

на  НПЕЕМЖС“, подчерта 

Пенчева.

Тя информира и как са 

протекли обществените 

поръчки за избор на изпъл-

нители на енергийното 

обновяване на блоковете 

в града. „При нас канди-

датстването беше на 

етапи. След като бе одо-

брена финансова помощ 

за първите подадени за-

явления в ББР, оформихме 

група от сгради, за които 

пуснахме обществени по-

ръчки, като всяка от тях 

беше в отделна обосо-

бена позиция. Условието, 

което поставихме, бе, че 

всяка строителна ком-

пания може да кандидат-

ства само за един блок. 

Важно е да поясня, че са-

нирането се извърши на 

инженеринг“, каза Милена 

Пенчева. „Радвам се и се 

чувствам удовлетворе-

на, защото много местни 

фирми участваха в изпъл-

нението на мерките за 

енергийна ефективност“, 

отбеляза тя.

Главният експерт в 

дирекция „Строителство, 

инфраструктура и околна 

среда“ в община Смолян 

сподели още пред екипа 

ни, че жк „Невяста“ е от-

личникът по брой санирани 

блокове. „Повечето сгради 

в квартала са панелни и се 

нуждаеха от спешни мер-

ки. Този тип здания са с 

най-голямо топлоотдава-

не, поради което и резул-

татите от обновяването 

са най-значими в жк „Не-

вяста“, подчерта Пенче-

ва. Тя добави, че много от 

нейните съграждани са й 

споделили, че са впечатле-

ни от многостранните 

ползи от НПЕЕМЖС. 

Милена Пенчева комен-

тира и очакваната нова 

програма, за която се пла-

нира 80% от финансира-

нето да са от държавата 

или фондове, а останали-

те 20% да са съфинанси-

ране от собствениците. 

Според нея, ако това се 

случи, има вероятност 

някои от сдруженията на 

блокове, чакащи осигуря-

ване на средства за са-

ниране, да се откажат. 

„Възрастта на населе-

нието, обитаващо сгра-

дите, които се нуждаят 

от енергийно обновяване, 

е висока – голяма част са 

пенсионери, а 20% ще е 

наистина сериозна сума. 

От друга страна все пак 

трябва да кажем, че тези 

20% ще освободят финан-

сов ресурс, с който ще мо-

гат да се обхванат повече 

обекти“, допълни тя.

Милена Пенчева пред-

стави и данни за напредъ-

ка по проекта „Енергийна 

ефективност на многофа-

милни жилищни сгради в 

град Смолян“ по ОП „Реги-

они в растеж 2014 - 2020“. 

„К ласирахме 12 блока, 

защото за толкова РЗП 

беше определен ресурс. 

При избора отчитахме ак-

тивността на граждани-

те, например кой по-рано 

си е създал сдружението. 

Годината на построяване 

също имаше значение“, 

поясни тя и добави, че по-

старите здания се нуж-

даят от по-спешни мерки 

за ЕЕ. „До момента има 

няколко блока, които са 

въведени в експлоатация. 

Понастоящем се работи 

по част от тях, други 

тепърва ще започнат. 

Смятаме, че там нещата 

също се случват много до-

бре“, каза тя.

В края на разговора 

ни Пенчева засегна ре-

ферентните цени по ме-

тодическите указания на 

НПЕЕМЖС. „През годините 

стойностите намаляваха 

на всеки един етап от из-

пълнение. В същото време 

от миналата година се на-

блюдава покачване на це-

ните на материалите – на 

дограми, на топлоизолация 

и съпътстващи материа-

ли. Сегашните стойности 

на кв. м РЗП по мнение на 

строителите, с които го-

ворим постоянно, са не-

достатъчни“, заяви тя.

Видео клип, изработен 

от в. „Строител“, може да 

се види на сайта на изда-

нието https://vestnikstroitel.

bg/ и на YouTube канала на 

вестника.
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Милена Пенчева, главен експерт в дирекция „Строителство, 
инфраструктура и околна среда“ в община Смолян
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Николай Мелемов, кмет на община Смолян:

Строителството е бизнесът, който дава най-много работни места в нашия регион

Г-н Мелемов, какви 
са резултатите от из-
пълнението на Нацио-
налната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради на тери-
торията на община Смо-
лян? Каква е нагласата 
на Вашите съграждани и 
с какви очаквания сте за 
това, което предстои?

За разлика от начало-

то на НПЕЕМЖС, когато 

у хората имаше известни 

притеснения и съмнения, 

сега вече всички безспор-

но искат да има саниране. 

Ние сме сред първите об-

щини, които започнаха да 

обновяват сгради. До мо-

мента в Смолян по различ-

ни програми са изпълнени 

55 блока, а по НПЕЕМЖС 

са 29, като имаме подгот-

вена документация за още 

50. Хората наистина ня-

мат търпение и тяхното 

жилище да бъде обновено. 

По последна информация, 

която имаме за нацио-

налния План за възстано-

вяване и устойчивост, в 

него са заложени доста 

средства за енергийна 

ефективност. Надявам 

се това наистина да е 

така, защото ефектът от  

НПЕЕМЖС е многостра-

нен. Гражданите са изклю-

чително доволни. 

Първо мога да кажа, 

че визията на Смолян е 

коренно различна. От еко-

логична гледна точка също 

има сериозни ползи. При 

нас през зимата въздухът 

е доста замърсен, защото 

хората се отопляват най-

вече с дърва. Сега нещата 

започват да се променят 

значително, а и жители-

те спестяват средства 

в студените месеци, за-

щото домовете им са по-

топли. Тук искам да вме-

тна, че нашата община 

стартира проект „Мерки 

за подобряване качество-

то на атмосферния въздух 

в община Смолян“, финан-

сиран по ОП „Околна среда 

2014 - 2020“. Идеята ни е 

чрез него да намалим до 

минимум нивата на фини 

прахови частици от бито-

вото отопление чрез под-

мяна на печките на дърва. 

Ако заедно с това се про-

дължи и санирането, ефек-

тът ще бъде наистина 

невероятен за целия град. 

Едно от предимствата на 

нашия регион през лятото 

е чистият въздух и прият-

ният климат и ние искаме 

да ги запазим такива.

Отделно общината по-

ема ангажимент, когато 

санира блока, да направи 

и вертикалната планиров-

ка. Сами виждате колко 

по-приветливо става вече 

и около самите сгради. Но 

няма как да не прави впе-

чатление, че до хубавите 

обновени сгради има таки-

ва, които се нуждаят от 

саниране. Контрастът е 

огромен. 

Красивото има въз-

питателен характер, и 

то най-вече за децата. 

Хубавата среда ни учи на 

естетика. Дори мога да 

кажа, че на много места 

след края на санирането 

жителите започнаха да 

се грижат активно да им 

е хубаво около зданието, 

пазят чисто.

Искам да почертая спе-

циално, че в изпълнението 

на НПЕЕМЖС участваха 

много малки местни фир-

ми, което помогна допъл-

нително за развитието 

на областта. Това беше 

и един от приоритетите, 

които си бяхме поставили.

Как  п о с т и г н а х т е 
този резултат?

Когато обявихме об-

ществените поръчки за 

изпълнители, поставихме 

условието дадена фирма 

да има право да работи 

само на един блок. Стру-

ваше ни се, че така ще е 

справедливо и ще можем 

да обхванем повече ком-

пании. Сега планираме при 

рестартиране на програ-

мата да поставим условие 

една компания да прави 

два обекта, защото все 

пак говорим за 50 сгради, 

които имат готовност да 

бъдат санирани при осигу-

ряване на финансиране. 

А какви са очаквани-
ята Ви за изпълнението 
на последващ етап от 
програмата и според Вас 
въвеждането на изисква-
нето за съфинансиране 
от страна на собствени-
ците ще бъде ли пречка?

Всичко опира до пари. 

На мнение съм, че съфинан-

сирането ще е много слож-

но. Това е и психология. До 

този момент е било без 

подобно условие, а сега из-

веднъж ще искат пари от 

хората. В България много 

трудно може да се реали-

зира мащабно енергийно 

обновяване по този начин - 

ако беше възможно, хората 

много отдавна сами щяха 

да оправят блоковете си. 

В една жилищна сграда 

дори един човек да не иска 

да дава пари, тогава про-

пада възможността за са-

ниране. Така че съм на мне-

ние, че програмата за ЕЕ 

трябва да продължи, както 

беше до този момент. Ако 

повече сгради в общината 

бъдат обновени, съм сигу-

рен, че дори няма да има-

ме нужда от АЕЦ „Белене“, 

защото ще се спестява 

много ток.

Кои са големите ин-
фраструктурни проекти, 
които се реализират на 
територията на община 
Смолян?

Най-важният и голям 

обект, който се изпъл-

нява на територията на 

общината, е „Интегриран 

воден проект на агломе-

рация град Смолян“. Той 

се финансира по Опера-

тивна програма „Околна 

среда 2014 – 2020 г.“ и е на 

стойност над 91 млн. лв. С 

реализацията му ще бъде 

увеличен събраният и тре-

тиран товар на замърся-

ване преди заустването 

на отпадните води във 

водни обекти, ще се нама-

лят загубите в мрежата и 

ще се подобри водоснабдя-

ването на населението на 

Смолян. Знам, че осъщест-

вяването на водния цикъл 

е изпитание за съгражда-

ните ни, но съм сигурен, че 

когато приключи успешно, 

ще забравят за трудно-

стите. Това наистина е 

най-важният обект в мо-

мента, защото е доста 

тежък, а и с голяма стой-

ност. Крайният срок за 

неговото финализиране е 

2023 г. Естествено покрай 

водния цикъл общината 

има ангажименти по въз-

становяване на улици.

Сред другите по-значи-

ми проекти е този за съз-

даване на дневен център 

за подкрепа на лица с раз-

лични форми на деменция и 

техните семейства. Той 

вече приключи, реализи-

рахме го по ОП „Региони в 

растеж 2014 - 2020“. Стой-

ността му е 553 059,61 лв. 

През настоящата го-

дина започнахме и обно-

вяването на сградата на 

Планетариум Смолян, също 

с финансиране от „ОПРР 

2014 - 2020“, по процедура 

за директно предоставяне 

„Изпълнение на интегрира-

ни планове за градско въз-

становяване и развитие 

2014 - 2020 – Смолян“. Про-

ектът е за 4 156 302,16 лв., 

от които 2 656 423,36 лв. 

са безвъзмездни сред-

ства, а 1 499 878,80 лв. са 

осигурени чрез финансов 

инструмент към Фонда 

за устойчиви градове. По 

него се предвижда въвеж-

дане на енергоспестяващи 

мерки – подмяна на догра-

ма, поставяне на топлои-

золация на стени и покрив, 

ще се заменят отопли-

телната, вентилационна-

та, електрическата и ВиК 

инсталация, ще се поста-

вят настилки, облицовки и 

покрития съобразно спе-

цификата на отделните 

помещения. В рамките на 

проекта ще се осигури 

достъпна среда за хора 

с увреждания и пожарна 

безопасност. Планетари-

умът е ремонтиран преди 

повече от 40 г. Сега освен 

строителна дейност ще 

се направи и подмяна на 

апаратурата. Обектът е 

сред атракциите на гра-

да и след като приключим 

работата по него, той ще 

стане европейски и моде-

рен.

Виждате,  че  не  са 

малко нещата, по които 

работим. Ние сме доста 

сложна община – отгова-

ряме за 86 населени мес-

та в планински регион, 

но за съжаление не можем 

да участваме по „Програ-

мата за развитие на сел-

ските райони 2014 - 2020“. 

Правим каквото можем с 

бюджета, с който разпо-

лагаме. Не за всичко ни 

стигат средства, но се 

стараем да изпълняваме 

приоритетите си.

Как се справяте с 
пътната инфраструкту-
ра?

Трудно, отговаряме 

за 486 км общинска път-

на мрежа. Опитваме се 

главно да работим по 

най-тежките и належащи 

участъци. Смятам, че се 

справяме добре, но имаме 

села като Мугла, където 

ситуацията е много теж-

ка, до подобни населени 

места се стига само с ви-

сокопроходим автомобил. 

Разчитаме на помощ от 

страна на държавата за 

решаване на подобни про-

блеми и се надяваме, че тя 

ще реагира. 

Родопският край е 
един от най-красивите в 
страната. Какви инициа-
тиви предвиждате, за да 
популяризирате туризма 
в региона?

Разполагаме с много 

хотели. Стараем се да 

създаваме повече атрак-

ции. Опитваме се с ев-

ропейски проекти и чрез 

собствени средства да 

развиваме града, за да 

бъде по-привлекателна 

дестинация. Основно по-

пуляризираме културния и 

спортен туризъм, защото 

това е бъдещето на общи-

ната. Скоро очакваме да 

бъде открита и връзката 

между България и Гърция 

– Гранично контролно-про-

пускателен пункт „Рудо-

зем – Ксанти“. Пускането 

му ще доведе голям път-

никопоток, с което ще се 

подпомогне икономиката в 

областта. 

Какво прави община-
та по отношение на про-
блема с обезлюдяването?

В България има само 5 - 

6 града, които не са засег-

нати от това негативно 

явление, а при всички дру-

ги ситуацията е еднаква. 

Това е световна тенден-

ция. Стараем се като об-

щина да предоставим ус-

ловията на големия град. 

Като станах кмет, няма-

ше кино, сега вече има. 

Всички детски градини и 

училища са санирани и са 

в много добро състояние. 

Направихме нови спортни 

обекти, вече имаме и ба-

сейн, два стадиона, като 

единият е с изкуствена 

трева, а другият - с ес-

тествена. Предлагаме 

добро качество на живот.

Има ли инвеститор-
ски интерес към града?

В момента той е насо-

чен главно към закупуване-

то на къщи и имоти. Из-

даваме много строителни 

разрешения, но нямаме 

кой знае какъв интерес от 

страна на големи промиш-

лени предприятия. Надява-

ме се да се появи скоро и 

голям инвеститор. 

Стараем се да осигу-

ряваме условия и за биз-

неса. За съжаление про-

дължаващата пандемия 

от COVID-19 създава го-

ляма несигурност и няма 

яснота как ще тръгнат 

нещата. Надяваме се да 

привлечем инвестиции. 

Младите хора искат добре 

устроено място, в което 

да отгледат децата си, 

а нашия град дава такава 

възможност.

Как протича работа-
та Ви с ОП на КСБ - Смо-
лян?

Най-точният начин, по 

който мога да отговоря, 

е – работим оперативно. 

Провеждаме срещи редов-

но. Има ли нужда, винаги 

откликваме, както и те, 

ако ние ги потърсим. На-

лице е повече от отличен 

диалог. Никакви проблеми. 

Важно е да кажа, че стро-

ителството е бизнесът, 

който дава най-много ра-

ботни места в нашия ре-

гион.
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Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

В петхилядния кв. „Речица“ най-после ще бъде изградена 
канализация, дейностите обхващат и 54 км водопровод 

Страницата подготви 
Елица Илчева

В област Сливен за-

почва рехабилитация и 

доизграждане на водо-

снабдителната и канализа-

ционната инфраструктура 

за 130 млн. лв. Строител-

ните работи ще бъдат 

реализирани по проект 

на „ВиК - Сливен“ ЕООД 

по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“. 

„Това е най-голямата 

инвестиция в последно 

време в цялата област. 

Загубите на питейна вода 

ще бъдат занижени сред-

но с 15 процента. Няма да 

е пресилено, ако кажа, че 

планираните дейности са 

свързани с дългогодишни 

очаквания - в петхилядния 

кв. „Речица“ най-после ще 

бъде изградена канализа-

ция, а най-новата пречис-

твателна станция за пи-

тейни води в Сливен, която 

е и най-модерното съоръ-

жение на Балканите, ще 

бъде свързана с мрежата 

и ще заработи“, коментира 

областният управител на 

Сливен Минчо Афузов. Той 

подчерта, че изпълнението 

на проекта е от същест-

вено значение и за Генерал-

ния план за развитието на 

водоснабдяването и ка-

нализацията в областта, 

приет преди осем години.

Управителят на „ВиК 

– Сливен“ ЕООД инж. Сев-

далин Рашев информира, че 

ще бъде извършена рехаби-

литация, ремонт и изграж-

дане на над 54 км водопро-

водна мрежа и близо 45 км 

канализация, включително 

и реконструкция на две 

пречиствателни станции 

за отпадни води, подмя-

на на помпени агрегати 

и съоръжения, внедряване 

на системата SCADA. По-

добренията ще позволят 

по-добро управление и ана-

лиз на водните ресурси, а 

това от своя страна ще 

помогне за овладяване на 

кризи през години, в които 

има суша, каквито бяха из-

миналите три.

Инж. Рашев благодари 

на областната админи-

страция и на общините 

за съдействието проек-

тът да стане възможен. 

По думите му безвъзмезд-

ната помощ възлиза на 

81 млн. лв.

В Сливенската професионална гимназия по стро-

ителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ бе открит 

нов STEM център. Модерната база е създадена по 

Националната програма „Изграждане на училищна 

STEM среда“ с финансиране от Министерството на 

образованието и науката. 

Четири отделни зони ще предоставят всички не-

обходими условия за обучение чрез иновативни техно-

логии за цялостно прототипиране в архитектурата 

и геодезията.

Центърът включва още стая „виртуална реал-

ност“ за визуализиране на проекти с програмите 

AutoCad и ArhiCad, 3D принтер за изработване на ма-

кети, CNC рутер за гравиране и изрязване и дрон за 

аерофото заснемане за учениците от специалност 

„Геодезия“.

Тук бъдещите специалисти - архитекти и геоде-

зисти, ще имат възможност да се обучават и чрез 

методи, близки до бизнеса и реалния живот, както и 

да придобият нужните знания и умения, за да се раз-

виват успешно в професиите на бъдещето.

Мечтата на Хасково за 

нов парк е на път да се сбъ-

дне. Теренът зад дома на 

народната армия вече се 

почиства, заравнява и тра-

сира. Преди години Минис-

терството на отбраната 

предостави безвъзмездно 

50 дка с бивши казарми на 

общината, а през декем-

ври 2020 г. Хасково получи 

от правителството 3,9 

млн. лв. за строителстото. 

Предвидено е изграж-

дане на алеи, спортни и 

паркови съоръжения със 

свободен достъп, площад-

ка за тротинетки и скейт, 

езеро, няколко детски къта, 

фитнес на открито, мул-

тифункционално спортно 

игрище. 

Ще бъдат запазени 

ценните дървесни видове, 

като ще се залесят и нови. 

„Паметникът на 10-и Ро-

допски пехотен полк след 

десетилетия на забрава 

и разруха ще получи заслу-

жено внимание. Простран-

ството около него ще бъде 

облагородено и ще стане 

достъпно за поклонения в 

памет на смелите българ-

ски войници“, съобщават 

от общината.

Междувременно е ас-

фалтирано и ключовото 

кръстовище на булеварди-

те „Съединение“ и „Стефан 

Стамболов“ до автогара-

та. Обектът е част от 

проект за близо 4 млн. лв. 

за обновяване на градската 

пътна мрежа.

Община Берковица за-

почна ремонт на мост над 

едноименната река  в мест-

ността Лонджата. Съо-

ръжението е пострадало 

тежко при проливния дъжд и 

наводнението на 4 септем-

ври 2014 г. 

От местната адми-

нистрация съобщиха, че 

в проекта е предвидено 

изграждане на подпорни 

стени от двете страни на 

реката. Едната ще е с дъл-

В Добрич предстои обявяването на обществена 

поръчка за цялостно обновяване на Народно читалище 

„Йордан Йовков – 1870 година“. Финансирането в размер 

на 800 000 лв. е осигурено от Националния доверите-

лен Екофонд по „Инвестиционна Програма за климата 

– енергийна ефективност“.

Предвижда се след ремонтните дейности сградата 

да достигне клас „В“ на енергийна ефективност. Ще 

бъде реализирано топлинно изолиране на външните сте-

ни, на покриви и на подове, подмяна на външна дограма и 

монтаж на ефективно топлоснабдяване. 

Важно условие към строителите е да запазят харак-

терния архитектурен облик на сградата.

жина 150 м, а другата - 30 м. 

Стойността на инвестици-

ята е 578 396 лв., като сред-

ствата са отпуснати от 

правителството в края на 

2019 г. Срокът за изпълне-

ние е 90 календарни дни след 

откриването на строител-

ната площадка, уточниха 

от общината в Берковица.

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 17петък, 9 юли 2021 Ñòðîèòåë

www.saracakis.bg  София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35  +359 2 441 99 30

Продължават ремонтните работи на третокласния 

път III-861 Югово - Лъки, по който се пътува до едно от 

най-светите за християните места в Родопите – Кръс-

това гора. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ), като посочиха, че в момента се монтират 

нови бордюри, изливат се бетонови стени и се изграждат 

малки съоръжения. Почистват се скалните откоси и се 

полага хоризонтална маркировка. Прави се профилиране и 

асфалтиране на аварийни площадки край пътя. Предстои 

поставянето на ограничителни системи и пътни знаци.

От АПИ подчертават, че третокласният път е един-

ствената връзка на община Лъки с областния център 

Пловдив и е най-пряката към Баните в Смолянска област. 

По отсечката ежедневно преминава тежкотоварен тра-

фик от предприятията за добив и преработка на оловно-

цинкова руда в района. Пътят е построен през 50-те годи-

ни на миналия век, преминава през тежък планински терен 

с голям надлъжен наклон и в преимуществената си част е 

без необходимия габарит.

Строителните дейности се извършват от дружество-

то, с което АПИ има договор по Закона за обществените 

поръчки за текущ ремонт и поддържане на републикански-

те пътища в област Пловдив.

Инвестицията е за 940 хил. лв. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Започва рехабилита-

цията на площад „Сво-

бода“ в Ловеч. Финанси-

рането е осигурено по 

Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 

- 2020“, обяви на прес-

конференция кметът на 

общината Корнелия Ма-

ринова. Тя заяви, че обек-

тът, който е елемент от 

големия проект за нови 

пространствени реше-

ния в централна градска 

зона, е изключително ва-

жен. 

„Това е четвъртият 

площад, който е част от 

пешеходната зона и беше 

резервен обект в Интег-

рирания план за градско 

възстановяване и разви-

тие. Затова съм щаст-

лива, че вече е сключен 

договор за строител-

но-монтажните работи 

между община Ловеч и 

изпълнителя „ВИП Билд“ 

ДЗЗД“, добави Маринова, 

като информира, че има 

издадено разрешение за 

строеж.

Стойността на про-

екта е близо 940 хил. лв., 

от тях за СМР са 665 лв., 

а срокът за изпълнение - 

16 месеца, или до 2 яну-

ари 2022 г. Той обхваща 

пространството между 

катедрален храм „Св. св. 

Кирил и Методий“ и пеше-

ходната зона на ул. „Тър-

говска“. Включени са три 

детски площадки и скейт 

парк. 

На събитието ръко-

водителят на проекта 

инж. Петър Деков по-

сочи, че с цялостното 

изграждане на модерен 

градски център с макси-

мален набор от функции 

се цели да се подобри 

привлекателност та на 

града и да се създадат 

условия за повишаване 

на икономическата ак-

тивност и постигане на 

устойчив растеж. 

След събитието на 

площад „Свобода“ бе на-

правена и първата копка.

В а р н а  щ е 

спестява над 109 

хил. лв. годишно 

след модернизаци-

ята на уличното 

осветление в три 

микрорайона на 

жилищния квартал 

„Младост“. Новите 

LED тела с висока 

ефективност са осигурени по проект за рехабилитация, 

модернизация и изграждане на интелигентно управление и 

мониторинг на системата за външно изкуствено осветле-

ние в жилищния район. Общата стойност на инвестицията 

е 1,3 млн. лв., от които безвъзмездната помощ е в размер 

на 713 306 лв. Средствата са от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство. Срокът за из-

пълнение е 10 месеца. 

Предвижда се да бъдат обхванати всички пътни и пе-

шеходни подходи към жилищни входове, открити паркинги и 

междублокови пространства, обясни зам.-кметът на Варна 

Христо Иванов. Партньор на общината е норвежката ком-

пания Veilyskompetanse AS.

„Двата най-очевидни резултата от проекта са директно 

въздействие върху климатичните промени, чрез намаляване 

на парниковите емисии СО
2
 и понижаване на разходите за об-

щината чрез поставяне на по-ефективно осветление“, обясни 

представителят на норвежката компания Франк де Вит.

Искане за финансиране на неотложни възстанови-

телни работи на Гложенския манастир „Св. Георги Побе-

доносец“ е отправил до Междуведомствената комисия 

за възстановяване и подпомагане към Министерския 

съвет областният управител на Ловеч инж. Светослав 

Славчев, съобщават от неговата администрация.

Светата обител е пострадала при силната буря и 

проливен дъжд в края на юни. Има счупени и паднали ка-

менни плочи, керемиди и тухли, нарушена е изолацията 

на покрива и фасадната обшивка.

„Навреме предприетите действия ще допринесат 

за запазване на един от най-старите действащи ма-

настири у нас, който е от обществена значимост за 

православната вяра и българските традиции“, е посочил 

в искането си областният управител.

Започна събарянето на 

сградата на бившия тех-

никум по облекло и хранене, 

която се намира в идеалния 

център на Перник. Построй-

ката пострада непоправимо 

при земетресението на 22 

май 2012 г. 

На мястото й ще се 

изгради център за младеж-

ко развитие. Обектът ще 

струва 3,7 млн. лв. и ще бъде 

модел за високи стандарти. 

Строителството му ще се 

осъществи по програмата 

„Местно развитие, намаля-

ване на бедността и подо-

брено включване на уязви-

мите групи“ и Финансовия 

механизъм на Европейското 

икономическо пространство. 

Община Перник изпълня-

ва проекта в партньорство 

с две чуждестранни органи-

зации - от Норвегия и Сър-

бия.
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Исторически аргументи в подкрепа на Инициативата „Три морета“
Проф. д-р инж. 
Добрин Денев

Инициативата „Три 

морета” (наричана тук 

накратко Инициативата) 

обхваща 12 европейски 

страни. Техните имена 

и място на Европейския 

континент са извест-

ни. Разположени са при-

близително в тясната 

географска полоса меж-

ду 15-и и 25-и меридиан, 

което съответства на 

най-късите разстояния 

от Балтийско до Адри-

атическо и съответно 

до Черно море (Фиг.1). 

Населени са от различни 

народи – различни в етни-

ческо, религиозно и езико-

во отношение. Различно 

е и тяхното историческо 

минало.

Без преувеличение 

може да се каже, че посо-

чената част от терито-

рията на Европа е била 

населена от най-древни 

времена и че пътят на 

първите заселници на 

Стария континент до го-

ляма степен е съвпадал 

със същата полоса. Това 

заключение стана въз-

можно в резултат на раз-

ширените археологически 

проучвания и последните 

постижения в разкодира-

нето на тайните на чо-

вешкия геном. То следва 

от многото публикации 

по темата. Отскоро в 

изучаването на миналото 

на народите се намеси 

т.нар. популационна ге-

нетика - наука, базирана 

именно върху разгадава-

нето на човешките гени 

и свързаните с него ин-

тересни възможности за 

проследяване пътя и на 

най-древните поселници 

на континента. По такъв 

начин бяха разграничени 

ареалите на предста-

вителите на отделни-

те т.нар. хаплогрупи, по 

чиито генетични осо-

бености пътят на най-

древните човешки съ-

общества може да бъде 

проследен достатъчно 

прецизно. Това даде иде-

ята за разграничаване и 

дефиниране (все по-точ-

но) и на директориите, 

по които са навлизали 

древните хора към земи-

те, вписващи се в Иници-

ативата. 

Ако се опитаме да по-

гледнем към далечното 

време на предисторията 

от позицията на съвре-

менните карти, посве-

тени на темата, можем 

да отбележим например, 

че най-ранните (най-при-

митивните) европейци 

са били т.нар. неандер-

талци, заместени от 

по-късно появилите се на 

континента кроманьонци. 

Времето на тяхното поя-

вяване в Европа е доста 

отдалечено от нас – на 

около 30 - 40 хиляди годи-

ни, в които се включва и 

последният ледников пе-

риод. Следите от тези 

хора се намират доста 

трудно, макар, както по 

всичко личи, те да са оби-

тавали почти целия кон-

тинент. Тяхното участие 

в „генетичния портрет” 

на съвременна Европа е в 

рамките само на 2 - 3%. 

Истинските европейци 

(както можем да се са-

монаречем) са навлезли 

главно от югоизток, от 

Балканите. 

Топенето на ледена-

та броня в Европа, про-

текло най-интензивно 

след 12-ото хилядолетие 

пр.Хр., я превръщало във 

все по-добра земя за жи-

веене, стимулирало е чо-

вешките преселения към 

нея и трайното им за-

селване там. По всеобщо 

мнение интелигентните 

хора (представителите 

на вида Homo sapiens) 

са се населили масирано 

в Европа в началото на 

8-ото хилядолетие преди 

Христа. Появили са се, 

идвайки именно от райо-

на на Мала Азия и Севе-

роизточна Африка, пре-

минавайки през Босфора 

(тогава все още тясна 

ивица земя, съединяваща 

Европа и Азия). По-ната-

тъшното им напредване 

във вътрешността на 

континента е особено 

интересно за нас, за-

щото се оказва напълно 

съвместимо с описана-

та накратко полоса на 

„трите морета” (Фиг. 2). 

В генетично отношение 

най-първите европейци 

претърпяват изменения 

(мутации), като устой-

чивият балкански ге-

нетичен маркер I2a1 ги 

прави най-старите раз-

умни жители на Европа. 

Центърът, в който се е 

зародила посочената ха-

плогрупа, се намирал в 

района на нашите земи, 

по-точно в планините на 

днешна Хърватия. С те-

чение на хилядолетията 

хората от същата група 

се разселили и на север, 

и на запад, като концен-

трацията им с разстоя-

нието е намалявала. От 

картите, които съвре-

менните изследователи 

представят, се вижда, че 

същата група като раз-

пространение е типична 

(т.е. между доминиращи-

те) до мислената линия, 

съединяваща най-южната 

точка на Балтийско море 

и най-северната на Адри-

атическо море – а това 

съвпада точно със запад-

ната ограничителната 

линия на страните от 

„трите морета”.

С течение на времето 

в северната част на Ев-

ропа се появява друга ха-

рактерна категория хора, 

дефинирани днес като ге-

нотип от групата R1a. За 

повечето от учените тя 

се определя условно като 

„северна” или „славянска”. 

Нейната най-висока кон-

центрация се установява 

днес на територията на 

съвременна Полша, Бе-

ларус, Западна Русия. В 

южна посока тя се „раз-

сейва”, а в западна ви-

соките й концентрации 

достигат (за отбелязва-

не) до вече дефинираната 

„демаркационна” линия 

между Балтийско и Ад-

риатическо море, т.е. до 

границите на страните 

от Инициативата и тези 

на традиционната Запад-

на Европа.

По-късно, отново през 

Балканския полуостров, 

са навлезли в Европа и 

представителите на на-

родите от т.нар. Плодо-

роден полумесец. Те са 

били първите земеделци, 

настанили се тук, за раз-

лика от вече споменати-

те хора, които като поми-

нък са били преди всичко 

номади - ловци и събирачи 

на плодове. Хаплогрупата 

на посочените „неолитни 

земеделци” е Е1b1b. Тя 

се установява в повече-

то от южните страни 

на Инициативата, като 

България и Румъния (вкл. 

и Гърция). Концентрация-

та им там е най-висока. 

Един от клоновете на 

пътя на същите земедел-

ци на север убедително 

съответства на интере-

суващата ни ивица между 

15-и и 25-и меридиан.

Хаплогрупата на три-

те балтийски страни 

(Литва, Латвия и Есто-

ния) е специфична – „нор-

дическа” (N), по което 

днешните жители на 

страните се оказват ге-

нетично сродни със скан-

динавските народи. Тях-

ното разселване е било в 

описаното направление, 

но от север към юг - все 

в същата полоса на кул-

турен и генетичен обмен.

На Европейския конти-

нент има и други народи, 

принадлежащи към други 

„генетични семейства”, 

но на тяхното заселване 

и преселения няма да се 

спираме, защото то не 

съвпада с траекториите, 

които ни интересуват. 

Характерен момент 

в преселението на няко-

гашните човешки съоб-

щества, съсредоточени 

в посочения географски 

ареал, се оказал и т.нар. 

Черноморски потоп. Ста-

ва дума за онзи геоложки 

катаклизъм, предизвикан 

от опустошителен земе-

тръс, който предизвикал 

разкъсването на посоче-

ната по-горе тясна ивица 

земя между Черно и Мра-

морно море. В резултат 

на него високите води на 

Средиземно и Мраморно 

море се влели мощно в 

„чашата” на безотточно-

то дотогава Черно море, 

предизвиквайки повиша-

ване на нивото му с около 

100 метра и гигантски 

разливи във всички гео-

графски посоки. Това се 

случило във времето око-

ло 6500 – 6600 г. преди 

Хр., като въпросното съ-

битие освен всичко дру-

го предизвикало масови 

изселвания на местното 

население. Съвременните 

проучвания доказват, че 

директориите на тази 

принудителна миграция 

напълно съвпадат със 

зоната на Инициатива-

та, която разглеждаме 

(Фиг. 3).

Посочените накратко 

примери аргументират 

тезата, че инициати-

вата за транспортна и 

инфраструктурна свър-

заност на страните от 

Централна Европа, наре-

чена „Три морета”, има 

своите далечни аналози, 

т.е.  че представлява 

„стародавен културен 

коридор” - повторение на 

своеобразния историче-

ски път на човеците още 

от древността. По него 

е преминала най-ранна-

та за Европа т.нар. Па-

леобалканска писменост 

(известна под наименова-

нието „Караново-Винча”), 

по него са се разпростра-

нили модерните за това 

време технологии, Кири-

ло-Методиевата азбука 

и много просветителски 

идеи. Показателен е на-

пример пътят на най-ран-

ната металургия (медна-

та), както и добивът и 

преработката на злато-

то, засвидетелствани 

най-ярко и убедително от 

Варненската култура от 

4500 г. пр.Хр.

Фиг. 1. Географски обхват на Инициатива „Три морета”

Фиг. 2. Заселването на Европа –  последователност: „А”, „В”, „С”, „D”



19АНАЛИЗИ петък, 9 юли 2021 Ñòðîèòåë

 По време на антич-

ността като главен до-

миниращ фактор в Европа 

се счита Римската импе-

рия. Нейният териториа-

лен обхват излизал извън 

очертанията на конти-

нента и в голяма степен 

„повтарял” очертанието 

на Средиземно море. Рим 

изиграл изключителна 

роля както за съдбините 

на народите, които обе-

динил или покорил, но и на 

онези, които останали 

извън неговите граници. 

Периодът на съществу-

ването му е характерен 

с изключително икономи-

ческо, обществено и кул-

турно развитие, както и 

постепенното обезлича-

ване на народите, които 

включвал в себе си. По 

римско време израсна-

ли големи градове, била 

създадена системата 

от непознати дотогава 

пътища, транспортни и 

хидросъоръжения, чийто 

мащаби и технически 

параметри предизвик-

ват възхищение и сега. 

Станал дори популярен 

изразът „Всички пътища 

водят за Рим”. Това е вяр-

но дотолкова, доколкото 

организацията на транс-

портната система на им-

перията била подчинена 

на стратегическите цели 

на отбраната и обслуж-

ването на най-важния ад-

министративен център – 

столицата Рим. Главните 

пътища били ориентира-

ни преимуществено в на-

правлението „североза-

пад-югоизток”. Някои от 

тях преминавали и през 

територията на Бълга-

рия и материални следи 

от тях са все още запа-

зени. Имало е и напречни 

пътища, които по нещо 

съвпадат с направлени-

ята на разглежданата 

Инициатива. Характерен 

тукашен пример за това 

е връзката между регио-

налните столици от IV в. 

Сердика (дн. София) и Ра-

циария (дн. Арчар), която 

преминавала през Петро-

ханския проход – един от 

обектите, с които на-

шата страна участва в 

Инициативата. Може да 

е само допълнение към на-

Фиг. 3. Черноморският потоп и последвалите го миграции

Проф. Добрин Денев изнесе презентация на тема „Път от древността“ в рамките на Транспортна конференция
„Инициатива „Три Морета“ - единство, иновации, свързаност“, проведена на 8 юни под патронажа на президента на 
Република България Румен Радев

Фиг. 4. Разпространение на най-ранната металургия 

стоящия преглед обсто-

ятелството, че същият 

път е изграден по вре-

мето на император Кон-

стантин Велики, който 

по това време резидирал 

в Сердика и следите от 

чийто дворец се откри-

ват в центъра на града. 

При император Теодо-

сий - през 395 г., римска-

та държава се разделила 

на две части – Източна 

и Западна. Разделител-

ната линия преминавала 

близо до сегашния 19-и 

меридиан и определено е 

съвпадала с проектира-

ното изграждане на свър-

за ност та „Три морета”. 

Именно по продължението 

на тази линия са разполо-

жени страните от Иници-

ативата. Тя следователно 

се явява „условно раздели-

телна” – вкл. и в по-късни 

времена, – когато Запад-

ният Рим паднал под уда-

рите на околните народи 

и когато са сформирани 

голяма част от страни-

те, чието свързване тук 

обсъждаме. Същата линия 

частично дублира лини-

ята на описаните ранни 

човешки заселвания на 

континента, но за наро-

дите тя не се явява раз-

делителна. По-скоро тя е 

формирала тясна ивица 

– респ. зона, населена от 

уседнали свободолюбиви, 

независими и устойчиви 

народи, които в своето 

историческо битие не са 

допуснали разширяването 

на по-късно създадените 

големи държавни форми-

рования както от изток, 

така и от запад. Показа-

телно е, че източните 

граници на империята на 

франките и Свещената 

римска империя са опи-

рали именно дотук. По 

тази географска ивица 

е станало и по-ранното 

във вековете мигриране 

на племената на готи 

и славяни от север към 

юг, т.е. от Прибалтика 

към Балканите, с което 

още веднъж се доказва 

особеното положение на 

този „път на народите”. 

По приблизително също-

то трасе е навлизало и 

християнството, но в 

обратната посока - към 

вътрешността на Евро-

па. По него в по-късни вре-

мена са преминали и някои 

от походите на кръстоно-

сците, вкл. на Владислав 

Варненчик през 1444 г.

Същата зона, която е 

разположена в „сърцето 

на Европа”, е обект на 

домогвания на великите 

сили не само през Сред-

новековието, но и през XX 

век. Тя е и зоната на „Же-

лязната завеса”, колкото 

и малко в исторически 

план да продължи перио-

дът на нейното същест-

вуване.

Особеното географ-

ско и историческо мяс-

то  н а  о б съждан ат а 

централноевропейска по-

лоса (най-късия път меж-

ду Балтийско и Среди-

земно море) се очаква да 

я превърне преди всичко в 

зона на разбирателство, 

коридор на международна 

търговия и взаимно из-

годно сътрудничество. 

Гаранция за това нейно 

бъдеще е членството на 

12-те, включени в Иници-

ативата държави в обе-

динението на свободните 

народи, наречено Евро-

пейски съюз. На дневен 

ред е изграждането на 

скоростен железен път, 

на голяма меридионална 

автомагистрала (нейно-

то изпълнение впрочем 

вече е започнало под име-

то „Вия Карпатия”), на 

енергийна и дигитална 

свързаност. На дневен 

ред е ново активизира-

не на туризма и на кул-

турните връзки между 

страните участнички и 

най-вече създаването на 

допълнителни възмож-

ности за засилване на 

обикновеното човешко 

общуване. 

Инициативата не е 

насочена срещу никого. Тя 

е дългоочакван и логичен 

мост между народите от 

Централна Европа. Тя се 

явява същевременно из-

раз на съвсем нов подход 

в европейската регионал-

на политика и със сигур-

ност ще бъде от полза не 

само на свързаните чрез 

нея народи, а на всички, 

които живеят, работят 

или обичат да пътуват в 

тази част на света. Тя, 

както следва от написа-

ното дотук, в определен 

смисъл ще възкреси исто-

рическия път на древни-

те хора.

На организираната по-

редица от международни 

форуми предстои да се 

обсъдят различни идеи и 

възможности за ускорено 

и комплексно развитие на 

страните от разглежда-

ната географска полоса, 

получила наименованието 

Инициатива „Три морета”. 

Предстои да се огледат 

всички възможни аспе-

кти на изграждането и 

експлоатацията на този 

(по същество) нов голям 

европейски коридор. Пред-

стои да се потърсят и 

дадат отговори на серия 

въпроси от типа:

– Каква е обществе-

ната необходимост от 

проектираната свърза-

ност?

– Каква е икономи-

ческата й целесъобраз-

ност?

– Какви са техниче-

ските възможности за 

реализацията й?

– Каква е екологична-

та допустимост от из-

пълнението й?

Тези въпроси очакват 

своите положителни от-

говори.

На базата на пред-

ставения тук съвсем 

кратък анализ може да 

се каже само, че Иници-

ативата „Три морета” е 

исторически обусловена. 

Ако погледнем с оптими-

зъм към бъдещето, мо-

жем да вярваме, че тя е 

и исторически неизбеж-

на. Можем да вярваме, 

че тя ще се окаже един 

добър пример и за други 

страни, които засега не 

принадлежат към Иници-

ативата.
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Европейският парламент 

(ЕП) прие актуализирана-

та програма „Механизъм за 

свързване на Европа“ (МСЕ) 

и отпусна още средства 

за транспортни, цифрови и 

енергийни проекти за пери-

ода 2021 - 2027 г. Това съ-

общиха от пресцентъра на 

институцията.

МСЕ, договорен меж-

ду ЕП и Съвета на ЕС през 

март, е на стойност от 

30 млрд. евро. По него ще 

се финансират проекти в 

областта на транспорта, 

енергетиката и цифровите 

технологии, които ще са от 

полза за целия Съюз. Програ-

мата ще подсигури завърш-

ването по график до 2030 г. 

на основни трансевропейски 

проекти, като например Rail 

Baltica, инфраструктурата 

за зареждане с алтернатив-

ни горива и разгръщането 

на 5G покритие за важни 

транспортни оси.

Евродепутатите успяха 

да договорят 60% от сред-

ствата по МСЕ да са за 

проекти, които спомагат 

за постигането на целите 

на ЕС в областта на клима-

та. Същевременно 15% от 

парите по т.нар. енергийни 

стълбове ще бъдат пред-

назначени за трансгранични 

проекти за енергия от въз-

обновяеми източници.

„Механизъм за свързване 

на Европа“ е структуриран 

около три стълба – около 23 

млрд. евро са предназначени 

за транспортни проекти, 5 

млрд. евро – за енергийни, 

и 2 млрд. евро – за цифрови 

проекти. Приблизително 

10 млрд. евро, насочени към 

трансгранични транспортни 

проекти, ще дойдат от кохе-

зионните фондове и ще по-

могнат на държавите от ЕС 

да изградят вече набеляза-

ните като необходими връз-

Европейската комисия 

(ЕК) прие редица мерки, с 

които повишава равнището 

на амбициите си по отно-

шение на финансирането за 

устойчиво развитие, инфор-

мираха от пресцентъра на 

институцията.

Първо, в новата стра-

тегия за финансирането 

за устойчиво развитие 

се предвиждат редица 

инициативи за справяне с 

изменението на климата 

и другите екологични пре-

дизвикателства и съще-

временно за увеличаване 

на инвестициите – и при-

общаването на малките 

и средните предприятия 

(МСП) – в прехода на ЕС 

към устойчива икономи-

ка. С предложението за 

стандарт за европейските 

екосъобразни облигации, 

което също бе прието, ще 

се въведе висококачествен 

незадължителен стандарт 

за облигациите, с които се 

финансират инвестиции-

те за устойчиво развитие 

(наричани за краткост 

„устойчиви инвестиции“). 

Освен това ЕК прие и де-

легиран акт за информаци-

ята, която финансовите и 

нефинансовите дружества 

трябва да оповестяват във 

връзка с устойчивостта на 

дейностите си по силата 

на член 8 от Регламента за 

таксономията на ЕС.

Тези инициативи под-

чертават водещата роля 

на ЕС в света по отноше-

ние на установяването на 

международни стандарти 

за финансирането за устой-

чиво развитие. Комисията 

възнамерява да работи в 

тясно сътрудничество 

с всички международни 

партньори, в т.ч. с Между-

народната платформа за 

финансиране за устойчиво 

развитие, така че в тази 

област да се изгради ста-

билна международна сис-

тема.

През последните годи-

ни ЕС значително повиши 

амбициите си за справяне 

с изменението на климата. 

Комисията вече предприе 

невиждани досега действия 

за полагане на основите на 

финансирането за устойчи-

во развитие. Устойчивост-

та е главният елемент на 

възстановяването на ЕС от 

пандемията от COVID-19, а 

финансовият сектор ще 

играе ключова роля за пос-

тигането на целите на ев-

ропейския Зелен пакт.

Представената стра-

тегия включва шест набора 

от действия: Разширяване 

на съществуващия инстру-

ментариум в областта на 

финансирането за устойчи-

во развитие, за да се улесни 

достъпът до средства за 

осъществяване на прехода; 

Засилване на приобщаване-

то на МСП и потребители-

те чрез снабдяването им с 

подходящите средства и 

поощрения за ползване на 

финансиране за прехода; По-

вишаване на издръжливост-

та на икономическата и фи-

нансовата система спрямо 

рисковете за устойчивост-

та; Увеличаване на приноса 

на финансовия сектор към 

устойчивостта; Обезпе-

чаване на почтеността на 

финансовата система в ЕС 

и следене за организирания 

й преход към устойчивост; 

Разработване на междуна-

родни инициативи и стан-

дарти в областта на фи-

нансирането за устойчиво 

развитие и подкрепа за дър-

жавите партньори на ЕС.

Комисията ще пред-

стави до края на 2023 г. 

доклад за изпълнението на 

стратегията и дейно ще 

подкрепя държавите член-

ки в усилията им в тази 

област.

„Под мотото „Заедно. 

Устойчиви. Европа” Словен-

ското председателство на 

Съвета на ЕС ще се съсре-

доточи върху възстановя-

ването и устойчивостта, 

превръщайки амбициозните 

„зелени” цели в обвързващо 

законодателство, което ще 

допринесе стратегическа 

автономия, цифров преход, 

върховенство на закона и за-

щита на външните граници“. 

Това каза премиерът на Сло-

вения Янез Янша по време на 

пресконференция в Европей-

ския парламент. В нея взе 

участие и председателят 

на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Янша припомни различ-

ните кризи, които ЕС пре-

живя през последните ня-

колко години, вариращи от 

финансови проблеми до миг-

рация, Брекзит и пандемията 

COVID-19, като обърна вни-

мание, че всички те са при-

нудили Европейският съюз 

да мисли по-стратегически 

и да се съсредоточи върху 

външната политика.

По отношение на Конфе-

ренцията за бъдещето на 

Европа (CoFoE) министър-

председателят подчерта, 

че всички гледни точки ще 

бъдат приветствани в де-

батите. Ще бъде обърнато 

специално внимание и на За-

падните Балкани.

Урсула фон дер Лайен ко-

ментира текущата работа 

по програмите за възстано-

вяване в страните членки и 

необходимостта от пости-

гане на напредък с кампании 

за ваксинация. Тя призова за 

подкрепа на ценностите на 

ЕС, като добави, че финансо-

вите интереси и свободата 

на медиите трябва да бъдат 

защитени и да се запази 

многообразието.

Ново проучване на Ев-

робарометър показва, че 

европейските граждани 

считат, че изменението 

на климата е най-сериоз-

ният проблем, пред който 

е изправен светът. По-

вече от девет от всеки 

десет души, участвали в 

изследването, считат из-

менението на климата за 

сериозен проблем (93%). 

Когато са били приканени 

да посочат най-сериозния 

проблем, 29% от запита-

ните са избрали някой от 

следните отговори: изме-

нението на климата (18%), 

влошаването на състоя-

нието на природата (7%) 

или здравословните про-

блеми, дължащи се на за-

мърсяване (4%).

Що се отнася до поли-

тическия отговор, девет 

от всеки десет европейци 

(90%) са съгласни, че еми-

сиите на парникови газове 

следва да бъдат сведени 

до минимум, като съще-

временно се компенсират 

оставащите емисии, за 

да стане ЕС неутрален по 

отношение на климата до 

2050 г. Близо 87% смятат, 

че е важно ЕС да определи 

амбициозни цели за увели-

чаване на използването на 

енергия от възобновяеми 

източници, като същи-

ят процент граждани са 

убедени, че е важно ЕС да 

предостави подкрепа за 

подобряване на енергий-

ната ефективност.

ки. 1,4 млрд. евро ще бъдат 

предназначени за ускоряване 

на завършването на големи 

трансгранични железопътни 

проекти, които ще бъдат 

подбрани от Комисията на 

конкурсен принцип.

В цифровия сектор МСЕ 

ще подкрепя разработване-

то на проекти от общ инте-

рес, като например безопас-

ни и сигурни цифрови мрежи 

с много голям капацитет и 

5G системи, както и цифро-

визацията на транспортни и 

енергийни мрежи.

Програмата ще има за 

цел също така да направи 

енергийните мрежи опера-

тивно по-съвместими и да 

гарантира, че финансирани-

те проекти са в съответ-

ствие с плановете на ЕС и 

националните планове в об-

ластта на климата и енер-

гетиката.

Парламентът одобри и 

нови правила за трансевро-

пейската транспортна мре-

жа (TEN-T), договорени със 

Съвета, които опростяват 

процедурите за издаване на 

разрешения за проекти по 

TEN-T, за да се улесни тяхно-

то завършване. Държавите 

членки ще трябва да опре-

делят звено за контакт за 

всеки организатор на проект 

и да подсигурят, че получава-

нето на разрешение за за-

почване на проект не следва 

да отнема повече от четири 

години.

1,4 млрд. евро ще бъдат предназначени за ускоряване на завършването на големи 
трансгранични жп линии
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Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, Строителен факултет на УАСГ:

Стремежът ни е да вървим крачка напред пред нуждите на 
пазара на висококвалифицирани архитекти и инженери

Георги Сотиров

Проф. Рангелова, за 
предстоящата академична 
година 2021 - 2022 г. в Уни-
верситета по архитекту-
ра, строителство и геоде-
зия (УАСГ) подготвят ли се 
нови обучителни програми 
в контекста на тенденци-
ите на съвременната ар-
хитектурна и строителна 
практика? 

В рамките на проекта 

„Изграждане и развитие на 

център за върхови пости-

жения „Наследство БГ“ по 

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, на 

който заедно с доц. д-р арх. 

Йорданка Кандулкова сме 

ръководители за УАСГ, създа-

ваме магистърска програма 

„Опазване на културното на-

следство“. От новата ака-

демична година започваме 

обучение по нея. Програма-

та е от особено значение за 

българската култура. Нейна-

та основна цел е да формира 

специалисти с експертиза 

в основните направления на 

многообразния полидисципли-

нарен процес по опазване на 

недвижимите културни цен-

ности.

В момента в универси-

тета се подготвя и магис-

търска програма по диги-

талната трансформация на 

строителството. Но най-ве-

роятно обучение по нея ще 

стартира от следващата 

академична година. Работим 

и по магистърска програма 

„Параметричен дизайн“ към 

Архитектурния факултет.

Стремежът ни е да 

вървим крачка напред пред 

нуждите на пазара на висо-

коквалифицирани архитекти 

и инженери в България.

Тук ще отбележа, че от 

две години студентите в 

УАСГ имат честта да слу-

шат лекциите на световно-

известния проф. д-р инж. Бо-

жидар Янев, преподавател в 

Колумбийския университет в 

Ню Йорк, по „Управление на мо-

стове“, за когото преди вре-

ме вестник „Строител” писа.

В каква посока се раз-
вива управлението на про-
екти в строителството 
в настоящите съвременни 
условия? Какви задачи си 
поставя в това направле-
ние Българската асоциа-
ция по управление на про-
екти в строителството  
(БАУПС), на която сте пред-
седател?

Управлението на проек-

ти в тази индустрия е слож-

на система от знания и уме-

ния, по-точно инструмент, 

който носи отговорността 

да организира и управлява 

всички процеси и ресурси на 

различните етапи в реализа-

цията на един строително-

инвестиционен проект – от 

неговото планиране и ини-

цииране през изпълнението 

и контрола до въвеждането 

на обекта в експлоатация, а 

в някои случаи - и през пери-

ода на неговата експлоата-

ция. И във връзка с тази му 

висша роля управлението на 

проекти предполага стра-

тегически действия за не-

прекъснато повишаване на 

ефективността на стро-

ително-инвестиционния 

процес в рамките на опреде-

леното време и бюджет на 

проекта чрез въвеждане на 

иновативни решения.

И тук бих цитирала една 

от максимите на гениалния 

Айнщайн, който е казал: „Въ-

ображението е по-важно от 

знанието. Това, което имаме 

сега, е достигнато с помо-

щта на въображението на 

нашите предци. Това, което 

ще бъде в бъдеще, ще бъде 

построено с помощта на 

нашето въображение“. Въ-

ображението в областта 

на строителството днес ни 

отвежда към идеята за диги-

тализация на строителния 

процес чрез въвеждането на 

Строително-информацион-

ното моделиране (BIM).

Независимо че BIM за 

строителната индустрия 

се предлага на пазара като 

инструмент още в началото 

на 90-те години за обработ-

ка на 3D CAD модели, днес 

в световен мащаб BIM се 

възприема като стратеги-

чески фактор, подпомагащ 

постигането на целите, 

свързани с оптимизиране на 

процесите на планиране и 

оценка, както и на разходи-

те, подобряване на качест-

вото и безопасността, де-

финиране на перспективите 

в строителната индустрия. 

Фактор, чрез който още в 

цифрова виртуална среда се 

подобрява процесът на взе-

мане на решения, осъщест-

вява се интеграция на рабо-

тата на членовете на екипа 

(проектанти, строители, 

консултанти, проджект ме-

ниджъри). С BIM се създава 

дигитален модел (3D, 4D, 5D, 

6D и 7D) с база от данни за 

изпълнението както на ново-

строящи се, така и за въз-

становяване и усилване, ре-

конструкция и модернизация 

на съществуващите сгради, 

съоръжения и инженерна ин-

фраструктура. Очакванията 

са и в бъдеще чрез BIM да се 

подобряват процесите в 

строителната индустрия.

Именно в тази посока 

е насочена и работата на 

БАУПС през последните 

месеци. Със задоволство 

бих искала да подчертая, 

че се реализира една идея, 

възникнала и обсъждана 

през последните 2 - 3 го-

дини сред браншовите и 

академичните организации 

в областта на строител-

ството, включително и в 

Иноцентър България, за 

създаването на дигитален 

хъб в строителството. На 

27.05.2021 г. в КСБ бе уч-

реден „Европейски цифров 

иновационен хъб в сектор 

строителство“. 

Същевременно заедно с 

проф. д-р арх. Орлин Давчев, 

декан на Архитектурния фа-

култет в УАСГ, и инж. Ста-

нислав Дерменджиев – мой 

докторант и специалист по 

приложението на BIM, имаме 

шанса да сме част от екипа 

на KPMG - глобална мрежа 

от професионални фирми, 

предоставящи одиторски, 

данъчни и консултантски 

услуги, който изпълнява ев-

ропейски проект, иницииран 

от МРРБ, за подготовката 

на стратегия и пътна карта 

за дигитализация на строи-

телството в България. В 

този проект е заложено и 

създаването на дигитален 

хъб в строителството в 

България, което подпомага и 

нашата инициатива.

Проф. Рангелова, как 
смятате - тези процеси на 
дигитална трансформация 

Снимка авторът

на строителната индус-
трия налагат ли промяна 
в съдържанието на учебни-
те програми във висшето 
образование в направление 
„Архитектура, строител-
ство и геодезия“? 

Висшето образование в 

тези сфери изисква придоби-

ване на задълбочени знания, 

умения и компетенции по 

базовите за професиите на 

архитекта и инженера дис-

циплини, които ще останат 

неизменни, независимо колко 

се развива науката и прак-

тиката, и от навлизащите 

съвременни и иновативни 

методи и технологии. Спе-

цификата на висшето об-

разование в сектор „Стро-

ителство” го подчинява на 

определени традиции, но 

съвременното обучение 

все повече изисква интер-

дисциплинарна подготовка 

на младите специалисти 

именно за да отговорят на 

изискванията и нуждите на 

днешната наука и практика. 

В контекста на разговора ни 

за дигиталната трансфор-

мация на строителството 

се налага все по-задълбочена 

и многостранна подготовка 

на студентите в област та 

на информационните техно-

логии, софтуерното програ-

миране, да придобиват зна-

ния, умения и компетенции 

за работа в дигитална среда 

и създаване на цифрови моде-

ли на строителните обекти. 

Също така от особена 

важност за един млад ар-

хитект или инженер за взе-

мането на адекватни про-

фесионални и управленски 

решения е познаването на 

правните и икономическите 

аспекти, свързани със стро-

ителната практика – разви-

тието на така наречените 

меки умения (в т.ч. за взе-

мане на решения, управление 

на времето, комуникация, 

креативност, лидерство, 

изграждане на доверие и др.), 

които правят някои хора по-

успешни и прогресиращи от 

други. Тяхното усъвършенст-

ване и прилагане определят 

дали и колко бързо може да-

ден специалист да достигне 

поставените от и пред него 

професионални цели.

Запълването на подобна 

„празнина“ в подготовката 

на нашите студенти и мла-

ди специалисти е станала 

основна цел на наш бивш 

студент и настоящ докто-

рант в УАСГ - инж. Христо 

Христов. Чрез създадената 

от него Академия „Лидерите“ 

той среща студентите и 

учениците от професионал-

ните строителни гимназии 

с представители на водещи 

компании в сектора. Реали-

зира проекти, като „Лидери-

те строят“, „Токчета и каски 

в строителството“, „Лятна 

лидерска академия“ и др., в 

някои от които и аз съм има-

ла честта да участвам.

www.yanmar-bg.com
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

На 16 юни електрон-

ният Професионален ре-

гистър на агенциите, 

брокерите и агентите на 

недвижими имоти направи 

1 г. от стартирането си. 

Това е дългогодишен про-

ект на Национално сдру-

жение Недвижими имоти 

(НСНИ), като опитът и 

професионализмът на чле-

новете и екипа на НСНИ 

е в основата за негова-

та реализация. От НСНИ 

посочват, че динамично 

развиващият се пазар на 

недвижимите имоти в Бъл-

гария е наложил създаване-

то на този инструмент, 

който е в полза както на 

потребителите на по-

среднически услуги, така 

и на агенциите за недви-

жими имоти и брокерите и 

агентите, които работят 

за тях.

„Създали сме инстру-

мент, който да обедини 

в една база данни лицата 

(физически и юридически), 

занимаващи се с посредни-

ческа дейност при сделки 

с недвижими имоти. В ус-

ловията на нерегулиран 

професионален пазар впис-

ването в професионалния 

регистър е на доброволен 

принцип, чрез който вся-

ко лице по собствено же-

лание заявява пазарната 

си позиция. Членовете на 

НСНИ получават и профе-

сионални карти за всяка 

календарна година, чрез 

която могат да се леги-

тимират пред потреби-

тели и където е необходи-

мо пред институциите“, 

споделя Ирена Перфанова 

зам.-председател на УС на 

НСНИ.

Регистърът е добро-

волен за включване, но 

с членството си фирми, 

брокери и агенти дават 

гаранция и спокойствие на 

потребителите.

От началото на май 

2021 г. НСНИ стартира 

медийна кампания за попу-

ляризирането на Регистъ-

ра. Нейната цел е гражда-

ните да разберат, че чрез 

платформата могат да 

получат точна и коректна 

информация за агенцията, 

брокера и агента, които 

са избрали за свой посред-

ник при реализирането на 

сделка с недвижим имот. 

„Професионалният регис-

тър дава бърз достъп и 

допълнителна защита на 

потребителите, като чрез 

него те могат да изберат 

посредник. Това намалява 

риска от измами на клиен-

тите от страна на мними 

брокери и недобросъвест-

ни фирми“, подчертават 

от Сдружението.

Данните на НСНИ към 

момента показват, че по-

пулярността на Регистъ-

ра нараства и вече има 

вписани общо 316 профила 

на юридически и физиче-

ски лица. Справка в Google 

Анализ отчита, че от 11 

май до 29 юни 2021 г. по-

сещаемостта в Регистъ-

ра се е увеличила двойно. 

Интересен факт е, че към 

платформата се обръщат 

потребители не само от 

България, но и от други ев-

ропейски страни като Ве-

ликобритания и Германия. 

От НСНИ отбелязват, че 

интересът за закупуване 

на имот от българи, жи-

веещи в чужбина, както и 

от чужденци бележи ръст 

от началото на година-

та. „Такъв тип регистри 

съществуват в повечето 

Добромир Ганев е преизбран за втори мандат на-

чело на Национално сдружение Недвижими имоти по 

време на Общото годишно отчетно-изборно събрание 

на организацията за периода 2019 - 2021 г. От НСНИ 

съобщиха, че след проведено гласуване в Управител-

ния съвет на НСНИ влизат още Ирена Перфанова, 

Александър Бочев, Стефка Калчева, Бисер Орлов, Ан-

тон Андонов, Светлана Георгиева, Христо Хаджиев и 

Ивайло Градев. 

По време на събитието са представени отче-

тите на Управителния съвет на НСНИ за дейност-

та и финансовото състояние на организацията, на 

Контролния съвет и на Комисията по професионална 

етика. Председателят на УС Добромир Ганев е запоз-

нал членовете на НСНИ със своята програма и визия 

за развитието на организацията, както и с бюджета 

за 2021 г.

Събранието е приело единодушно кандидатурата 

на Галина Максимова за председател на Комисията 

по професионална етика. Христо Георгиев е избран 

за председател на Контролния съвет.

европейски държави и не е 

изненада, че чужди граж-

дани търсят информация 

за легитимността на ком-

панията, която са избрали 

за свой посредник“, по-

сочват от Сдружението, 

като обръщат внимание, 

че справката в Регистъ-

ра е напълно безплатна за 

гражданите.

От НСНИ изказват 

благодарност за подкре-

пата към 19 медии, сред 

които в. „Строител“.

Професионалният Ре-

гистър на агенциите, 

брокерите и агентите на 

недвижими имоти е достъ-

пен на: www.publicregister.bg
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ФОРУМ РЕПОРТАЖ

Инж. Николай Георгиев, 
член на Областния съвет 
на ОП на КСБ – Ямбол

Шестата Среща на 
върха на Инициативата 
„Три морета“

Община Плевен е решила 
социални и икономически 
проблеми чрез НПЕЕМЖС  

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

На 30 юли тръгваме на 

„Круиз в джунглата“ с Ду-

ейн Джонсън – Скалата и 

Емили Блънт – на най-опас-

ното, забавното и развле-

кателното приключение на 

големия екран това лято. С 

разточителната си визия, 

напрегнатото действие, 

неспирния екшън, интригу-

ващите мистерии и мно-

гото хумор филмът ще е 

незабравимо изживяване в 

стила на кинохитове като 

„Индиана Джоунс“, „Муми-

ята“ и „Карибски пирати“. 

Вдъхновен от една от най-

старите и обичани атрак-

ции в Дисниленд, която при-

ема своите „пасажери“ още 

с отварянето на вратите 

на увеселителния парк през 

далечната 1955 г., „Круиз 

в джунглата“ отвежда в 

опасните води на Амазон-

ка, където е пълно с древни 

проклятия, кръвожадни жи-

вотни, безскрупулни злодеи 

и смели герои. 

Емили Блънт влиза в 

ролята на смелата и ре-

шителна изследователка 

д-р Лили Хаутън, която 

тръгва по следите на 

древна легенда гласяща, че 

в дебрите на амазонската 

джунгла има тайнствено 

дърво с лечебна сила, коя-

то може да промени меди-

цината завинаги. За да ус-

пее в мисията си, Лили има 

нужда от кораб и опитен 

водач, който да я преведе 

през Амазонка. За целта 

тя наема разнебитената 

и на пръв поглед не много 

надеждна лодка за разходки 

на прекалено самоуверения 

капитан Франк Улф (Дуейн 

Джонсън). Въпреки съмни-

телната си репутация Улф 

самоотвержено се впуска 

в опасното приключение с 

Лили – не само за да наме-

рят първи дървото, но и да 

попречат то да попадне в 

грешните ръце, които да 

превърнат силата му в ис-

тинско проклятие. 

Режисьор на филма е 

Жауме Колет-Сера („Сре-

днощно преследване“ , 

„Опасни води“, „Без послед-

на спирка“), а сценарият е 

дело на Глен Фикара, Майкъл 

Грийн и Джон Рекуа. В „Кру-

из в джунглата“ участват 

още Джеси Племънс, Джак 

Уайтхол, Пол Джиамати, 

Едгар Рамирес, Вероника 

Фалкон и Анди Наймън. 

Най-опасното, най-забавното и най-развлекателното приключение на големия екран това лято

След успешния старт през изми-

налата година предстои второто 

издание на Sofia Summer Fest. Лет-

ният фестивал на София отново ще 

се проведе в Южен парк II зад музея 

„Земята и хората“. Той ще бъде от-

крит на 16 юли и ще продължи до 30 

септември.

През 2021 г. събитието ще пред-

ложи нещо различно и за аудитори-

ята, и за изпълнителите. Богата-

та артистична програма започва 

с Миро, който ще представи новия 

си албум. До края на юли зрителите 

ще могат да посетят концерти на 

ансамбъл „Филип Кутев“, „Остава“, 

„Керана и космонавтите“, рапъра 

Жлъч, Григовор и Гена, Иво Димчев 

с филхармония Враца и Графа, който 

ще празнува своя рожден 

ден на сцената на Sofia 

Summer Fest. Театралните 

постановки, включени в 

рамките на събитието, са 

„Горката Франция“, „Тера-

певти“, „Отчаяни съпрузи“ 

и „Поетите“. Киноманите 

ще могат да се насладят на хитовия 

филм „Голата истина за група Жигу-

ли“, след който ще има ексклузивен 

концерт. И за децата е помислено – 

за тях ще бъдат показани предста-

вленията на театър „Възраждане“ 

- „Въздушната принцеса“ и „Черве-

ната шапчица“.

В рамките на Sofia Summer Fest 

зрителите ще имат възможност да 

видят още спектакъла на Алексан-

дра Сърчаджиева, писан специално 

за нея от Яна Борисова. Ще има и 

две фестивални събития – на Найо 

Тицин за документално кино „Ма-

стър оф Арт“ и на Васко Кръпката, 

посветен на Георги Минчев – „Цве-

те за Гошо“. Концерти ще изнесат 

и Софийски солисти с гост Виктор 

Чучков, Белослава, Максим Ешкенази. 

Включени са и филми от програмата 

на София Филм Фест, както и много 

други забавления. 

Четири некропола и 

около 900 находки са от-

крити до момента край 

с. Синаговци при спаси-

телни археологически 

проучвания по трасето 

на пътя Видин – Ружинци 

– Монтана. Част от некрополите са от ранножелязната 

и ранноримската епоха (I в. пр.Хр – I в. сл.Хр.), от ерата на 

принципата (II - III в. сл.Хр.) и от Първото българско царство 

(Х - ХI в. сл.Хр.).

Намерени са и останки от стопанство от III в. сл.Хр. със 

земеделски инструменти. Сред ценните предмети има и 

сребърни денари от I в. пр.Хр. по времето на републиканска-

та епоха и от II в. сл.Хр., когато династията на Антонините 

е управлявала Римската империя.

В археологическия обект край с. Синаговци са открити 

и множество структури – ями и вкопавания от къснобронзо-

вата и ранножелязната епоха. Регистрират се също вкопа-

вания и пещи от периода на I в. пр.Хр. – I в. сл.Хр.

Археологическото проучване на обекта се изпълнява по 

график и се очаква да завърши до края на август т.г. 
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 

1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 

(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

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

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


