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Инж. Николай Георгиев, член на Облaстния 
съвет на ОП на КСБ - Ямбол:

BG.121357Q/U

До края на лятото очакваме 
да бъде одобрен проектът 
за свободна икономическа и 
промишлена зона на Ямбол и Сливен 

Община Плевен е решила 
социални и икономически 
проблеми чрез Националната 
програма за енергийна 
ефективност 

ИНТЕРВЮ РЕПОРТАЖ стр. 6-7  стр. 8-9

Мирослав Еленков

Зам.-министърът на транс-

порта, информационните тех-

нологии и съобщенията Нели 

Андреева и инж. Красимир Па-

пукчийски, ген. директор на На-

ционална компания „Железопът-

на инфраструктура“ (НКЖИ), 

дадоха старт на модернизаци-

ята на коловозното развитие 

на Централна гара София и жп 

участък Централна гара София 

– Волуяк. Стойността на дого-

вора за проектиране и строи-

телство е 199 850 060, 56 лв. без 

ДДС, а негов изпълнител е „ЗГОП 

България“ ДЗЗД, включващо „То-

дини България“ ООД и Стопанско 

дружество ЗГОП АД. Обектът е 

част от проект „Развитие на 

железопътен възел София: желе-

зопътен участък София – Волу-

як“ и се съфинансира със сред-

ства по Механизма за свързване 

на Европа.

Зам.-министър Андреева под-

черта, че реализацията на зало-

жените дейности е от изклю-

чително значение. „Развитието 

на коридор „Ориент/Източно 

- Средиземноморие“ от сръбска 

граница – София – Пловдив – Бур-

гас с отклонение Свиленград се 

осъществява в съответствие 

с европейските регламенти и 

единственото, което остава да 

завършим по него, е направление-

то от София към сръбска грани-

ца. Със старта на този проект 

вярвам, че правим първата крач-

ка към това, и очаквам съвсем 

скоро да започне изпълнението 

и на трасето Волуяк – Драгоман, 

с което ще продължи модерни-

зацията на жп линията София 

– Драгоман – сръбска граница“, 

заяви Нели Андреева.

Стойността на договора за строителство е близо 200 млн. лв.

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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Мирослав Еленков

Повече инвестиции в транспор-

та, енергетиката и дигитализация-

та и по-тясно сътрудничество между 

държавите от Централна и Източна 

Европа в сферата на иновациите. 

Това са приоритетите, около които 

се обединиха президенти и правител-

ствени представители на държави-

те от Инициативата „Три морета“. 

Те очертаха своите цели на бизнес 

форум, който се проведе в Национал-

ния дворец на културата в София в 

рамките на шестата Среща на вър-

ха на Инициативата. Събитието на 

високо ниво събра представители на 

частния и публичния сектор от 12-те 

държави участнички в „Три морета“ 

и от партньорските страни – САЩ, 

Германия, Гърция и др. 

България бе домакин на срещата 

на 8 и 9 юли. Инициативата е създа-

дена с идеята да ускори развитието 

на региона на Централна и Източна 

Европа и да подобри връзките между 

държавите участнички - Австрия, 

България, Хърватия, Чехия, Естония, 

Унгария, Латвия, Литва, Полша, Ру-

мъния, Словакия, Словения. Създаден 

е и инвестиционен фонд, който цели 

да финансира проекти, определени за 

приоритетни.

Засега са заявени 81 приоритет-

ни проекта. Българските, за които 

държавата се надява да получи фи-

нансиране, са тунелът под Петрохан, 

АМ „Черно море“ и разширението на 

газовото хранилище в Чирен. Условие 

на фонда е получаващите безвъз-

мездно пари проекти да допринасят 

за свързаност та на регионите меж-

ду Балтийско, Адриатическо и Черно 

море. 

В него има натрупани над 1,2 млрд. 

евро, но целта е те да се увеличат. 

Държавната Българска банка за раз-

витие е акционер във фонда с парична 

вноска от 20 млн. евро.

Повече за форума четете на 
стр. 12-14

Шест партии влизат в 46-ото НС при обработени 100% протоколи в РИК

Емил Христов

ПП „Има такъв народ“ е 

първа политическа сила на 

парламентарните избори за 

46-ото Народно събрание с 

24,08%, сочат данните при 

обработени 100% протоколи в 

Районните избирателни коми-

сии (РИК). На второ място е 

коалиция „ГЕРБ-СДС“ с 23,51%. 

Коалиция „БСП за България“ е 

трета с 13,39%, а четвърти 

са „Демократична България-

Обединение“ („Да България“, 

ДСБ, „Зелено движение“). След 

тях са „Движение за права и 

свободи“ (ДПС) с 10,71% и „Из-

прави се! Мутри вън!“ с 5,01%. 

Очаква се в следващите дни 

данните на РИК да бъдат 

сверени с тези в Централна-

та избирателна комисия и да 

бъдат обявени окончателни-

те резултати от изборите и 

мандатите, които партиите 

печелят. 

На 12 юли председателят 

на ПП „Има такъв народ“ Ста-

нислав Трифонов представи 

предложенията си за полити-

чески кабинет в 46-ото На-

родно събрание. За министър-

председател той предлага 

Николай Василев. За министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството е из-

дигната Михаела Лашова, а 

за министър на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията Христо Алек-

сиев.

Трифонов коментира и уп-

равленската си програма, коя-

то включва строителството 

на детски градини и болница, 

концесионирането и изграж-

дането на автомагистра-

лите „Хемус“, „Черно море“ и 

пътищата Ботевград – Видин 

и Велико Търново – Русе. „Ще 

поискаме стартиране на при-

ватизацията на Българската 

банка за развитие, въвеждане 

на мажоритарно и електронно 

гласуване и на партийна суб-

сидия от 1 лев. Извършване на 

бързи съкращения в държавна-

та администрация и най-после 

въвеждане на дигитализация 

на услугите”, посочи още като 

свои приоритети Станислав 

Трифонов.

Десислава Бакърджиева
 

Експертите на Европейска-

та комисия класираха София 

сред финалистите в конкур-

са „Зелена столица на Европа 

2023“. Другите претенденти 

са Талин (Естония), Краков 

(Полша) и Хелсингборг (Шве-

ция). През октомври 2020 г. 

Столичната община (СО) 

наред с още 15 местни адми-

нистрации от цяла Европа се 

включи в състезанието. Фина-

лът на конкурса ще се състои 

на 9 септември в Лахти, Фин-

ландия. 

В рамките на инициатива-

та на ЕК градовете се отли-

чават за налагане на все по-

високи екологични стандарти 

в развитието си, ангажиране 

с амбициозни цели за по-ната-

тъшно подобряване на околна-

та среда и устойчиво разви-

тие, съвместна работа с други 

градове, служене за пример и 

популяризиране на най-добрите 

си практики сред общинските 

администрации на местно 

ниво. Международна експертна 

група извършва подробна тех-

ническа оценка на всеки канди-

дат въз основа на екологични 

показатели, обхващащи изме-

нението на климата, устой-

чивата градска мобилност, 

природа и биоразнообразие, 

устойчиво земеползване, ка-

чество на въздуха, акустична 

среда, отпадъци, води, „зелен” 

растеж и екоиновации и др.
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По думите на Андреева 

политиката на Министер-

ството на транспорта, 

информационните техно-

логии и съобщенията е на-

сочена към активно подо-

бряване на мобилността 

и свързаността с всички 

съседни страни, както и 

за укрепване на отноше-

нията в икономическо и 

социално естество. Тя из-

тъкна, че са предприети 

действия за изграждането 

на жп връзка и със Северна 

Македония. „Надявам се по 

този начин да допринесем 

за Зелената сделка, чиито 

приоритети са прехвърля-

не на трафика от авто-

мобилен към железопътен 

транспорт както на път-

ници, така и на товари. 

Да осигурим безопасност 

на превозите и да прида-

дем на железниците ни 

един по-европейски вид“, 

каза Нели Андреева, след 

което пожела на изпълни-

теля лека и безаварийна 

работа, а на възложителя 

– строг контрол.

„Това е много тежък 

проект, защото се нами-

ра изцяло в урбанизирани 

територии. Очавам стро-

ителите да се справят 

успешно със задачата“, 

посочи инж. Красимир Па-

пукчийски. 

В рамките на догово-

ра изпълнителят трябва 

да направи техническо и 

работно проектиране на 

коловозното развитие на 

Централна гара София и 

междугарието София – 

Волуяк за модернизацията 

на двупътен железен път, 

контактната мрежа и из-

граждане на нов трети 

електрифициран коловоз 

от Централна жп гара в 

столицата до гара Волуяк.

В участъка ще бъдат 

построени нови прием-

ни здания в гара Волуяк и 

спирка Обеля, а спирките 

Надежда и Връбница ще 

бъдат обновени. Предстои 

изграждането на изцяло 

нова гара Обеля, която 

ще включва 6 електрифи-

цирани коловоза, паркинги 

и съоръжения за връзки с 

обществения транспорт, 

включително със столич-

ното метро. В цялата 

отсечка ще бъдат изгра-

дени нови перони, пеше-

ходни подлези и надлези с 

осигурена достъпност на 

лица с увреждания и лица 

с намалена подвижност. 

Очаква се редуциране на 

трафика в София, както и 

на времето за пътуване за 

товарните и пътнически 

влакове по направлението 

от турската граница в по-

сока към Сърбия.

Предвидените шумо-

защитни съоръжения в 

сервитута на гарите ще 

сведат до минимум шума 

за живеещите в района 

от преминаващи влакове, 

а предпазните огради ще 

ограничат нерегламенти-

раното пресичане на жп 

релси.

На събитието при-

състваха инж.  Галина 

Василева, ръководител 

на Управляващия орган 

на Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 – 

2020“ и представители на 

изпълнителя. 

 от стр. 1
Снимка Румен Добрев

Десислава Бакърджиева 

Европейската инвес-

тиционна банка (ЕИБ) и 

„Соф Кънект” АД, конце-

сионер на летище София, 

подписаха договор за заем 

от 40 млн. евро за модер-

низацията на аеропорта. 

Това съобщиха от ЕИБ, 

като уточниха, че финан-

сирането е подкрепено от 

Механизма за свързване на 

Европа. 

Парите от ЕИБ ще 

подкрепят модернизиране-

то на инфраструктурата 

и компонентите за регу-

латорна дейност, безопас-

ност и сигурност според 

най-новите стандарти. 

Освен това проектът ще 

подобри ефективността 

на летищните съоръже-

ния, включително компо-

нентите за енергийна 

ефективност, и ще гаран-

тира най-съвременна за-

щита на околната среда.

„Летище София е ос-

новното международно 

възлово летище за Бълга-

рия, през което са преми-

нали 7,1 млн. пътници през 

2019 г. Въпреки че броят 

на пътуванията намаля по 

време на пандемията от 

COVID-19, подкрепата за 

аеропорта при предсто-

ящите дейности е от дъл-

госрочно стратегическо 

значение, тъй като те са 

необходими за привеждане 

в съответствие на ком-

понентите за регулатор-

на дейност, сигурност и 

енергийна ефективност с 

най-новите стандарти. В 

ЕИБ с удоволствие подкре-

пяме този проект, който 

бе обезпечен от Механи-

зма за свързване на Евро-

па и е част от Трансев-

ропейската транспортна 

мрежа, чиято цел е прео-

доляване на транспорт-

ните несъответствия и 

укрепване на социалното, 

икономическото и тери-

ториалното сближаване в 

Европейския съюз“, е зая-

вила вицепрезидентът на 

ЕИБ Лиляна Павлова.

„Окуражително е да 

има аеропорти, които ин-

вестират в подобрения, 

свързани с екологията, 

здравето и безопасност-

та. Имаме нужда от това, 

ако искаме да направим 

въздушния транспорт 

устойчив, интелигентен 

и гъвкав. Съчетаването 

на средства от ЕИБ и Ме-

ханизма за свързване на 

Европа означава, че можем 

да увеличим максимално 

въздействието на наши-

те инвестиции за пос-

тигането на тази цел”, е 

коментирала Адина Вале-

ан, европейски комисар по 

транспорта.

„Соф Кънект” АД е 

дружество със специална 

инвестиционна цел, мажо-

ритарна собственост на 

Meridiam. Тиери Део, ос-

новател и главен изп. ди-

ректор на Meridiam, е под-

чертал, че с този важен 

проект ще се повиши съ-

ществено устойчивост-

та и надеждността на ин-

фраструктурата. „Наред 

с това ще допринесе за 

икономическото възста-

новяване на България след 

COVID-19”, е добавил Део.

Десислава Бакърджиева 

Започна изпълнението 

на асфалтовите работи 

на кръстовището на бул. 

„Тодор Каблешков“ и ул. 

„Луи Айер“ в София. Това 

съобщиха от Столична-

та община, след като 

зам.-кметът на София 

д-р инж. Ангел Джоргов 

провери строителните 

дейности на обекта.

„Установиха се до-

пълнителни инженерни 

мрежи, отделно от това 

съобразяваме продълже-

нието на булеварда с бъ-

дещия габарит в посока 

бул. „Черни връх“, е казал 

инж. Джоргов.

Продължава работа по 

тротоарите. Предвижда 

се движението в кръс-

товището на бул. „Тодор 

Каблешков“  и  ул .  „Луи 

Айер“ да бъде възстано-

вено около 23 юли, след 

което реконструкцията 

ще продължи в участъка 

на северното платно на 

булеварда от ул. „Деян 

Белишки“ до ул. „Костен-

ски водопад“, който ще 

бъде затворен за движе-

ние за изграждането на 

канал, водопровод, тро-

тоар, велоалея и преас-

фалтиране.

Десислава Бакърджиева 

По разпореждане на служебния минис-

тър на финансите Асен Василев Агенци-

ята по обществени поръчки е разработи-

ла и публикувала Методическо указание 

относно прилагането на изключенията 

от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), касаещи вътрешното възлагане, 

познато още като in house. При публич-

ните възложители, включително тези, 

които извършват секторна дейност, то 

е допустимо в три хипотези, регламен-

тирани в чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от ЗОП, 

информираха от Министерството на 

финансите (МФ). 

В Методическото указание се подчер-

тава, че за in house поръчките е необхо-

димо изпълнителят да има капацитет да 

изпълни сам съответните дейности, кои-

то са предмет на договора (да предоста-

ви услугата, да изпълни строителството 

и т.н.). Ако прехвърли осъществяването 

на друго лице, на практика се стига до 

прикрито „превъзлагане“ на обществена 

поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането 

на ЗОП и по този начин - до ограничаване 

на конкуренцията. 

От МФ поясняват, че за да се оси-

гури публичност на поръчките, за които 

се прилагат разгледаните изключения, в 

ЗОП е въведено задължение за възложи-

телите да публикуват обявление за въз-

лагане на поръчка, когато сключват дого-

вори при прилагане на чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7. 

За тези със значителни стойности, със 

стратегическо значение или към които е 

налице сериозен обществен интерес, е 

препоръчително възложителите да обя-

вят предварително намеренията си да 

сключат такъв договор, като публикуват 

обявление за доброволна прозрачност в 

Регистъра на обществените поръчки. 

Указанието може да се види на Пор-

тала за обществени поръчки https:// 

www2.aop.bg/.
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Мирослав Еленков

На кръгла маса експерти обсъдиха 

необходимостта, ефекта и ползите 

от ускоряване реализацията на АМ 

„Рила” (Далечен южен обход на София), 

като нужна връзка между трите ос-

новни автомагистрали в страната 

и свързаността им със Северна Ма-

кедония. Събитието бе организирано 

от Форум за балкански транспорт и 

инфраструктура (ФБТИ) и Научно-тех-

ническия съюз по транспорта (НТСТ).

В него взеха участие зам.-минис-

търът на регионалното развитие и 

благоустройството инж. Тодор Ана-

стасов, инж. Апостол Минчев, предсе-

дател на УС на Агенция „Пътна инфра-

структура“, инж. Кристиян Кръстев, 

зам.-кмет на Столичната община, 

инж. Камен Пешов, председател на 

УС на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, 

инж. Албена Ангелова, изп. директор 

на „Глав болгарстрой Холдинг“ АД, Пе-

тър Мутафчиев, председател на УС на 

ФБТИ, и инж. Ясен Ишев, председател 

на УС на НТСТ.

„Естествено е да искаме да има 

свързаност“, каза Тодор Анастасов, 

като подчерта, че подобни форуми са 

много полезни. „Добре е да се говори и 

когато искаме да пренесем послание-

то от техническата или експертната 

част към политическата, е добре то 

да бъде ясно, кратко, структурирано“, 

посочи той.

„Идеята за автомагистрала „Рила“ 

е изключително добра не само защото 

е далечен обход на София, а и от глед-

на точка на свързаността“, заяви инж. 

Апостол Минчев, като припомни, че тя 

се е зародила още през 1998 - 1999 г. 

Той изрази надеждата си, че реализа-

цията й ще се случи и в близко време 

процедурите ще бъдат стартирани. 

„Адмирирам инициативата за ор-

ганизирането на кръгла маса за АМ 

„Рила“, посочи на свой ред Кристиан 

Кръстев. Според него автомагистра-

лата е необходима за справяне с тран-

зитния трафик в столицата. „Ползите 

са много – започвайки от екологията, 

стигайки до редуцирането на трафика 

и шума и най-вече до пътната безо-

пасност, защото основният метод за 

намаляване на произшествията е из-

граждане на инфраструктура“, комен-

тира още зам.-кметът на София.

„Автомагистрала „Рила“ е част от 

толкова жадувания от всички бълга-

ри Коридор №8“, изтъкна Петър Му-

тафчиев. „Много е важно, когато се 

изгражда инфраструктура, между нея 

да има свързаност. Имаме лош при-

мер с автомагистралите „Тракия“ и 

„Марица“. Време е да покажем, че има 

политическо мислене, и да кажем, че 

е необходимо да се свържат всички 

автомагистрали в България. Това ще 

даде една сериозна възможност да не 

се концентрира транзитният трафик 

в столицата на страната“, поясни Му-

тафчиев.

По време на събитието инж. Ка-

мен Пешов представи инициативите, 

свързани с АМ „Рила“, които „Главбол-

гарстрой Холдинг“ е предприемал през 

годините. „Благодаря на организато-

рите, че ни поканиха, тъй като наша-

та компания преди 13 години положи 

много усилия, труд и емоции в тази 

разработка. Тогава бяхме акционери в 

проекта „Супер Боровец“ и водени от 

познаването на обстановката в Со-

фия-град и Софийска област, решихме 

да се нагърбим и да развием тази идея 

до последващи етапи, така че тя да се 

случи в бъдеще“, разказа инж. Пешов.

Снимка Румен ДобревДесислава Бакърджиева 

На редовното си заседание служебният Ми-

нистерски съвет прие Годишния план за 2021 г. 

за изпълнение на Националната програма за на-

маляване на риска от бедствия 2021 - 2025 г. В 

него са заложени повече от 100 дейности с общ 

бюджет за над 185 млн. лв., уточнено е финан-

сирането им – от бюджетите на съответните 

ведомства, общини, фондове на ЕС и други меж-

дународни организации. 

Десислава Бакърджиева 

Почти 787 млн. евро ще бъде европейското 

финансиране за новата Програма „Образование 

2021 – 2027“, която надгражда ОП „Наука, обра-

зование за интелигентен растеж 2014 – 2020“. 

Проектът на програмата е публикуван за об-

ществено обсъждане до 9 август 2021 г.

С близо 236 млн. ще се насърчава равният 

достъп на всички деца и ученици до качествено 

и приобщаващо образование. Предвижда се да 

бъде надграден изпълняваният по ОПНОИР про-

ект „Образование за утрешния ден“, за което са 

заложени 200 млн. евро.

За развитие на професионалното образова-

ние и обучение се планират 103 млн. евро. Ще 

бъдат подкрепени дейности за превръщането 

на някои от съществуващите професионални 

гимназии в регионални обучителни центрове за 

трансфер на технологии и иновации.

Близо 210 млн. евро ще бъдат насочени за 

въвеждане на дуално образование в приложими 

специалности във висшето образование, разви-

ване на предприемаческите умения на студен-

тите и студентски практики, модернизиране и 

дигитализация на бакалавърски и магистърски 

програми.
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Десислава 
Бакърджиева

Да се върне старият 

принцип по отношение на 

уличната регулация, като 

за него се предложат нови 

текстове в Закона за ус-

тройство на територия-

та (ЗУТ). Предложението 

е обсъдено на втора сре-

ща на работната група, 

проведена по покана на 

служебния министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

арх. Виолета Комитова с 

браншови организации, с 

които е дискутирала най-

спешните за прецизиране 

разпоредби на закона. 

От ведомството съ-

общиха, че в нея са се 

включили представители 

на Българската асоциация 

на архитектите и инже-

нерите консултанти, Ка-

марата на инженерите 

в инвестиционното про-

ектиране, Камарата на 

инженерите по геодезия, 

Националната асоциация 

на строителните пред-

приемачи, Камарата на 

архитектите в България. 

От страна на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия е участвал инж. Или-

ян Терзиев, председател 

на УС. Присъствали са 

още началникът на ДНСК 

арх. Влади Калинов, Иван 

Шишков, съветник на ре-

гионалния министър, и 

експерти от МРРБ.

„Целта ни е да съз-

дадем текстове, които 

работят“, е заявила арх. 

Комитова  пред  учас -

тниците в дискусията. 

По време на срещата е 

предложено да се обърне 

внимание на срока на дав-

ност на разрешенията за 

строеж. Коментирани са 

също изменения на нор-

мативните разпоредби, 

уреждащи придобиването 

на проектантска правос-

пособност, както и влиза-

нето в сила на гаранцион-

ните срокове. Обсъдена е 

и темата за инженеринга 

в инвестиционния процес.

Сред дискутираните 

Десислава Бакърджиева

Служебният министър на реги-

оналното развитие и благоустрой-

ството арх. Виолета Комитова е 

провела среща с членовете на Упра-

вителния съвет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) и с новото 

ръководство на „Автомагистрали“ 

ЕАД, съобщиха от МРРБ. На нея е 

присъствал и зам.-министър Тодор 

Анастасов. Обсъдени са възможнос-

ти за осигуряване на средства за 

разплащания за пътни обекти, които 

са в процес на изпълнение. „Недости-

гът на финансов ресурс за текущи 

ремонти по републиканските пътища 

е заради възложената в много по-го-

лям обем работа, отколкото е пред-

виденият за тази година бюджет на 

АПИ“, заявяват от министерството.

Министър Комитова е подчерта-

ла, че плащания за изпълнена дейност 

ще бъдат правени след проверка на 

предложения за промени 

е и изискването за съ-

ставяне на технически 

паспорти за строежите. 

От МРРБ посочват, че 

се предвижда това да се 

прави при бъдещи строи-

телно-монтажни работи, 

за които е необходимо 

издаване на разрешение 

за строеж. Изказано е и 

мнение изискването за 

технически паспорти да 

отпадне за частните по-

стройки, но такива задъл-

жително да се съставят 

за държавните и общин-

ските сгради, както и за 

съоръженията, за да има 

информация за тяхното 

състояние.

„Сред подготвяните 

промени е и въвеждане-

то на административен 

контрол от страна на 

ДНСК при издаването на 

разрешения за поставяне 

на преместваеми обекти 

на територията на мор-

ските плажове и в нацио-

налните курорти. Предло-

жението е обвързано със 

задължението на дирекци-

ята да премахва такива 

обекти, които не отго-

варят на изискванията. 

Ще бъдат преразгледани 

и разпоредбите, които се 

отнасят за свързване-

то на преместваемите 

обекти с инженерните 

мрежи“, съобщават още 

от МРРБ.

От ведомството при-

помниха, че разпоредбите, 

които се преразглеждат 

от експертите на МРРБ и 

представители на профе-

сионалните организации, 

са свързани с последните 

влезли в сила изменения 

на Закона за устройство 

на територията, които 

създават затруднения в 

работата на строител-

ния бранш. След преми-

наване на необходимите 

подготвителни процеду-

ри предложенията за про-

мяна на закона ще бъдат 

подложени и на общест-

вено обсъждане.

количеството работа и нейното ка-

чество.

„Смятаме да предизвикаме тех-

ническа експертиза от Университе-

та по архитектура, строителство 

и геодезия, която да определи дали 

промяната в проекта за участък от 

магистрала „Хемус“, която предвиж-

да вместо тунел да бъде изградена 

траншея, е целесъобразна“, е инфор-

мирал председателят на УС на АПИ 

инж. Апостол Минчев.

На срещата са обсъдени също 

слабости в работата на тол сис-

темата и възможности за нейното 

оптимизиране.
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Реализирането му ще върне над 15 000 души в областта

Инж. Николай Георгиев, член на Облaстния съвет на ОП на КСБ - Ямбол:

Емил Христов
Ренета Николова

Инж. Георгиев, Вие сте един 

от инициаторите за учредява-

не на сдружение „Ямбол и Сли-

вен заедно“. Каква е неговата 

цел?

Целите са доста, но най-ва-

жната е да направим така, че 

да предложим такива условия 

на хората, които в резултат 

на неразумни политики през по-

следните 30 години избягаха от 

нашите градове, а те не са мал-

ко – над 100 000 души са напус-

нали Сливен и Ямбол, да намерят 

смисъл да се върнат по родните 

си места. И двата града са с по 

100 000 население към 1979 г., 

а сега са с по 50 000. В също-

то време искаме да създадем 

условия и на учениците, които 

завършват образованието си и 

веднага след това заминават в 

чужбина или в големия град, да 

останат тук. Искаме да предос-

тавим възможности за реализа-

ция и достойно заплащане, така 

че децата на Ямбол и Сливен да 

останат в собствените си гра-

дове. 

Една от целите на сдруже-

нието е да се инициира съз-

даването на свободна иконо-

мическа и промишлена зона. 

Разкажете ни повече за тази 

идея. Помня, че сте я споделяли 

и на УС на Камарата. Как всъщ-

ност се зароди тя?

Идеята ми хрумна преди 

няколко години и през 2019 г. 

представих концепцията си 

пред колегите от Камарата на 

строителите в България. Тога-

ва им показах видео, което на-

правихме. Благодарение на него 

създадохме и примерна карта, 

за която използвахме общите 

устройствени планове на Ям-

бол, Сливен и Тунджа, на чиито 

терени ще се намира бъдещата 

свободна икономическа и про-

мишлена зона. За моя радост се 

оказа, че и трите местни вла-

сти са заложили създаването на 

подобна зона по цялата дължи-

на на пътя между двата града, 

който е не повече от 20 км. По 

средата между тях минава и ав-

томагистрала „Тракия“, както 

и река Тунджа. Теренът е абсо-

лютно равнинен и много удобен 

за строителство. 

Така се стигна до момента, 

в който съвместно с колеги-

те от Областното предста-

вителство на КСБ в Ямбол и с 

подкрепата на регионалната 

структура на Конфедерацията 

на работодателите и индус-

триалците в България решихме 

да изработим още по-подробен 

план за създаването на икономи-

ческа зона, която впоследствие 

да се превърне в промишлена. 

Аз се заех с организационната 

работа. 

В момента сме в процес на 

създаване на сдружение с несто-

панска цел „Ямбол и Сливен за-

едно“. Неговата основна задача 

ще е насочена към обособяване 

на обща свободна икономическа 

и промишлена зона на терито-

рията на двете области. Смело 

мога да заявя, че проектът е пи-

лотен не само за страната ни, 

а и в Европа.

Желанието ни е на тери-

торията между двата града 

да създадем подходяща база и 

условия, които да привлекат 

както родни, така и чуждес-

транни компании. Според наши 

проучвания е напълно възможно 

да се изградят над 150 промиш-

лени предприятия. Става дума 

за логистични бази и екологично 

чисти високотехнологични про-

изводства. 

През периода 2021 - 2027 г. 

се очаква да бъдат обособени 

редица нови производствени 

терени, част от които вече са 

с определени локации и пред-

стои оформянето им в парцели 

за бизнес и индустрия, изграж-

дане на обслужващите улици и 

техническата инфраструктура. 

Идеята ни е да развием промиш-

леността в региона като цяло. 

Предвижда се чрез подхода на 

интегрираните териториални 

инвестиции (ИТИ), които ще се 

прилагат в новия програмен пе-

риод на ЕС, да бъдат създадени 

условия за ускорено изграждане 

на нови заводи и предприятия 

като важен елемент от регио-

налната екосистема в област-

та на трансфера на технологии 

и подкрепата за развитие на 

иновативни предприятия.

За всички жители на област-

та е известно, че територията 

между Ямбол и Сливен, за която 

говорим, е на възможно най-до-

брата локация в цяла Европа 

както географски, така и ис-

торически. Тук е най-кратката 

връзка между Европа Азия, кое-

то е повече от достатъчно да 

привлече инвеститорски инте-

рес. Доказано е през вековете, 

че това е един от пътищата на 

коприната. Маршрутът е изклю-

чително натоварен и днес, по 

него всекидневно преминават 

хиляди камиони със стоки, които 

са насочени към различни части 

на Стария континент. 

Друг голям плюс за изгражда-

нето на свободна икономическа 

и промишлена зона е наличието 

на подпочвени води. Буквално на 

не повече от 2,5 м под земята 

има достатъчно количество, за 

да се захранват бъдещите нуж-

ди на бизнеса. В близост има и 

няколко далекопровода, което оз-

начава, че снабдяването с ток 

също няма да е проблем. Прове-

ли сме разговори с местния дос-

тавчик на електричество EVN, 

откъдето заявиха, че са готови 

да се включат в проекта ни и да 

предоставят всичко необходимо 

за успешното функциониране на 

бъдещите предприятия. 

На какъв етап е предвари-

телната подготовка? Имате 

ли подкрепата на държавата и 

местната власт?

На първо място сега трябва 

да се работи много с общин-

ските администрации. Имаме 

първоначалната подкрепа на 

кметовете на Ямбол Валентин 

Ревански, на Сливен Стефан Ра-

дев, както и на Тунджа Георги Ге-

оргиев. Те са пряко ангажирани с 

реализирането на проекта, тъй 

като той ще се намира на те-

риторията между трите общи-

ни. Следващата стъпка, която 

ще предприемем, е да направим 

презентация пред общинските 

съвети, които ще трябва да 

гласуват предложението ни. 

Вярвам, че всички те ще видят 

ползите от създаването на сво-

бодна икономическа и промишле-

на зона, така че се надявам до 

края на юли да имаме положител-

но развитие по темата. 

Много важно е да се подчер-

тае, че за реализацията на зо-

ната е необходимо да се рекон-

струира съществуващият път 

между Ямбол и Сливен и той да 

стане четирилентов. Участъ-

кът е изключително натоварен 

и разширяването му би спомо-

гнало двете общини да зарабо-

тят като единен икономически 

организъм, което също би било 

интересно за инвеститорите.

В близост до Сливен се нами-

ра и летище „Бършен“. Съоръже-

нието може много бързо да бъде 

пригодено за нуждите на бизне-

са. Говорим за създаването на 

модерна комуникационна среда, 

която е мечтата на всяка една 

фирма – да има бърз достъп по 

въздух и земя.

Още веднъж искам да под-

чертая, че до този момент има-

ме пълната подкрепа на мест-

ната власт. Доказателство 

за това е, че в бъдещото сдру-

жение „Ямбол и Сливен заедно“ 

очакваме да се включат зам.-

кметовете на Ямбол и Сливен 

Енчо Керязов и Стоян Марков. 

Те са приели идеята и работят 

изключително активно по нея. 

Двамата нееднократно са зая-

вявали, че ползите за областта 

ще са много големи. Това е един 

от начините да върнем хората 

в региона. Няма нищо по-хуба-

во от създаването на работни 

места и условия децата ни да 

се върнат от чужбина. Знаете, 

че съм много чувствителен на 

тази тема, и искам да видя гра-

довете ни пълни с млади хора. 

Към настоящия момент за съ-

жаление сме свидетели на все 

по-голямото обезлюдяване на 

югоизточната част на България 

и не само. 

Имате ли предварителни 

данни колко души биха се вър-

нали в региона при реализира-

нето на проекта?

Моето желание е през пър-

вите 10 г. да успеем да привле-
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чем обратно между 10 и 20 хил. 

души. Ако това се случи, ще бъда 

наистина много щастлив. Пла-

нът, който сме разписали, об-

хваща периода между 2021 г. и 

2040 г. Погледът ни е насочен в 

бъдещето, защото се надяваме 

първите няколко години да има 

интерес, който да създаде ефек-

та на лавината и да мотивира 

още повече наши съграждани да 

се върнат в родния си край. 

За съжаление в Ямбол и Сли-

вен имаме сериозен проблем с 

липсата на работна ръка. Един 

от начините да се справим с 

този въпрос е, като предложим 

най-доброто логистично място 

за развитие на бизнес, а защо 

не и облекчена данъчна система. 

Последното зависи и от полити-

ката на местната власт. В ре-

дица точки на света способът 

се използва за привличане на по-

вече компании.

Друг начин е чрез предлага-

нето на достатъчно добри за-

плати. Ако например те са над 

1500 евро, съм сигурен, че много 

хора ще си помислят да се вър-

нат от чужбина и да работят в 

родината си.

Поставили ли сте си срок, в 

който свободната икономиче-

ска и промишлена зона да ста-

не факт?

Реалистичният срок е идея-

та да получи одобрение до края 

на лятото. Всичко би трябва-

ло да се случи бързо, след като 

общинските съвети одобрят 

проекта. Следващата стъпка 

е спешният ремонт на пътя 

между Ямбол и Сливен, за което 

двамата кметове ще трябва 

да направят съответните по-

стъпления пред държавата, за 

да се осигури финансирането 

на участъка. Постигне ли се 

всичко това, нещата после ще 

се развият мигновено, защото 

общинските земи много бързо 

могат да се парцелират. 

При добра реклама терените 

могат да бъдат предлагани в на-

чалото на следващата година. 

Личното ми мнение е, че инте-

ресът ще е изключително голям, 

защото все пак цените на тере-

ните не са като тези в София.

А каква ще бъде ползата за 

строителния бранш?

Положителни ефекти ще има 

не само за строителния бранш. 

Със сигурност не очакваме вед-

нага да бъде заявен интерес за 

изграждането на 100 завода, но 

дори да има само за един-два 

през първата година, това е ра-

бота за местните строителни 

фирми, която ще им помогне 

много. Също така ползи ще има 

и за производителите на стро-

ителни материали, на техника, 

а дори и на тези, които се за-

нимават с хранително-вкусова 

промишленост. Хората все пак 

ще трябва да се хранят. 

Вярвам, че бъдещата ико-

номическа зона ще помогне до 

голяма степен на областта за 

утвърждаването на нашата 

идентичност, за брандиране и 

популяризиране на двата града, 

както и за привличането на ви-

сокотехнологични инвеститори 

в региона. Подобни компании мо-

гат да изиграят ключова роля в 

процеса на обръщане на демо-

графския тренд към ръст на на-

селението, увеличаване на броя 

на младите хора, които оста-

ват в двата града след завърш-

ване на гимназия, привличане на 

професионалисти и таланти от 

други градове и от чужбина.

Местните власти могат да 

използват проекта като осно-

ва за постигане на консенсус, 

обща воля и увереност във въз-

можностите за просперитет на 

Ямбол и Сливен. В този процес 

следва по-активно да бъдат ан-

гажирани широк кръг от индус-

триални производители – както 

такива с дълго присъствие в ре-

гиона, така и нови инвеститори 

– чрез активно сътрудничест-

во с образователната система, 

включване в медийното отразя-

ване на икономическото разви-

тие на двата града и визията 

за бъдещето на индустрията 

в региона. Тук искам специално 

да благодаря на вестник „Стро-

ител“, че помага за популяризи-

ране на идеята. Ще разчитаме 

много на изданието и в бъдеще.

Какви са предизвикател-

ствата пред строителните 

компании в Ямбол?

Изминалите 2019 и 2020 г. 

бяха много тежки за бранша 

в града, защото както казах, 

трудно намирахме работна ръка. 

Това е казус, на който трябва да 

открием решение. Областното 

представителство на Камара-

та в Ямбол от години има отли-

чен диалог с ръководството на 

Гимназията по строителство и 

архитектура, графика и дизайн 

„Кольо Фичето“ и с общи усилия 

търсим начините да мотивира-

ме младите хора да учат нашия 

занаят. Да бъдеш строител е 

призвание, но за съжаление не 

представлява толкова голям ин-

терес за децата. Няма желаещи, 

а конкуренцията с местните 

специализирани техникуми е ог-

ромна. За един ученик се борят 

10 учебни заведения. Това значи, 

че няма раждаемост. Не ми се 

иска тази хубава територия да 

се обезлюди, защото ако продъл-

жават така нещата, както са в 

момента, след 5 - 6 г. вече ще е 

късно и няма да можем да попра-

вим нищо. 

 Очаква се общинските съвети да одобрят проекта
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Интересът към санирането продължава да е висок

Георги Сотиров
Росица Георгиева

Въпреки че Национал-

ната програма за енер-

гийна ефективност на 

многофамилните жилищ-

ни сгради ( НПЕЕМЖС) 

приключи поради изчерп-

ване на предвидения фи-

нансов ресурс, в Плевен 

интересът към нея про-

дължава да бъде висок. 

В общинската админи-

страция ежедневно по-

стъпват запитвания от 

граждани и сдружения за 

възможностите и начини-

те за включване на тех-

ните сгради за саниране. 

Интересът се дължи на 

34-те здания, обновени 

по НПЕЕМЖС, които са 

с обща застроена площ 

от 250 хил. кв. м. „Когато 

видиш успешен резултат, 

той се превръща в добра 

реклама“, сподели кметът 

на Плевен Георг Спартан-

ски пред екип на в. „Стро-

ител“. Това беше 

поредният град, който 

медията посети, за да 

се запознае на място с 

постигнатото по На-

ционалната програма 

и да разговаря с раз-

личните участници в 

процеса – общинската 

администрация, предста-

вители на строителния 

бранш, домоуправители в 

блокове, в които вече са 

въведени мерки за енер-

гийна ефективност. 

Георг Спартански от-

беляза, че първоначално е 

имало недоверие към НПЕ-

ЕМЖС, но още при първи-

те резултати това се е 

променило и с всеки след-

ващ завършен блок инте-

ресът се е увеличавал. 

„Хората продължават 

да идват и да задават 

въпрос, защото виждат 

разликата, живеейки в 

блок с неприятен вид, със 

стърчащи железа от те-

расите или панели, между 

които връзките вече са 

хлабави, и в същото вре-

ме разбират от своите 

познати, че разходите за 

отопление и охлаждане се 

намаляват, след като са 

били санирани сградите 

им. Това не е без значение 

и мнението на плевенчани 

се променя“, изтъкна той. 

В града успоредно с 

енергийното обновяване 

на обектите, включило 

ремонт на покривите, 

подмяна на дограмите и 

освежаване на общите 

части, са реновирани и 

околните пространства. 

От срещата ни с пред-

седателя на ОП на КСБ – 

Плевен, инж. Милен Илиев 

разбрахме какви са ползи-

те за строителния бранш 

и за местната икономика. 

Той изтъкна, че по-хубава 

програма от НПЕЕМЖС 

не е имало досега, защо-

то с нея са решени много 

въпроси едновременно. 

По думите му програ-

мата има и социален, и 

икономически ефект. „Тя 

се отрази позитивно и 

на промишлеността, за-

щото освен хората на 

обектите, икономиката 

също работеше. Всички 

материали се произвеж-

даха тук, с изключение на 

скелетата за високите 

сгради“, разказа Илиев. 

Хората, с които раз-

говаряхме по време на по-

сещението си в Плевен, 

бяха категорични, че 

санирането трябва да 

продължи и е необходи-

мо да се намери на-

чинът, по който това 

да се случи. 

На същото мнение е 

и инж. Розета Маринова, 

член на ИБ и УС на КСБ, 

председател на Коми-

сията по професионал-

на етика на Камарата 

и управител на „Строй-

продукт“ ЕООД. Друже-

ството е санирало блок 

„Христо Ботев“  158 в 

Плевен. Инж. Маринова 

сподели през какви пре-

дизвикателства са пре-

минали при изпълнението 

на обекта и коментира 

бъдещото развитие на 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност.

Бл. „Христо Ботев“ 158 

бе сред зданията, кои-

то екипът на в. „Стро-

ител“ посети. 

С  н аб л и ж ав а н е т о 

се видя как се променя 

средата на обитаване. 

Посрещна ни домоупра-

вителят на бл. „Христо 

Ботев“ 158 Румен Мате-

ев. Той разказа, че бло-

кът е построен 1997 г. 

Зданието се състои от 1 

вход, в който има 61 апар-

тамента. Част от тях 

са необитаеми, защото 

хората са в чужбина. В 

сградата има и 11 тър-

говски обекта, разполо-

жени на партерния етаж. 

Матеев си спомни през 

какви трудности е пре-

минало сдружението на 

собствениците, за да се 

реализира проектът за 

саниране. „Още в само-

то начало имаше спънки, 

защото сдружаването не 

беше лесно. По-голямата 

част от хората имаха 

желание и дадоха съгла-

сие, но имаше и такива, 

които се притесняваха 

от слуховете, че ще се 

увеличат данъците на 

жилищата, че ще ста-

нат зависими по един или 

друг начин от държавата 

и дори че ще им вземат 

имотите. Имаше и таки-

ва, които намерихме дос-

та трудно. Например един 

от собствениците живее 

в Саудитска Арабия, но 

успяхме да се свържем с 

него и да получим и съгла-

сието му“, каза Матеев. 

Той информира, че в 

блока са извършени две 

укрепвания, подменена е 

дограмата в жилищата, 

където не е отговаряла 

на съвременните изисква-

ния за ЕЕ. Сред другите 

дейности е поставянето 

на външна изолация на 

сградата, топло- и хидро-

изолация на покрива, как-

то и подмяна на освет-

лението в общите части 

на блока. Румен Матеев 

беше категоричен, че 

резултатите след 

реализираните дейно-

сти са впечатляващи и 

положителни във всяка 

посока. 

„Разходите за освет-

ление на общите части 

спаднаха  наполовина. 

Намаляха сметките за 

отопление на отделните 

семейства в блока“, каза Блок „Христо Ботев“ 158

Блок ШПК-3

Домоуправителят на бл. „Христо Ботев“ 158 Румен Матеев и 

инж. Розета Маринова (вляво)

Цветан Иванов, председател 

на сдружението на блок 

ШПК-3

Покривът на блока след 

санирането

Снимки в. „Строител“

Снимки „Стройпродукт“ ЕООД
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Инж. Милен Илиев,  
председател на ОП на КСБ - Плевен:

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС на КСБ, 
председател на Комисията по професионална 
етика, управител на „Стройпродукт“ ЕООД:

Инж. Илиев, как се реализира Нацио-

налната програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните жилищ-

ни сгради (НПЕЕМЖС) в Плевен?

За град с нашите мащаби изпълне-

ните обекти са много малко на брой. 

В Плевен живеят около 100 хил. души. 

При нас дейностите стартираха много 

трудно и бавно. Ние бяхме сред послед-

ните общини, в които започна санира-

нето на жилищните сгради. До края на 

2020 г. се работеше по блокове, които 

са получили финансиране във втория 

етап на  НПЕЕМЖС. 

Нека да припомня, че Национална-

та програма се случи на два етапа. В 

началото се изпълняваше подмяна на 

ВиК, отоплителната и електроинста-

лацията в общите части, ремонти на 

покривите. След това отоплителните 

съоръжения отпаднаха от финансира-

нето, бяха извадени и ВиК мрежите и 

се наблегна на дейностите, които са 

пряко свързани с енергийната ефектив-

ност. 

Имаше ли проблеми, за решаване-

то на които изпълнителите се обръ-

щаха към Вас?

Ако е имало затруднения, те са 

били свързани най-вече с подаването 

на необходимите документи и от адми-

нистративна гледна точка. Процесът 

се забави от самите собственици, от 

местната власт. Дори да е имало про-

блеми, свързани със строителните дей-

ности, те бяха преодолени и нещата 

започнаха да се случват. По мое вижда-

не обектите, които са реализирани по 

НПЕЕМЖС, са с много добро качество 

на изпълнение. 

А колко от блоковете в Плевен 

бяха изпълнени от местни компании?

Само по три сгради работиха фир-

ми, които са членове на Областното 

представителство на КСБ в Плевен. 

Имаше обекти, на които се докарваха 

работници от други области, за някои 

се наемаха нашите служители. Според 

мен проблемът на НПЕЕМЖС беше, че 

едновременно се направиха търгове за 

много блокове. 

Въпреки това мога да заявя, че по-

хубава програма от тази никога не е 

имало досега. Тя беше широкообхватна 

и решаваше много въпроси едновремен-

но. НПЕЕМЖС стартира, както знаем, 

с обновяване на панелни блокове, а в 

тях живеят хора с по-ограничени фи-

нансови възможности. Именно затова 

се постигна и решаване на някои со-

циални въпроси. Програмата се отра-

зи позитивно и на промишлеността, 

защото освен хората на обектите, 

икономиката също работеше. Всички 

материали се произвеждаха тук, с из-

ключение на някои материали за висо-

ките сгради.

 

Очаква се Националната програма 

за енергийна ефективност да продъл-

жи, но с условието да се осигури опре-

делен процент на съфинансиране от 

страна на собствениците на жилища. 

Това би ли могло да доведе до проблем 

за успешното й реализиране?

Съмнявам се, че това ще се случи 

наистина. Този опит се направи преди 

време – тогава собствениците тряб-

ваше да съфинансират с по-малко дори 

от 20%. Съответно хората дори не се 

опитаха да предприемат каквито и да е 

действия. Със сигурност въвеждането 

на изискване за съфинансиране ще има 

възпиращ ефект. 

Проблемът е, както споменах, че в 

тези блокове обитателите са с по-ни-

ски финансови възможности. От друга 

страна всеки от собствениците има 

различни виждания за поддръжката на 

сградите. Много трудно може да се 

организира събирането на средства 

предварително за каквото и да е в са-

мото здание. Повечето хора признават 

за своя собственост площта от вход-

ната им врата навътре. Но и общите 

части също са тяхна грижа. 

Как НПЕЕМЖС промени Плевен 

през Вашите очи?

Градът се развива към по-добро. 

Санираните сградите се виждат от-

далече, а с уреденото околно простран-

ство – подходи и тротоари, те изглеж-

дат още по-хубави. Има места с голям 

контраст, където в съседство има две 

здания - едното санирано, другото не, и 

разликата е видима.

Инж. Маринова, „Стройпродукт“ 

ЕООД е изпълнител на блок „Христо 

Ботев“ 158. Разкажете каква беше 

сградата преди санирането й?

Сградата беше в окаяно състояние, 

тъй като в нея има много собствени-

ци, на които им е било трудно да се 

организират за поддръжката. Общите 

части бяха разрушени, прозорците на 

стълбището бяха повредени, покривът 

течеше. Имаше спешна нужда от ре-

монт, а за саниране да не говорим. 

Строителните работи бяха предиз-

викателство, защото трябваше едно-

временно и нашата дейност да върви 

добре, и хората да живеят в имотите 

си, без да ги смущаваме. Освен основ-

ните дейности – подмяна на дограма, 

изолиране на сутерена, фасадните 

стени и покривната плоча, се изпъл-

ниха и други, свързани с основните- 

шпакловане и боядисване на част от 

вътрешните стени, демонтаж и мон-

таж на климатици, зареждане с фреон, 

инсталация за отвеждане на конденза 

и др. Не беше лесно и поради факта, че 

сградата е с голяма височина – 32 м, 

и трябваше да се изпълни тежко и 

правилно конструирано скеле. Поради 

търговските обекти и офиси на пар-

терния етаж трябваше да обезопасим 

с предпазни козирки наоколо, за да бъде 

пространството безопасно. 

А какво беше отношението на хо-

рата към Вас като изпълнители?

Срещнахме разбиране и помощ от 

страна на живущите. Това беше нещо, 

което не очаквах. Мислех си, че ще въз-

никнат много проблеми, но домоуправи-

телят и членовете на съвета на блока 

балансираха между нас и останалите 

обитатели. 

Не може да няма проблеми, вина-

ги се случват такива. Но когато на 

трудностите се погледне разумно и 

има разбиране от двете страни, не-

щата се получават. Хората изтърпяха 

три месеца в прах, в шум, но те знаеха 

и очакваха, че всичко е за сметка на 

нещо добро. Когато блокът се въведе 

в експлоатация, дойдоха една част от 

собствениците да ни благодарят за 

това, което сме свършили в тяхната 

сграда. И е много приятно – когато 

правиш нещо и накрая виждаш ефекта 

от замисъла и изпълненото.

Какво е Вашето мнение за бъде-

щето на програмата? В случай че се 

въведе съфинансиране от страна на 

собствениците, ще има ли трудности 

при нейното реализиране?

Санирането е необходим процес и 

трябва да се намери начинът, по който 

да продължи. Наясно съм, че има идеи 

за въвеждане на определен процент на 

съфинансиране. Според мен това ще по-

пречи на някои блокове. Хората досега се 

подписваха и знаеха, че те нямат финан-

сов ангажимент. 

В бъдещ период може би ще е серио-

зен проблем, защото не всички имат въз-

можност да осигурят нужните средства. 

Но от друга страна, ако собствениците 

дават някакви средства, тогава те ще 

имат по-голям интерес да контролират 

строителството, защото се разходват 

личните има финанси. Така те ще бъдат 

съпричастни. Проблемът е, че в този слу-

чай ще се включват само сгради, в които 

обитателите могат да си го позволят. 

За останалите ще трябва да се търси 

решение – например с финансиране от 

страна на банки с ниски лихвени процен-

ти. Вариант е да се помогне на хората, а 

в следващ период, когато те реализират 

икономия от отоплението, да си върнат 

кредитите. Програмата трябва да вър-

ви, определено има полза за собственици-

те на сградите, които се санират. 

още той.

Подобни са отзивите 

за НПЕЕМЖС и на Цве-

тан Иванов, председател 

на сдружението на блок 

ШПК-3, който е бил и тех-

ническо лице на обекта 

по време на работата по 

саниране. Той подчерта, 

че се е подобрила не само 

визията на целия район, 

в който се намира сгра-

дата, но и сметките за 

отопление на живущите 

са намалели значително. 

По думите му дори някои 

от тях разчитат на то-

плината, която се отделя 

само от тръбите, пре-

минаващи през имотите 

им. И тук са редуцирани 

сметките за осветле-

нието на общите части, 

което също е било подме-

нено в рамките на обно-

вяването. 

Иванов коментира, че 

преди санирането със-

тоянието на блока не 

е било добро. Със сред-

ства от НПЕЕМЖС стро-

ителите са направили 

външна топлоизолация на 

зданието, покривът е бил 

хидро- и топлоизолиран, 

подменени са дограми-

те на жилища и в общи-

те части, които също са 

били ремонтирани. Блок 

ШПК-3 е построен през 

1978 г. Той е на 14 жилищ-

ни етажа и има 56 апар-

тамента. 

И при този обект най-

голямото предизвикател-

ство е било свързано с 

организирането на живу-

щите и създаването на 

сдружение, с което да се 

кандидатства по програ-

мата. „Кореспондирахме 

с хората, които живеят 

в чужбина. Друг проблем 

беше, че някои от живу-

щите не искаха да подпи-

шат декларация, с която 

да разрешат да се рабо-

ти в техния апартамент. 

На решаващото събрание 

поставих въпроса - или 

всички се подписват, или 

спираме. Докато течеше 

обсъждането на учас-

тието ни в НПЕЕМЖС, 

съгласните отидоха при 

тези с притесненията 

и ги уговориха. В крайна 

сметка нещата се случи-

ха“, сподели Цветан Ива-

нов.

Видео клип,  израбо-
тен от в. „Строител“, 
може да се види на сай-
та на изданието https://
vestn ikst ro i te l .bg/  и  на 
YouTube канала на вест-
ника.
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ОП на КСБ – Плевен, е 
важен помощник за нас

Георг Спартански, кмет на община Плевен: 

Георги Сотиров
Росица Георгиева

Г-н Спартански, какъв е 

броят на блоковете, които 

са обновени по Националната 

програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на 

територията на община Пле-

вен? Колко обекта са подгот-

вени за саниране, но изчакват 

поради изчерпване на предвиде-

ния ресурс?

В периода 2015 - 2016 г. по За-

кона за управление на етажната 

собственост бяха регистрирани 

57 сдружения на собствениците. 

От тях заявления за интерес и 

финансова помощ по НПЕЕМЖС 

подадоха 51, от които одобрение 

получиха 47. С тях община Пле-

вен подписа договори, но обез-

печение за целево финансиране 

по Националната програма за 

ЕЕ получиха след сключване на 

тристранно споразумение с ББР 

34 блока. Зданията са с обща за-

строена площ от 250 хил. кв. м, а 

инвестицията в тях възлиза на 

37 385 337 лв. 17 от всички 24 ре-

новирани по НПЕЕМЖС сгради са 

доста високи, като дори една от 

тях е на 20 етажа. Тези обекти 

са изграждани по индустриален 

способ – ЕПК, ППП, пълзящ бетон. 

13 са на по 7 и 8 етажа и са стро-

ени по системата ЕПЖС.

Бих искал да уточня още, че 

4 от тези санирани обекта пър-

воначално са одобрени по проект 

„Енергийно обновяване на българ-

ските домове“ по Оперативна 

програма „Регионално развитие 

2007 – 2013“, но тъй като към 

2015 г. в тях не са извършени 

строително-монтажни работи, 

бяха пренасочени към Национал-

ната програма. 

До момента в 34-те сгради 

са приключили всички дейности, 

като са въведени в експлоатация 

32. За останалите две предстои 

организиране на държавните при-

емателни комисии. Окончателно 

разплатени са средствата на 

изпълнителите на 31 блока.

Как тази Национална про-

грама за ЕЕ промени Плевен?

Като за всяко нещо в Бълга-

рия и за Националната програма 

за енергийна ефективност има 

гласове, които са „за“ и „против“. 

За съжаление у нас като че ли не 

е възможно да се постигне 100% 

съгласие по който и да е въпрос. 

В началото имаше недоверие от 

страна на гражданите – не само 

в Плевен, но и в цялата страна. 

Когато обаче бяха представени 

първите резултати, броят на 

желаещите се увеличи. Със за-

вършването на все повече обек-

ти по Националната програма 

интересът продължи да расте и 

дори в момента са доста запит-

ванията кога ще се възобнови 

НПЕЕМЖС и какви ще са усло-

вията за участие. Българинът 

следва старото правило „Око да 

види, ръка да пипне“. Когато ви-

диш успешен резултат, той се 

превръща в добра реклама. 

Но нека си кажем – в цялата 

страна има огромен проблем 

с панелните блокове, които са 

строени по време на индустри-

ализацията на държавата преди 

доста години. Сградите са с 

определен срок на живот и след 

него започват конструктивни-

те проблеми. Една от целите на 

НПЕЕМЖС е те да се обезопасят 

така, че да не представляват за-

плаха за своите обитатели. Но 

освен това се търси и икономи-

чески ефект по линия на енергос-

пестяването. Ако програмата се 

изпълнява достатъчно продължи-

телно, за което пък е нужен го-

лям финансов ресурс, то ползите 

ще бъдат много повече.

Хората недоволстват, че във 

вече приключилите етапи имаше 

ограничения по отношение на 

сградите и площите, които са 

допустими за участие. Досега с 

финансиране от НПЕЕМЖС са ре-

монтирани няколко хиляди блока в 

България. Но зданията са стоти-

ци и нуждите са минимум 10, 20 

или 30 пъти по-големи от реални-

те възможности на програмата. 

Нека обаче да засегнем и друга 

тема – постройки с по-ниска ет-

ажност също трябва да бъдат 

обновени, защото имаме доста 

такива, които също се нужда-

ят от саниране. В светлината 

на Зелената сделка, „зелените” 

енергии, климатичните промени 

това става особено важно и ак-

туално. 

Хората негодуваха, че досе-

га не всички бяха равни. Те ни 

питаха защо пари на българския 

данъкоплатец се дават само на 

определени блокове. Остава въ-

просът кога и дали ще стартира 

отново НПЕЕМЖС. 

Обсъжда се идея при про-

дължаване на програмата за 

саниране да има условие соб-

ствениците да осигурят опре-

делен процент съфинансиране. 

Според Вас това ще затрудни 

ли изпълнението?

Според мен категорично ще 

бъде голям проблем. Аз като 

кмет получавам жалби и оплак-

вания, които не би трябвало да 

достигат до мен, не са в компе-

тенциите ми. Няма как да реша-

вам проблеми на хората, свърза-

ни с поддръжка на общи части 

в сградите, в които живеят. 

Например някои не могат да се 

разберат за похарчени средства 

за хигиенисти. Други се жалват, 

че собственици, които не живе-

ят в Плевен, не внасят суми за 

общите части. Тоест възникват 

проблеми и недоразумения между 

хората за по 2 лв. Представете 

си какво ще се случи, ако ста-

ва въпрос за съфинансиране на 

голям блок, чийто проект е на 

стойност 1 млн. лв. и живущите 

трябва да осигурят 10 или 20% - 

това ще бъде много трудно, дори 

невъзможно.

Как местните власти съ-

действат за успешното изпъл-

нение на програмата?

Общините помагаме чисто 

организационно. При регистри-

ранията на сдруженията на 

собствениците, с които сключ-

ваме договори след това, за да 

защитаваме интереса им и да ги 

представляваме – да извършим 

обследвания, да изберем изпъл-

нители за дейностите, да кон-

тролираме процеса на саниране. 

На практика от гражданите 

се иска само да се сдружат и да 

заявят желание и те нямат пове-

че задължения. Но за общините 

нещата са свързани с доста се-

риозни организационни усилия и 

човешки ресурс, който 24 часа да 

се занимава с това. Работихме 

по десетки блокове, проведохме 

съответните поръчки, като има-

ше и обжалвания, които допълни-

телно затрудниха процесите. 

Всяка сграда е свързана с някол-

ко процедури, които въобще не 

са леки. Но поне общините не са 

финансово ангажирани, надявам 

се така да е и в бъдеще. 

Казахте, че непрекъснато 

има нови желаещи да се вклю-

чат в НПЕЕМЖС и интересът 

расте, въпреки че програмата 

приключи?

Да, почти всяка седмица 

имаме запитвания, на които от-

говаряме, че НПЕЕМЖС е спряна. 

Обясняваме, че ако се осигури 

финансиране, е възможно пак да 

стартира, но това е свързано 

с правителствени решения, с 

бюджета на държавата. Хората 

продължават да идват и да зада-

ват въпрос, защото виждат раз-

ликата, живеейки в блок с непри-

ятен вид, със стърчащи железа 

от терасите или панели, между 

които връзките вече са хлабави, 

и в същото време разбират от 

своите познати, че разходите за 

отопление и охлаждане се нама-

ляват, след като са били санира-

ни сградите им. Това не е без зна-

чение и мнението на плевенчани 

се променя. Хората са практично 

ориентирани и сами виждат пол-

зите, които не се нуждаят от 

обяснение.

Минаха почти две години 

от началото на настоящия уп-

равленски мандат на местните 

власти. Каква е Вашата равно-

сметка за изминалия период?

Не е важно какво аз отчитам 

за себе си, а какво е мнението на 

хората за свършеното от мен. В 

този смисъл списъкът на неща-

та, които направихме, е дълъг, но 

вероятно има повече за изпълне-

ние. Оценката се дава от хора-

та, гласували ми доверие, тя е 

безапелационна, като не е необ-

ходимо всички да ни ръкопляскат. 

Критиките също ги приемам по-

ложително, защото ни отварят 

очите, те са коректив. Винаги е 

приятно, когато гражданите каз-

ват: благодаря, кмете. Въпреки 

това обаче, както казах, имаме 

още много неща за вършене.

В ход е активният строите-

лен сезон. Кои са големите про-

екти, които през това лято ще 

се случат в Плевен?

Вече се работи или предстои 

стартът на много обекти в 

Снимки Георги Сотиров
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града. Надлезът, който свързва 

централната градска част с жк 

„Сторгозия“ и по който се движи 

целият автомобилен и тролейбу-

сен поток, е много амортизиран 

и може би конструктивно опасен. 

Беше наложително да се извърши 

основен ремонт и конструктивно 

укрепване, а не само козметично 

преасфалтиране и подмяна на 

мантинели. За радост това вече 

е факт и работата тече, като 

финансирането е осигурено от 

спестени европейски средства 

след проведени процедури за об-

ществени поръчки по други про-

екти и така акумулирахме необ-

ходимия ресурс за съоръжението 

в жк „Сторгозия“. 

Сред важните обекти, по 

които се извършва рехабилита-

ция, е ул. „Северна“, там финално 

предстои да се положи асфалт. 

По ул. „Вит“ предстои старт на 

дейностите. И по двете СМР ще 

приключат в рамките на строи-

телния сезон. 

Един от големите обекти 

през това лято е обновяването 

на автогара Плевен. Тя е входна-

та врата на общината. Сграда-

та беше в лошо състояние и не 

отговаряше на изискванията на 

Наредба 33 за обществен пре-

воз на пътници и товари на Ми-

нистерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията. В рамките на про-

екта ще се направят различни по 

предназначение видове гишета, 

чакалня с площ над 100 кв. м и с 

повече от 50 места за сядане, с 

отопление, климатизация и вен-

тилация. Ще има помещение за 

приемане и съхраняване на багаж, 

стая за майки с деца, в която ще 

се поддържа подходяща темпера-

тура, оборудвана с мивка и маса 

за повиване на бебета. Предвиж-

да се и помещение за оказване 

на първа долекарска помощ с 

всичко необходимо, както и по-

демна платформа или рампа за 

придвижване на инвалидна колич-

ка, които да осигуряват достъ-

па до автобусите, и др. Входът 

и изходът в зоната за движение 

и престой на автобусите ще се 

осъществява чрез бариери, обо-

рудвани с камери за разпознаване 

на номера, ще има и лека ажурна 

ограда на обособената терито-

рия за движение и престой на 

превозните средства. По план 

ще се изградят минимум 8 секто-

ра за заминаващи и преминаващи 

автобуси, както и най-малко три 

сектора за пристигащи превозни 

средства, всички ще са с наве-

си, ще бъде обособен достъпен 

за лица с намалена подвижност 

маршрут от улицата до авто-

гарата и от нея до автобуса. 

Заложено е още монтирането на 

информационни електронни таб-

ла за пристигащи и заминаващи, 

като ще има електронна табела 

с имената на крайните пунктове 

на линиите от съответното на-

правление. Проектът е на стой-

ност 2 683 173,86 лв. Собстве-

ният принос на община Плевен е 

115 912,87 лв., останалата част 

от средствата са осигурени от 

поемането на дългосрочен заем. 

В момента завършваме по-

ставянето на видео наблюдение-

то на голяма част от възловите 

кръстовища. Смятаме, че по 

този начин ще се постигне оп-

тимизиране на трафика, както и 

точно регистриране на наруше-

нията, които се извършват от 

някои водачи. 

В ход са и ремонти, които се 

финансират от капиталовата 

програма на община Плевен. Ра-

боти се по укрепване на основи-

те на Художествената галерия 

„Илия Бешков“, където има тежки 

конструктивни проблеми. 

Провеждаме и процедура за 

избор на изпълнител на ремонта 

на част от бул. „Скобелев“ при 

паметник „Майка България“. Този 

мемориален комплекс е изграден 

преди доста десетилетия по по-

вод освобождението на Плевен 

от османско робство. Повече от 

40 години не е реновиран и вече 

е належащо.

По какви други проекти ра-

ботите?

Плевен беше сред градове-

те, които получиха европейско 

финансиране за т.нар. ранни ВиК 

проекти. Другите бяха Асенов-

град и Добрич. В рамките му съв-

местно с община Долна Митро-

полия работим по ВиК мрежата 

и пречиствателната станция за 

отпадни води в с. Божурица, коя-

то обслужва 130 хил. еквивалент 

жители. Ремонтите на канализа-

цията в Тръстеник, Долна Мит-

рополия, селата Ясен и Буковлък 

вече приключиха.

Както навсякъде, и ние има-

ме проблеми със свлачища – при 

с. Коиловци в посока към фери-

бота в Оряхово и при депото за 

отпадъци. Получихме ресурс за ук-

репване на тези опасни участъци. 

Изпълняваме и рекултива-

ция на старото сметище с 11 

млн. лв., осигурени от Минис-

терството на околната среда и 

водите. 

В ход е и процедура за оси-

гуряване на екологичен градски 

транспорт. Ще бъдат доставе-

ни 14 електробуса и зарядните 

станции за тях. Имаме избран 

изпълнител и до края на годината 

те трябва да пристигнат в Пле-

вен. В рамките на проекта за ин-

тегриран градски транспорт по 

ОПРР успяхме да модернизираме 

градския транспорт, като вече са 

подменени 54 тролейбуса. Нови-

те 14 машини, които очакваме, ще 

обслужват нуждите на града по 

екологичен начин, с нисък разход 

на енергия, без шумови и прахови 

замърсявания, ще бъде осигурен 

комфорт на гражданите. 

Както всяка година, текат и 

текущи ремонти в различни час-

ти на града. 

Разкажете ни за плановете 

Ви за развитие на образовател-

ната инфраструктура?

В тази сфера предстои да 

стартира голям проект. Беше 

приключена процедурата по прех-

върляне на собствеността на 

държавен терен на Община Пле-

вен. На него ще бъде изградена 

нова сграда на Основно училище 

„Валери Петров“, което е ситуи-

рано в други две образователни 

институции. Учебното заведение 

няма собствен сграден фонд, ка-

къвто е изключително необходим, 

за да се постигне преминаване на 

едносменен режим на работа, а в 

него се обучават около 600 деца. 

По Програмата за изграждане, 

пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, 

детски градини и училища 2020 

– 2022 на Министерството на 

образованието и науката имаше 

възможност да кандидатстваме 

за реализирането на нова сгра-

да и ремонт на две други сгради. 

Ние подадохме три проекта и 

получихме подкрепа от държава-

та, като за ОУ „Валери Петров“ 

осигурихме 5 млн. лв. Предстои 

да стартира процедура за избор 

на изпълнител. Поръчката ще е 

на инженеринг. Сградата трябва 

да е готова до средата на 2022 г.

Бихте ли представили данни 

за изпълнението на бюджета за 

първото шестмесечие на годи-

ната?

Предстои да направим подо-

бен анализ, цифрите все още се 

събират и обработват. Предва-

рителните резултати обаче по-

казват, че ако се направи сравне-

ние с 2020 г. - годината, в която 

започна пандемията, то сега сме 

значително по-добре във финан-

сово отношение. През 2020 г. 

завършихме с над 3,3 млн. лв. 

по-малко постъпления от мест-

ни данъци и такси в сравнение с 

2019 г. Обяснението за това е, 

че в настъпилата здравна криза 

много бизнеси бяха затворени, а 

Общинският съвет гласува реди-

ца облекчения за освобождаване 

от местни такси. Всичко това 

се отрази на приходите. Но въ-

преки че сега сме значително 

по-добре, не означава, че тънем в 

разкош и можем да удовлетворим 

всички искания. 

В последно време в пуб-

личното пространство се 

коментира проектът за до-

изграждането на АМ „Хемус“. 

Автомагистралата ще минава 

между Плевен и Ловеч. Според 

Вас какво ще е отражението на 

този обект върху развитието 

на целия регион?

Нека всеки, който има съм-

нения относно проекта на АМ 

„Хемус“, да отиде и да се разхо-

ди в Южна България – не само по 

магистралите, но и по първи и 

втори клас пътища. След това 

нека да посети Северна Бълга-

рия и да направи сравнението. 

Аз съм казвал много пъти, че в 

Следосвобожденска България е 

имало политическо разделение на 

страната. Но хората са го прео-

долели чрез Съединението. Сега 

обаче имаме икономическо разли-

чие между северната и южната 

част на страната. БВП, който се 

произвежда в Южна България, е 

75% от националния, а в Северна 

– само 25%. 

Нека сме наясно, че няма „глу-

пав“ бизнес - той винаги намира 

кратките пътища. Когато липс-

ва инфраструктура, която да 

предложиш на един инвеститор, 

тогава няма на какво да разчи-

таш. А тогава младите, а и не 

само те, търсят препитание в 

София или в чужбина. 

Ще направя следното образ-

но сравнение за това разделение. 

Нека да приемем, че страната е 

кораб с два трюма. Ако единият 

е претоварен, а другият е пра-

зен, то тогава той ще се клати 

и в спокойно море. А ако морето 

е бурно, тогава дисбалансът ще 

доведе до потъване на кораба. 

Крайно време е АМ „Хемус“ да 

стане факт. Тя ще свързва ГКПП 

„Калотина“ с Варна. Нужни са и 

напречни транспортни връзки 

по посока север-юг. Ползите ще 

имат кумулативен ефект. Надя-

вам се, че е дошло време АМ „Хе-

мус“ да се довърши. 

Как работите с КСБ и Об-

ластното представителство 

в Плевен?

Задължително за нас е да 

търсим експертно становище 

от Камарата на строителите 

по всички важни въпроси, които 

касаят развитието на града. ОП 

Плевен е важен помощник за нас, 

защото в него има само профе-

сионалисти. Когато пиеш вода, 

винаги трябва да го правиш от 

извора. 
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Мирослав Еленков

„Реализирането на ключовите 

проекти на Инициативата „Три мо-

рета“ ще бъде решаваща стъпка 

към устойчивото развитие както 

на региона, така и на Европа. Нара-

стващият им брой показва и колко 

високи са нашите амбиции“. С тези 

думи държавният глава Румен Ра-

дев откри шестата Среща на вър-

ха на Инициативата „Три морета“, 

на която бе домакин. В събитието 

в НДК участваха президентите 

на Федерална република Германия 

Франк-Валтер Щайнмайер, на Ес-

тония Керсти Калюлайд, на Унга-

рия Янош Адер, на Латвия Егилс 

Левитс, на Литва Гитанас Наусе-

да, на Полша Анджей Дуда, на Ру-

мъния Клаус Йоханис, на Словения 

Борут Пахор, на Гърция Катерина 

Сакеларопулу, министър-пред-

седателят на Хърватия Андрей 

Пленкович, зам. министър-предсе-

дателят на Чешката република 

Карел Хавличек, зам.-министърът 

при Федералното министерство 

по европейски и международни 

въпроси на Република Австрия 

Петер Лаунски-Тийфентал, изпъл-

нителният зам.-председател на 

Европейската комисия Маргрете 

Вестагер, управляващият дирек-

тор на Международния валутен 

фонд (МВФ) Кристалина Георгие-

ва, вицепрезидентът на Европей-

ската инвестиционна банка (ЕИБ) 

Лиляна Павлова. Специално видео 

обръщение направи президентът 

на САЩ Джо Байдън. Срещата на 

върха бе съпътствана и от бизнес 

форум с представители на над 400 

компании. В него освен държавни-

те глави се включиха служебните 

министри на икономиката Кирил 

Петков, на транспорта, информа-

ционните технологии и съобщени-

ята Георги Петков и на енергети-

ката Андрей Живков.

В изказването си българският 

държавен глава отбеляза, че 

нарастващият брой приори-

Кристалина Георгиева,  

управляващ директор на МВФ: 

Инициативата „Три морета“ създава по-силно внимание 

към ключовите икономически теми на страните участнички 

в нея. Тя съвпада с българския интерес да се фокусираме 

повече към инфраструктурните проблеми и да разчитаме 

на общи усилия да увеличим конкурентоспособността на 

региона. 

Моята роля е да представя три теми. Първо – какви са 

икономическите перспективи пред региона, особено в кон-

текста на най-сериозната рецесия, която светът прежи-

вява в мирно време. Второ – приоритетите на „Три морета“ 

от гледна точка на Международния валутен фонд, и трето 

– дали те се вписват добре в темата за ускорено развитие 

на този регион и какво прави МВФ.

Много важна новина е, че очакваме регионът, който по-

крива страните от Инициативата, до края на годината да 

се върне в икономически план на равнището отпреди рецеси-

ята, предизвикана от пандемията. По-конкретно – за петте 

години на Инициативата растежът в този регион е почти 

два пъти по-висок, отколкото средния за останалите стра-

ни на ЕС, а именно 3,8%. Ние предвиждаме през периода до 

2025 г. за новите държави членки, които са участнички в „Три 

морета“, с 1,2% по-бърз растеж. Това ще помогне да про-

дължи процесът на конвергенция, на който гражданите на 

нашите страни разчитат да подобри качеството на живот. 

От гледна точка на самата Инициатива ние силно под-

крепяме вниманието към инфраструктурата и особено 

факта, че много се залага на дигиталната. Изключително 

важно е да търсим баланс в това какво се постига и да 

го впишем в стратегията за нисковъглеводородни инвес-

тиции в транспорта и енергетиката и в стратегията за 

по-голяма устойчивост към климатичните изменения. Най-

важното нещо, на което искам да обърна внимание, е, че 

пандемията ни отвори очите за това, колко е важна другата 

инфраструктура – социалната, инвестициите в здравеопаз-

ване, образование, социална подкрепа. Искаме хората да са 

устойчиви. 

Може би най-интересната новина е, че очакваме Съве-

тът на директорите на МВФ да придвижи към гласуване 

от всички страни членки на Фонда предложение за емити-

ране на 650 млрд. долара специални права на тираж. Това е 

финансова инжекция в резервите на всички държави членки 

на МВФ. Дава ново пространство за фискални действия. 

Моето послание към президентите е: обърнете внимание на 

този ресурс, който идва, без да се вдига Вашият дълг. Това е 

продукт на колективната мощ на страните членки на МВФ 

и е резерв, на който трябва да разчитате. Ние работим по 

темата за инвестициите, там също може да помагаме, но 

в момента най-съществената подкрепа е най-голямата в 

историята на МВФ инжекция на резерви.

Президентът Румен Радев с президента на Федерална 

република Германия Франк-Валтер Щайнмайер

Президентът Радев с управляващия директор на МВФ 

Кристалина Георгиева

Президентът Радев символично предаде домакинството на Инициативата 

„Три морета“ на латвийския държавен глава Егилс Левитс

... с президента на Естония Керсти Калюлайд...с президента на Гърция Катерина Сакеларопулу

Снимки в. „Строител“
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тетни проекти в рамките на 

„Три морета“ създава необхо-

димост от привличането на 

много повече инвестиции за 

тяхната реализация. 

Румен Радев открои и приноса 

на инвестиционния фонд в рамките 

на Инициативата, създаден преди 

две години, за прилагането на прин-

ципно нов подход за мобилизиране 

на частния капитал, с което се 

изпраща ясен сигнал към бизнеса. 

„Свидетели сме на първите три 

инвестиции във всяка област на 

сътрудничество – транспорт, 

дигитализация и енергетика, реа-

лизирани за по-малко от година, и 

очакваме тази динамика да се ус-

кори“, посочи президентът Радев. 

„Необходимо е и разработването 

на ясни и прозрачни критерии при 

идентификацията и финансиране-

то на проектите от страна на 

фонда“, добави той.

Поставената от страната ни 

тема в рамките на „Три морета“ 

за постигането на по-висока ре-

гионална свързаност в научните 

изследвания и иновациите също 

бе във фокуса на изказването на 

Румен Радев. „По-доброто сътруд-

ничество в областите на наука-

та, образованието, технологията 

и иновациите е предпоставка и 

гаранция за нашия просперитет, 

бъдещото ни развитие и за пости-

гане на конкурентоспособност в 

икономическата и социалната сфе-

ра“, каза държавният глава.

Като успешна стъпка на „Три 

морета“ Румен Радев отличи от-

правената по инициатива на Бъл-

гария покана към президента на 

Република Гърция да бъде гост на 

тазгодишната Среща на върха. 

Според българския президент това 

е доказателство за ефективност-

та на сътрудничеството с най-

близките съседи на Инициативата 

и на потенциала за постигане на 

още по-добра регионална свърза-

ност.

„Три морета“ продължава да ге-

нерира идеи и насоки за ускорено 

развитие чрез по-добра дигитална, 

транспортна и енергийна свърза-

ност, както и да окуражава стра-

тегическия дебат за бъдещето на 

нашия регион“, заяви още българ-  стр. 14

Кирил Петков, 

служебен министър на икономиката:

Георги Тодоров, служебен министър на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Предлагаме да отворим специален иновационен фонд в рам-

ките на Инициативата „Три морета“. Инвестирането в големи 

инфраструктурни проекти би било безсмислено, ако не подкрепя 

конкретни бизнес инициативи. В този смисъл би трябвало мо-

дерните технологии да бъдат използвани за създаването на ино-

вации в индустрии на бъдещето, като например биотехнологии. 

Сътрудничеството между иновационните екосистеми в 

региона предполага мащабни инициативи в публични и частни 

структури - технологични паркове, мрежи от иновационни цен-

трове, изследователски организации и университети. Можем 

да обединим водещи световни компании с иновативни стар-

тиращи такива, които да разработят изкуствен интелект, да 

подкрепят дигитализацията на индустрии на бъдещето чрез 

наличната българска и регионална инфраструктура и експерти 

в областта. 

В България действат и успешно се създават множество по-

добни стартъпи, работещи на световно ниво, които могат със 

съвместни усилия да създават иновативни решения в различни 

индустрии. Нашата цел е да насърчим по-добра наука за обще-

ството и за бизнеса и улесняване на иновациите, трансгранич-

ното сътрудничество с най-добрите институции и обучение на 

следващото поколение български ИТ таланти.

Отговорната държавна поли-

тика и привличането на чуждес-

транни инвестиции ще помог-

не за постигане на устойчива 

свързаност, ускорено икономи-

ческо развитие и подобряване 

на конкурентоспособността 

в Източна Европа. Убеден съм, 

че обединяването на усилията 

на държавите от региона меж-

ду Адриатическо, Балтийско 

и Черно море ще допринесе за 

преодоляване на съществува-

щите пропуски и недостатъци 

в инфраструктурата. Модер-

низацията, цифровизацията и 

„зеленият” преход във всички ви-

дове транспорт имат огромен 

потенциал за бъдещото реали-

зиране на инвестиции и иновации в областите 

на транспортната, енергийната и цифровата 

инфраструктура. 

Инициативата „Три морета“ вече дава пър-

вите си резултати с реализацията на двата 

проекта в Естония и Полша. Министерството 

на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията предприе действия за подобряване 

на свързаността по направлението Север – Юг 

и съвместно с Република Гърция се стремим да 

реализираме проекти по това направление. За 

осигуряването на устойчива свързаност между 

българските черноморски пристанища с край-

брежието на Адриатика възобновихме диалога 

за финализиране на дейностите по изграждане-

то на транспортната инфраструктура по про-

тежението на Коридор 8 между България, Репу-

блика Северна Македония и Република Албания. 

Като представител на водещата институция 

на една от приоритетните оси на Инициати-

вата – цифровата мобилност, ще допълня, че 

тя обединява две от трите водещи линии на 

сътрудничество в рамките на „Три морета“ – 

транспорт и цифровизация. Разбирането ни е, 

че тези дейности ще имат изключително важно 

значение в бъдеще с оглед на новата мисия пред 

железопътния транспорт в контекста на Зеле-

ната сделка, икономическото възстановяване 

от пандемията, както и политиките на ЕС за 

създаване на постоянна тенденция за пренасоч-

ване на товарните превози от автомобилен към 

жп пренос. 

Предприети са действия за възстановява-

не на жп линията Русе – Варна, проект който е 

сред приоритетните с трансгранично и верти-

кално значение на Инициативата „Три морета“.

ският държавен глава. Той изтък-

на, че Срещата на върха в София 

е убедително доказателство, че 

Инициативата се развива като 

уникален инструмент за използ-

ване на силата на сътрудничест-

вото. „Три морета“ вече е добре 

разпознаваема инициатива както 

в рамките на нашия регион, така и 

в глобален план“, подчерта Румен 

Радев и изрази признателността 

си на партньорите САЩ, Германия 

и Европейската комисия за тяхно-

то активно участие в рамките на 

събитията в столицата. 

„Има огромен потенциал за 

увеличаване на сътрудничеството 

и свързаността между страните 

от региона, което ще повиши тях-

ната сигурност и просперитет, а 

от това ще спечели целият свят”, 

заяви президентът на САЩ Джо-

узеф Байдън в своето видео обръ-

щение.

Байдън изрази подкрепата на 

САЩ за действията на страни-

те участнички в „Три морета“ 

за засилване на интеграцията и 

свързаността, 

която по думите му укрепва 

връзките с европейските инсти-

туции и води до постигането на 

дълго преследваната цел за съз-

даване на обединена, свободна и 

мирна Европа. „Като работите за-

едно, ще укрепите суверенитета 

си, енергийната сигурност. Така 

всички в региона ще могат да се 

конкурират и процъфтяват през 

XXI век“, посочи той. Джоузеф Бай-

дън призова за изграждането на по-

устойчиви и екологосъобразни ико-

номики, както и за инвестиции в 

качествена инфраструктура, като 

се елиминира корупцията, която 

лишава твърде много държави от 

шансовете им да постигнат успех.

Президентът на Германия 

Франк-Валтер Щайнмайер заяви, 

че страната му иска да се анга-

жира още повече за изпълнението 

на целите на Инициативата. „Осо-

бено когато конкретните проек-

ти съвпадат с нашата визия за 

„по-зелена“ Европа“, посочи Щайн-

майер. По думите му Германия като 

държава в сърцето на Европа има 

интерес от засилване на връзките 

Север - Юг и Изток - Запад и от 

сближаване между Източна и За-

падна Европа.

Според президента на Естония 

Керсти Калюлайд 

„Три морета“ вече дава кон-

кретни резултати. 

„Има фонд, той инвестира и е 

отворен за нови вложения и пред-

ложения. Имате възможността да 

вложите пари в него и след това 

да получите изгода от това“, ко-

ментира тя. Калюлайд обърна вни-

мание и върху изграденото дове-

рие към някои технологии, като за 

пример даде Глобалната система 

за позициониране (GPS). „Три море-

та“ е шансът ни да построим нещо 

наистина голямо в този свят, об-

вързан с дигиталните технологии, 
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Изграждането на газовата връз-

ка с Гърция продължава съгласно одо-

брените срокове, заложени в договора 

за строителство, като един от два-

та най-сложни етапa на техническа 

реализация вече е успешно изпълнен 

– полагането на тръбите под корито-

то на река Марица в района на Дими-

тровград. Това стана ясно по време на 

кръгла маса, която се проведе в София 

като част от българското домакин-

ство на Инициативата „Три морета“. 

По време на събитието изп. ди-

ректор на проектната компания ICGB 

Теодора Георгиева представи акту-

алния напредък по реализацията на 

интерконектора (IGB) с Гърция и очерта 

важната роля, която може да има в енер-

гийния преход на България към екологични 

и устойчиви решения. „ЕС си поставя висо-

ки цели за „зелена” икономика и постигане 

на нулев въглероден отпечатък и несъм-

нено ще има преходен период, през който 

поетапно и икономически разумно ще се 

въвеждат нови решения в тази посока. 

Такъв път предстои и на Българя, където 

природният газ може да изиграе ключова 

роля като преходен източник на енергия. 

Едно разумно и ефективно решение би 

било преминаването на въглищните топ-

лоелектрически централи в страната на 

природен газ, което ще даде възможност и 

за синергия с IGB. Подобна трансформация 

ще намали значително емисиите въглеро-

ден диоксид и ще оптимизира разходите на 

тези компании, което неминуемо ще има и 

позитивен ефект върху потребителите 

на енергия в страната. Това ще добли-

жи България към общите цели на Съюза и 

ще ни помогне да направим първите ре-

шителни стъпки по пътя към водорода и 

пълната декарбонизация“, каза Георгиева, 

като изтъкна, че е изключително важно 

страната ни да има ясен и конкретен план 

за изпълнение на целите и прехода към „зе-

лена” икономика. 

По думите й реализацията на интер-

конектора напредва с добри темпове и се 

очаква инфраструктурата да бъде готова 

до края на 2021 г. Над 100 км от газопро-

вода вече са напълно готови и положени в 

траншеята, остават по-малко от 25 км за 

заваряване. 

Тя разказа и за първото пресичане на 

газопровода под коритото на р. Марица в 

близост до Димитровград, което опреде-

ли като едно от най-големите техниче-

ски предизвикателства в проекта поради 

сложната геология под дъното на реката. 

„Целият процес отне 28 дни, а финалната 

фаза – самото издърпване на подготвения 

участък, продължи над 10 часа непрекъснат 

работен цикъл“, обясни Георгиева. Дължи-

ната на участъка е 422 м, а пресичането 

е извършено посредством хоризон-

тално насочено сондиране. Контро-

лът по качеството се осъществява 

на място от представители на ICGB, 

на компанията изпълнител и инженер-

консултанта на проекта. „Нужни са 

редица тестове и подготовката на 

значителна по обем документация, 

свързана с качествения контрол, пре-

ди изпълнението да бъде прието за 

успешно от възложителя. След при-

ключване на този етап екипите ще 

започнат сондажа под язовир „Студен 

кладенец“, който е с внушителната 

дължина от 1420 м. 

Проектът за изграждането на га-

зовата връзка е приоритетен в енергийния 

сектор на националните правителства на 

Гърция и България и среща силна подкре-

па от ЕК, ЕИБ и чуждестранни партньори 

като САЩ и Азербайджан. IGB ще свърже 

гръцката газопреносна система на DESFA 

и TAP при Комотини с българската газоп-

реносна система при Стара Загора. Ин-

терконекторът е част от Вертикалния 

газов коридор - Гърция - България - Румъ-

ния - Унгария, осигуряващ достъп до при-

роден газ от Южния газов коридор и LNG 

до Югоизточна и Централна Европа, както 

и Украйна. Проектът ще допринесе за ди-

версификация на източниците и повишена 

сигурност на доставките на природен газ 

както за България, така и за целия реги-

он. Газовата връзка с Гърция дава възмож-

ност и за достъп до газопреносна мрежа 

на български общини и региони, които до 

момента не са имали опция за свърза-

ност. Интерконекторът ще бъде въведен 

в търговска експлоатация не по-късно от  

1 юли 2022 г.

в транспорта и т.н. Разполагаме 

с най-добрите ресурси и с подкре-

пата и на ЕС, и на САЩ“, отбеляза 

президентът Калюлайд.

„Инициативата „Три морета“ е 

стратегически отговор за нашия 

регион на настоящите предизви-

кателства след пандемията, съ-

щевременно с нея се укрепва кохе-

зията и се засилва сближаването 

между държавите и трансатлан-

тическите връзки“. Това сподели 

президентът на Полша Анджей 

Дуда, като изтъкна, че проектът 

„Три морета“ се развива с всяка 

изминала година, разработват се 

нови инструменти за разширяване 

на интеграцията в региона, 

продължава обновяването на 

списъка с приоритетни про-

екти.

„Нашите икономики ще се раз-

виват по-бързо посредством „Три 

морета“, каза Анджей Дуда. Той 

представи и прогнозни данни на 

Световната банка и МВФ, според 

които ръстът на БВП през 2022 г. в 

Централна и Източна Европа ще е 

между 4,1 и 4,8%. Дуда посочи още, 

че през идните години може да се 

очаква да се случат няколко амби-

циозни проекта в енергетиката, 

транспорта и дигиталната инфра-

структура в целия регион.

„Устойчивото възстановяване 

със сигурност ще бъде подкрепе-

но от ефективното използване на 

европейските фондове, включител-

но от този за възстановяване“, 

добави президентът на Полша. В 

заключение той посочи, че Инициа-

тивата „Три морета“ играе ключо-

ва роля за изграждането на бъдеща 

Европа, и отбеляза засилващия се 

интерес към нея в международен 

план. „Превърнахме се в модел на 

сътрудничество и за другите ре-

гиони, които също искат да има 

интеграция, днес Инициативата е 

пример, който трябва да бъде след-

ван“, подчерта Анджей Дуда.

„Положителните резултати на 

фонда на „Три морета“ имат потен-

циал да се превърнат 

в двигател за инфраструктур-

ните проекти в региона, което 

ще допринесе за развитието на 

цяла Европа“,

заяви президентът на Словения 

Борут Пахор. „Подкрепям проак-

тивния подход в тази инициатива 

за организиране на икономическия 

форум, който е успореден със Сре-

щата на върха“, подчерта Пахор и 

добави, че на него се изграждат 

важни бизнес партньорства и се 

набелязват инвестиционни въз-

можности, чува се гласът на част-

ния сектор.

Борут Пахор отбеляза, че ос-

новната задача на Инициативата 

„Три морета“ е да се намери начин 

да се попълни недостигът на сред-

ства за инвестиционните проек-

ти, но трябва да се обмислят някои 

правни въпроси. 

„Пандемията ни научи колко ва-

жни са дигиталните трансформа-

ции в нашите икономики и че тряб-

ва много спешно да ги развиваме. 

Нужно е да излезем от пандемия-

та по-силни отпреди“, коментира 

президентът на Гърция Катерина 

Сакеларопулу. „Развитието на свър-

заността ще подпомогне икономи-

ческата интеграция в региона“, 

заяви тя, като обърна внимание, че 

Инициативата „Три морета“ става 

все по-важна в региона, защото не 

само развива сътрудничеството 

между страните в областта, но и 

отговаря на общите им нужди. 

„Не е тайна, че инфраструкту-

рата в Централна и Източна 

Европа изостава от Западна 

Европа“,

коментира президентът на 

Гърция и припомни, че в този кон-

текст „Три морета“ е била съз-

дадена като платформа за га-

рантиране на силна политическа 

подкрепа за ускорено икономическо 

развитие и засилено вътрешноре-

гионално и трансгранично сътруд-

ничество и свързаност между 

участващите страни. „Това реги-

онално сътрудничество позволява 

на членовете да защитават свои-

те общи интереси и общите ин-

тереси на ЕС, да развиват важни 

инфраструктурни проекти“, изтък-

на Сакеларопулу и добави, че Гърция 

става важен енергиен хъб, който 

дава своя принос към енергийна-

та независимост на ЕС. В своето 

изказване тя също отбеляза голя-

мото значение на развитието на 

транспортната инфраструктура 

в Иницативата „Три морета“, като 

посочи и важността на проекти-

те, ориентирани към опазване на 

околната среда.

Зам.-министърът на външните 

работи на Австрия Петер Лаун-

ски-Тийдентал бе категоричен, че 

Инициативата има ключова роля за 

засилване на свързаността, и под-

черта, че никоя от страните в нея 

няма да се попчувства изоставена.

Президентът от Литва Гита-

нас Науседа се включи в събитие-

то чрез видео обръщение, в което 

поздрави участниците и им пожела 

ползотворни дискусии.

„Най-накрая се вижда светлина 

в тунела и това се дължи на сме-

лостта на пишещите политиките 

в региона“. Това каза Кристалина 

Георгиева, която обяви прогнозата 

на МВФ, 

че икономиките на страни-

те от „Три морета“ ще са в 

по-добра позиция от тези на 

държавите от Западна Европа 

и равнището на БВП в тях ще 

достигне предкризисните си нива 

през тази година. Според нея това 

се дължи на по-доброто управление 

на свиването на икономиките в ре-

зултат на пандемията.

„Надеждната и смарт инфра-

структура е ключова за възстано-

вяването, икономическия растеж, 

за поддържането и създаването 

на работни места“, заяви вицепре-

зидентът на ЕИБ Лиляна Павлова. 

Тя каза, че сегашната ситуация 

с пандемията, предизвикател-

ствата и възможностите по от-

ношение на възстановяването, 

устойчивостта, но още повече 

климатичните и цифрови преходи 

изискват решителни действия по 

отношение на инвестициите. Пав-

лова отбеляза, че COVID-19, оказал 

сериозно влияние върху бизнеса, 

икономиките, обществата, изис-

ква по-силна политическа реакция 

за бързо възстановяване. „Уста-

новяването на европейска инова-

ционна екосистема трябва да бъде 

приоритет за всички нас, не тряб-

ва да пропускаме възможността 

да направим всички инвестиции 

„по-зелени”, да поддържаме силно 

дигиталния преход, да изграждаме 

иновационен капацитет“, коменти-

ра още тя.

Според икономическия минис-

тър Кирил Петков

иновациите дават нова 

възможност на „Три морета”, 

защото с тяхна помощ се 

създават и нови бизнеси.

„Основните теми, които се 

разглеждат от Партньорството 

за трансатлантическо енергийно 

сътрудничество - подобряване на 

енергийната сигурност, диверси-

фикация, повишаване на енергийна-

та ефективност, насърчаване на 

възобновяемата енергия, защита 

на критичната енергийна инфра-

структура и повишаване нивото 

на киберсигурност, са от същест-

вен интерес за България и напълно 

съответстват на националните 

приоритети на страната ни в 

сектор енергетика“, коментира 

министърът на енергетиката Ан-

дрей Живков.

На Срещата на върха в София 

беше приета и Съвместна декла-

рация, която отрази общата по-

литическа воля за последващото 

развитие на Инициативата.
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Емил Христов

Президентът на Съеди-

нените американски щати 

(САЩ) Джоузеф Байдън обя-

ви на брифинг в Белия дом 

плановете си да бъдат ин-

вестирани близо 1,2 трлн. 

долара в инфраструктурни 

проекти през следващите 

8 години. „Щастлив съм да 

споделя, че след среща в 

Овалния кабинет успяхме да 

постигнем споразумение със 

сенаторите на двете основ-

ни партии в парламента за 

реализирането на обещания 

от мен план, който ще про-

мени Америка“, заяви той и 

добави, че постигнатият 

консенсус ще доведе до 

създаване на работни 

места за милиони амери-

канци, както и ще подобри 

икономиката на страната.

Търговската камара на 

САЩ също подкрепи проекта 

на американския президент, 

като в своя позиция заявява, 

че вложенията в национални-

те пътища, мостове, лети-

ща, транзит, ВиК, енергия и 

широколентова инфраструк-

тура ще създадат работни 

места, поддържащи семей-

ството на средната класа.

Представената от Бай-

дън програма е най-голяма-

та дългосрочна инвестиция 

в инфраструктура и конку-

рентоспособност от близо 

век. „Средствата, които ще 

отделим, целят да се съз-

даде по-качествена водна 

инфраструктура, да се по-

виши свързаността между 

отделни щати, както и да 

се намали замърсяването 

на околната среда. Моята 

мечта е да подобря живота 

на милиони американци. Най-

правилният начин това да 

се случи е, когато създадем 

работа на малките и сред-

ни фирми“, допълни Байдън. 

По думите му критичните 

инвестиции ще увеличат 

достъпа до високоплатени 

работни места. „В близките 

години ние искаме да създа-

дем надежден обществен 

транспорт, чиста питейна 

вода, за да гарантираме, че 

всеки наш съгражданин може 

да достигне своята амери-

канска мечта“, подчерта 

президентът на САЩ. Спо-

ред него тези средства ще 

помогнат на държавата да 

се възстанови след тежки-

те последствия от панде-

мията от COVID-19. 

Байдън е убеден, че са 

необходими допълнителни 

инвестиции в инфраструк-

турата за грижи на нация-

та, осигуряването на жили-

ща, регионалното развитие 

и програмите за развитие 

на работната сила, за да 

се гарантира, че всички 

общности имат достъп до 

икономически възможности 

и справедливост. 

Президентът Байдън ин-

формира още, че правител-

ството на САЩ ще положи 

усилие да увеличи дела на фе-

дералните договори за мал-

ки предприятия с 50% през 

следващите пет години.

Осемгодишният план 

включва подобряване на 

транспортните възможно-

сти за милиони американци 

чрез модернизиране и раз-

ширяване на транзитната 

и железопътната мрежа в 

цялата страна,

 като същевременно 

се намаляват емисиите на 

парникови газове. За цел-

та се предвижда да бъдат 

инвестирани малко над 109 

млрд. долара, които ще бъ-

дат използвани за ремонт 

и възстановяване на сега 

съществуващите пътища 

и мостове. Акцент има и 

върху смекчаването на по-

следиците от изменението 

на климата чрез изграж-

дане на национална мрежа 

от над 500 0000 зарядни 

устройства за електриче-

ски превозни средства по 

магистралите и в селските 

райони и общностите в не-

равностойно положение. Ще 

бъдат модернизирани над 

18 000 км магистрали, пъти-

ща и главни улици. „Задължи-

телно ще включим десетте 

най-значими моста в стра-

ната, които се нуждаят от 

реконструкция, но освен тях 

ще работим и по още 10 000 

по-малки моста, осигурявай-

ки критични връзки с общ-

ностите“, посочи президен-

тът Джоузеф Байдън.

Над 55 млрд. долара се 

очаква да бъдат отделени 

за ВиК мрежа, 

което ще подобри ка-

чеството на питейна вода 

на над 10 млн. американски 

семейства и в близо 400 000 

училища и детски заведения. 

Според доклад на Белия дом 

в цялата страна тръбите и 

пречиствателните станции 

имат нужда от модерниза-

ция.

САЩ също така ще 

отделят немалък ресурс 

Над 109 млрд. долара ще бъдат отделени за строителството на пътища

за повишаване на енер-

гийната ефективност на 

жилищните сгради. За цел-

та се отпускат 21 млрд. 

долара за саниране и за 

възобновяеми източници.

„Искаме да надградим 

нашата енергийна инфра-

структура, включително 

чрез строителството на 

хиляди км нови устойчи-

ви преносни линии, за да 

улесним развитието на 

възобновяемата енергия. 

Планът включва най-голя-

мата инвестиция в аме-

риканската история за 

пренос на чиста енергия“, 

сподели Байдън. От думи-

те му става ясно, че се 

очаква да бъдат модерни-

зирани повече от два ми-

лиона домове и търговски 

сгради, детските заведе-

ния и болници.

Инфраструктурният па-

кет включва и изграждане 

на нови летища, 

подобряване на общест-

вения транспорт и пътни-

ческите превози. Според 

доклад на американското 

правителство в САЩ мал-

ките аеропорти се нуждаят 

от спешен ремонт.

Президентът Джоузеф 

Байдън иска още да свърже 

всеки американец с надеж-

ден високоскоростен ин-

тернет, като за целта ще 

бъдат понижени цените за 

интернет услугите и ще 

сложи край на цифровото 

разделение. Ще бъдат по-

строени редица мощности 

и DATA центрове, които да 

направят надеждна и високо-

скоростна връзката. Според 

данни на Президентството 

близо 35% от американците 

все още не разполагат с ка-

чествена интернет връзка, 

като за осигуряването на 

такава ще се насочат 65 

млрд. долара. 

В своята инфраструк-

турна програма Байдън 

залага и инвестиции за 

управление на горите и из-

граждане на критична ин-

фраструктура – строител-

ство на подпорни стени, 

по-добра грижа за налични-

те пътища, създаване на 

постове за наблюдение при  

възникване на пожари и по-

добряване на съществува-

щата електрическа мрежа. 

По данни на Белия дом през 

изминалата година амери-

канските граждани са се 

сблъскали с 22 екстремни 

метеорологични и клима-

тични бедствия, които са 

довели до загуби от над 1 

млрд. долара. „Само ако обър-

нем внимание на местната 

инфраструктура и подобрим 

стратегиите за извънредни 

ситуации, можем да очаква-

ме положителни резултати. 

Време е да напишем нова 

глава в нашата история. 

След месеци на внимателни 

преговори, на изслушване, на 

компромиси в добросъвест-

ност всички ние сме се ус-

тремили към едно по-добро 

бъдеще“, сподели Джоузеф 

Байдън.

Планът ще развива и 

офшорния вятърен сектор, 

което ще допринесе за пре-

махването на 78 млн. тона 

въглероден диоксид от ат-

мосферата на година. Към 

момента в САЩ има само 

два малки офшорни вятърни 

парка с капацитет от 42 

мегавата спрямо Европа, 

където са изградени над 20 

гигавата офшорни вятърни 

турбини и плановете са за 

десетократно увеличение 

до 2050 г.

Според Байдън 

само чрез инвестиции в 

инфраструктурата може 

да се очаква Америка да 

се конкурира с останалия 

свят 

през XXI век. „В момен-

та Китай ни превъзхожда 

по отношение на развитие-

то на своите проекти. Ние 

трябва да мислим с размах 

и да превърнем държавата 

ни отново във водеща сила“, 

подчерта президентът на 

САЩ.

Джоузеф Байдън комен-

тира още, че пакетът ще 

бъде финансиран от не-

използваните помощи за 

пандемията, допълнителни 

данъчни приходи заради по-

добрената система за съби-

ране на налози, върнати от 

отделните щати средства 

за подпомагане на безра-

ботните и други. 

Очакванията са в след-

ващите седмици инфра-

структурната програма 

на Байдън да премине през 

процеса на бюджетно съ-

гласуване. 

„Подобно на големи про-

екти от миналото, планът 

на президента ще обедини и 

мобилизира страната, за да 

отговори на големите пре-

дизвикателства на нашето 

време. Той ще инвестира 

в американци и ще предос-

тави работните места и 

възможности, които заслу-

жават“, завърши Байдън.

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

мика ще се възстанови 

по-бързо от очакваното, 

сочи Лятната икономи-

ческа прогноза за 2021 г. 

на Европейската комисия 

(ЕК). От пресцентъра на 

ЕК съобщават, че прогно-

зата е икономиката на Ев-

ропейския съюз да нарасне 

с 4,8% през тази година и 

с 4,5% през 2022 г. „В срав-

нение с предишната прог-

ноза от пролетта тем-

път на растеж за 2021 г. е 

значително по-висок в ЕС 

(+0,6 процентни пункта) и 

в еврозоната (+0,5%), до-

като за 2022 г. той е леко 

по-висок за ЕС и за евро-

зоната (+0,1%). Очаква се 

реалният БВП да се върне 

на равнището си отпреди 

кризата през последно-

то тримесечие на 2021 г. 

както в ЕС, така и в ев-

розоната. За еврозоната 

това е едно тримесечие 

по-рано от предвиденото 

в пролетната прогноза“, 

се посочва в документа.

От ЕК изтъкват ня-

колко факта, на базата 

които е направен изво-

дът, че растежът ще 

се засили. Единият е, че 

икономическата дейност 

през първото тримесечие 

на годината надхвърля оч-

акванията. Второ, ефек-

тивната стратегия за 

ограничаване на разпрос-

транението на вируса и 

напредъкът по отноше-

ние на ваксинациите са 

довели до намаляване на 

броя на новите инфекции 

и хоспитализации, което 

от своя страна е позво-

лило на държавите членки 

на ЕС да отворят отново 

икономиките си през вто-

рото тримесечие. Поло-

жителните резултати от 

проучване сред потреби-

телите и предприятията, 

както и мобилността при 

проследяването на дан-

ни показват, че вече е в 

ход силно нарастване на 

частното потребление. 

„Освен това има доказа-

телства за възраждане на 

туристическата дейност 

в рамките на ЕС, за която 

Европейският парла-

мент призова Европей-

ският съвет незабавно 

да предприеме действия 

за приемането на Бълга-

рия, Румъния и Хърватия в 

Шенген. Това съобщиха от 

пресцентъра на институ-

цията.

В дебат в Страсбург 

евродепуатите заявяват, 

че трите страни са из-

пълнили критериите за 

членство, а България и Ру-

мъния чакат положително 

решение повече от десе-

тилетие. „За да бъде шен-

генското пространство 

пълно, е време България, 

Румъния и Хърватия да за-

емат мястото си в него“ – 

това казва еврокомисарят 

по вътрешните работи 

Илва Йохансон пред пле-

нарната зала в Европарла-

мента на дебат, посветен 

на годишния доклад от 

функционирането на прос-

транството за свободно 

движение. 

„Ние сме против Евро-

па на две скорости и ЕС не 

може да си позволи Шенген 

да се превърне в двигател 

на дезинтеграцията“, по-

сочва евродепутатката 

от Прогресивния алианс 

на социалистите и демо-

кратите Таня Файон. „Це-

ната би била твърде висо-

ка, защото бъдещето на 

Съюза ще бъде поставено 

на карта. Сигурна съм, че 

никой не желае това“, каз-

ва още Файон. Тя припом-

ня, че България, Румъния и 

Хърватия са на прав път, 

но окончателното реше-

ние и за трите държави 

е в ръцете на страните 

членки. 

Евродепутатът Чарли 

Веймерш от европейските 

консерватори и реформис-

ти е подкрепил връщането 

на контрола по вътрешни-

те граници и е съобщил, че 

имигранти непрекъснато 

обират летни къщи в род-

ната му Швеция.

Европейският парламент прие резо-

люция, в която приветства глобалния 

режим на Съюза за санкции за нарушения 

на правата на човека и призовава коруп-

цията да бъде включена като наказуемо 

престъпление, съобщават от пресслуж-

бата на ЕС.

Резолцията няма задължителен харак-

тер за държавите от блока и институ-

циите.

„Корупцията има опустошително въз-

действие върху състоянието на правата 

на човека и често подкопава функциони-

рането и легитимността на институци-

ите и принципите на правовата държа-

ва“, се посочва в резолюцията.

Евродепутатите подчертават, че 

законът „Магнитски“ на САЩ например 

обхваща и корупцията при нарушения на 

правата на човека като престъпление, 

наказуемо с ограничителни мерки.

ЕП иска също така евродепутатите 

да могат да предлагат случаи на сери-

озни нарушения на правата на човека, за 

да се повиши легитимността на режима 

на санкции, както и приобщаващ процес, 

който да улесни участието на граждан-

ското общество.

В отделна резолюция ЕП настоява за 

възможно най-бързо започване на раз-

следвания, свързани с върховенството 

на закона и бюджетните плащания.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

допълнително спомогна 

влизането в сила от 1 юли 

на новия цифров сертифи-

кат на ЕС за COVID-19. 

Взети заедно, тези фак-

тори трябва да компен-

сират неблагоприятното 

въздействие на времен-

ния недостиг на суровини 

и нарастващите разходи, 

които засягат части от 

производствения сектор“, 

посочват от ЕК.

Частното потреб-

ление и инвестициите 

се очаква да бъдат ос-

новните двигатели на 

растежа, подпомогнати 

от заетостта, която би 

трябвало да се развива 

успоредно с икономиче-

ската дейност. Механи-

змът за възстановяване и 

устойчивост (МВУ) също 

ще допринесе значително 

за нарастването. „Общо-

то богатство, генерира-

но от МВУ през прогноз-

ния период, се залага да 

бъде около 1,2% от реал-

ния БВП на ЕС за 2019 г. 

Прогнозният размер на 

неговия стимул за растеж 

остава приблизително 

непроменен спрямо пре-

дишната прогноза, тъй 

като информацията от 

плановете за възстановя-

ване и устойчивост, офи-

циално представена през 

последните месеци, до го-

ляма степен потвърждава 

оценката, направена през 

пролетта“, казват екс-

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

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

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

Протокол № 1480/10.06.2021 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1484/24.06.2021 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК СТРОИТЕЛ

206164752 НМ СТРОЙ 2020 ПВп

202775130 АСТРО СТРОЙ 

КЪНСТРАКШЪН

ПВп

147097904 Евротерм-05 ПВп

206213338 МИГ БИЛДИНГ ГРУП ПВп

204166740 ТИК 2006 ПВп

206501155 КРАБО ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

200055956 ЕМИ СТРОЙ 08 ПВп

205876825 ДОКТОР ХАУС ПВп

204188092 Бо-Ка-15-строй груп ПВп

115850009 Милев ПВп

201412884 Строй Груп Корпорейшън ПВп

206320169 РЕЯ ИНВЕСТМЪНТ ПВп

205753071 СЕТОН ПВп

200435983 Дъ Пойнт Стоне ПВп

205386270 Прима Строй  Консулт 

- 19

ПВп

204120853 СОЛАРЕН ДОМ ПВп

202830324 ТРИПОИД ПВп

205989794 ЕКЗЕ КЪНЕКШЪН ПВп

206038586 СТАТУС ЕН ПВп

102001874 ТЕЯ БУРГАС ПВп

203141054 ЙОДИТА - СТРОЙ ПВп

131442327 Братя Бъчварови ПВп

201630445 ТЕБ ПВп

206435189 МОДУЛ - РМ ПВп

128605955 ЕКО БУЛ ТЕРМ ПВп

175339204 Проуъркконсулт ПВп

205730998 Термо Стил България ПВп

202714266 МАРВИЛ В ПВп

205059773 ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ ПВп

205717844 ПТ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

200856605 ПСС БЪЛГАРИЯ ПВп

206516381 ДИМИЕВ СТРОИТЕЛ-

СТВО И РЕМОНТ

ПВп

206332342 ЛАЗАРОВ БГ 2020 ПВп

203858853 ДОМОПЛАН ПВп

206517451 БЕТА БИЛД - 21 ПВп

204429636 ПЕТРА МАКС ПВп

206536059 АГРИБИЛД ПВп

206109631 Василева и СИЕ ПВп

109608275 Бомекс ПВп

204087798 СИ ТИ ПИ ИНВЕСТ ПВп

120503914 ЛАКТЕНА ПВп

206026541 АСС ТОП СТРОЙ ПВп

204741372 ЕНЕКОД ГРИЙН ПВп

205243428 ГАЛЬО-ЕЛ ПВп

206524296 СИЙ АЙ ПВп

206499932 Мегаметалстрой ПВп

206527869 СТРОИТЕЛСТВО И 

РЕМОНТ 21

ПВп

206499918 Коректстрой 88 ЕООД ПВп

206485854 РЕМОНТИ БЪЛГАРИЯ ПВп

148135650 Нивстрой ПВп

112122397 ЕЛШИЦА-99 ПВп

203884442 ГЛАВКОНСТРУКТ-16 ПВп

115297505 КЛИМА ГРУП ПВп

205394501 АВА Инженеринг 2018 ПВп

202875173 Факторът ПВп

206525455 Кънстракшън България ПВп

120049899 ФЕТИ КЕХАЙОВ ПВп

206002412 ИМТ Електрик ПВп

131336651 ПИ ЕМ АЙ ПВп

175153833 МСТА СТРОЙ ПВп

101685953 ЕВРОСТРОЙ 2005 РОб

206196117 ТИМ СТРОЙ ГРУП 81 РОб

205415657 ГМ Груп Строй РОб

204030733 ПГИ РОб

205343318 ЕКОТЕКСТИЛ ЮТ РОб

202987382 АЙ ПИ ЕЛ СТРОЙ РОб

203352806 МАРКАН ПРО РОб

205727500 ДЕМАР КАНСТРАКШЪН РОб

205811076 ФАГ СТРОЙ РОб

201311230 Го Ин Стайл РОб

123568073 Военно инвалидна 

кооперация Корона

РОб

200431401 ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ РОб

ЕИК СТРОИТЕЛ

203049054 ЦЕМ-БАУ ПВп

206445137 КАДЕСТА БИЛД ПВп

206511719 ТОП СТРОЙ 76 ЕООД ПВп

204652393 САЙТ КЪНСТРАКШЪН ПВп

206427705 Стийл Проджектс ПВп

201639907 Аден Груп ПВп

200282209 БЕХИ ПРОПЪРТИЙС ПВп

204492490 БИЛД ЕЙЧ ТИ ПВп

206535773 МДСК 1969 ПВп

206179665 ДИМКО М2 ПВп

205247405 Сити Билд Констракшън ПВп

201790318 Вардев Сервиз ПВп

124717901 ГАМИ ПВп

999999176 Куцовски Лимитид ПВп

206449089 АДРИ 07 ПВп

102113706 ХЕЛИОС ПВп

206183980 КЛИМА ВЕНТИ 2020 ПВп

206452014 К- Строй - Груп ПВп

204739859 Макс Ер Консулт ПВп

206441886 ЕМДИ ХОУМ ПВп

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС, РОб - разширяване на обхвата на вписване в 

ЦПРС, СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС, З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в 

регистъра“, с изписване на ЕИК или името на строителя се отваря индивидуалната 

страница за конкретния строител.

Легенда:  

204804812 ГРАНИТ - СУКМО АГ РОб

130726997 Торек СОб

104061343 Бор - 97 СОб

130159276 С.А.Г ГРУП СОб

119665901 АК-СИ СОб

131197365 НИКОЛА УГРИНОВ ПВп

824105260 ХЕМ ПВп

205607255 НИКИФОРОВ ГРУП ПВп

203461508 МАДЖЕСТИК СТРОЙ ПВп

206484414 ЕМ ДИ СТРОЙ - 2021 ПВп

204039262 ВАСЕНОВ ПВп

202380368 Резидънс Пропърис 

Инвестмънтс

ПВп

200725260 ЕВКЛИПС ЕНЕРДЖИ ПВп

206518119 СВЕТЛА-СТРОЙ ПВп

203824648 Стром инвест ПВп

206430384 МД ИНВЕСТ СТРОЙ ПВп

201882866 МС-СТРОЙГРУП-СТБ ПВп

206554827 БЕСТ АПАРТ БИЛД ПВп

106527747 Семков-2001 ПВп

206117165 ДРИЛЕКС ПВп

201222671 СТОСИН 2010 РОб

200443318 СТИЛИНГ ГРУП РОб

200285252 СТРОЙНОРМ РОб

206016515 ЕРСТ БАУ РОб

202678749 АВ БИЛД РОб

204911942 ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ 

1991

РОб

121222788 Прострийм Груп РОб

200425074 САВ - РАЗГРАД РОб

201438587 СИЕД БГ СОб

108528821 МИЛЕНА- 80 СОб

107063552 Севлиевогаз-2000 СОб

131306882 КАЛЕКСА СОб

117556629 ПОЛИСТРОЙ-2001 СОб

103523291 ЕКИП СОб

Caterpillar обяви въ-

веждането на четири 

нови модела багер-то-

варачи: 428, 432, 434 и 

444, които надграждат 

успеха на предходната 

серия F2. Системата им 

от уреди за управление е 

с променен дизайн и съче-

тава аналогови прибори 

с цветен информационен 

LCD дисплей, разполагащ 

с бутони за улеснено из-

ползване на менютата. 

Информационни съобще-

ния във формата на мал-

ки балончета предлагат 

бързо преминаване меж-

ду работните режими, а 

описания с пълен текст 

от самодиагностиката 

на машината улесняват 

поддръжката и отстра-

няването на проблеми. 

Управление с пилотно 

налягане се предлага за 

моделите 428 и 434 като 

опция, а джойстиците с 

конзоли, монтирани към 

седалката, са част от 

стандартното оборуд-

ване на 432 и 444.

Двигателите Cat 3.6 

отговарят на емисионни-

те стандарти по Етап V 

на ЕС. Агрегатът включ-

ва система за селектив-

на каталитична редукция 

(SCR) с AdBlue и филтър 

за частици (DPF). Моде-

лът 428, заменящ 427F2, 

се предлага с двигател 

от 55 кВт и използва 

само DPF. Филтърът за 

частици (DPF) е разрабо-

тен така, че да осигури 

надеждна работа на ма-

шините по време на це-

лия им експлоатационен 

живот.

Двигателят предла-

га подобрена с до 10% 

горивна ефективност в 

сравнение с агрегата, 

влаган в моделите от се-

рия F2, намалявайки раз-

ходите за експлоатация. 

Всички модели от новата 

гама багер-товарачи се 

оборудват стандартно 

със задвижване 4х4 с въз-

можност за блокиране на 

задния диференциал.

Операторът има из-

бор от няколко работни 

режима: Икономичен и 

Стандартен режим за 

оптимална мощност на 

двигателя и по-нисък 

разход на гориво или ре-

жим Стандартен Плюс за 

увеличаване на произво-

дителността на маши-

ната чрез максимално по-

вишаване на скоростта 

на работа с багерната 

уредба. Нова трансми-

сия тип Power Shift ще 

се предлага като опция 

за моделите 428 и 434, а 

за 432 тя ще бъде част 

от стандартната спе-

цификация. Новият Power 

Shift дава възможност на 

оператора да превключ-

ва предавките по-лесно, 

докато изпълнява друга 

операция. Моделът 444 

ще продължава да бъде 

оборудван стандартно 

с напълно автоматична 

трансмисия.

Всички нови модели се 

отличават с регулиране 

на дебита на допълнител-

ните 2 хидравлични линии 

на багерната стрела, 

така че хидравликата на 

машината може да бъде 

фино настроена спрямо 

работните параметри 

на прикачния 

инвентар. За 

максимално 

оползотворя-

ване на  ре-

сурса на машините но-

вата гама на Caterpillar 

може да бъде оборудвана 

с опционални бързосмен-

ници за товарачната 

уредба тип IT (Integrated 

Toolcarrier), за бърза смя-

на на различни видове 

прикачен инвентар - фа-

брично или допълнително 

чрез монтажен комплект.

Най-новата версия на 

системата Cat Product 

Link™ предлага дистан-

ционно проследяване на 

работното и техническо 

състояние на машини-

те чрез приложението 

VisionLink. Системата е 

част от стандартната 

спецификация на новите 

модели и осигурява на-

маляване на престоите 

до минимум. Клиентите 

могат да избират вида 

и обхвата на събирана-

та работна информация 

за машината, като на-

пример разход на гориво, 

напомняния за планово 

сервизиране и аларми 

с кодове за грешки спо-

ред своите собствени 

потребности и така да 

подобрят управлението 

на машинопарка си.

При моделите 432 и 

444 новите джойстици с 

конзоли, монтирани към 

седалката, са винаги до 

оператора при нейното 

завъртане. Това гаран-

тира повече удобство и 

комфорт както при упра-

вление на функциите на 

товарачната, така и на 

багерната уредба. Този 

дизайн позволява използ-

ване на новия Двоен ре-

жим (управление на функ-

ции на двете уредби от 

една и съща позиция на 

седалката) за по-бързо 

преместване на маши-

ната при копаене. Двой-

ният режим позволява на 

оператора да завърти 

седалката под желания 

от него ъгъл по време 

на работа с машината, 

така че той да има мак-

симална видимост.

Нов тъчскрийн LCD 

дисплей (опция) дава въз-

можност на оператора 

да адаптира машината 

и да променя ключови 

работни функции, като 

например схемата за 

командите на джойс-

тиците и настройки на 

управлението на хидра-

вликата.
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Кметът на община Шумен Любомир 

Христов подписа договор с Управляващия 

орган на Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 2014 -2020“) 

за обновяване на Летния театър и приле-

жащите пространства около сградата. 

Проектът е за цялостна реконструкция, 

като ще се изгради напълно нова три-

буна, разположена амфитеатрално с 5 

сектора за зрителите и капацитет от 

900 места. Съществуващата козирка ще 

бъде санирана, ще се възстановят двете 

осветителни кули и разрушената ограда 

на съоръжението. Заложен е ремонт на 

помещенията под сцената, обновяване 

на съблекалните, гримьорните, ще бъдат 

изградени подходи за инвалиди и др. Из-

вън територията на Летния театър ще 

се запази съществуващото озеленяване.

Общата стойност на проекта е 

2 434 008 лв. Безвъзмездните средства 

от ОПРР са 1 435 956 лв., собственото 

финансиране от страна на общината е 

541 287 лв., а 456 765 лв. са кредит от 

Фонда за градско развитие за Северна 

България.

Старото общинско 

депо за битови отпадъци 

на Плевен ще бъде рекул-

тивирано с инвестиция 

от 12,4 млн. лв. по Прио-

ритетна ос „Отпадъци“ 

на Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020“ 

(ОПОС). От общата сума 

по линия на Европейския 

фонд за регионално разви-

тие ще бъдат отпуснати 

10,4 млн. лв., а национал-

ното съфинансиране ще е 

1,8 млн. лв.

Общината в Дупница 

също започва рекултива-

ция на закритото преди 

три години сметище. До-

говорът с ОПОС там е на 

стойност над 4 млн. лв. 
След затварянето му от 1 януари 2018 г. сметището край 

Дупница се самозапалва постоянно

Инициативата за изграждането е от 2013 г.
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова провери 

изграждането на линеен 

парк в район „Люлин“, кой-

то ще свързва жилищните 

квартали в него със Запа-

ден парк. Фандъкова беше 

придружена от кмета на 

р-н „Люлин“ Милко Младе-

нов. 

Инициативата за из-

граждането е от 2013 г.

Проектът „Западна 

порта към Западен парк“ 

обхваща 10 дка общински 

терени и се реализира 

по протежението на бул. 

„Петър Дертлиев“ срещу 

жк „Люлин“ 10. Предвиж-

да се да бъдат изградени 

пешеходна алея, осветле-

ние, видео наблюдение, ве-

лотрасе, детски площадки, 

стрийт фитнес и кучешка 

площадка, както и зони за 

почивка. В зоната ще се 

засадят дървета от вида 

ливански кедър, сребриста 

ела, бяла бреза, каталина, 

липа, явор, чинар и над 100 

вида храсти. Връзката 

между линейния и Западния 

парк ще бъде направена 

Община Велико Търно-

во е обявила обществена 

поръчка за реконструкци-

ята на музей „Възраждане 

и Учредително събрание“  

- сградата, в която е при-

ета Търновската консти-

туция. Реализацията на 

заложените дейности са 

по проект, финансиран 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“. Инвестицията ще 

е в размер на 2,8 млн. лв., 

от които 2 млн. лв. без-

възмездни. Останалите 

800 000 лв. са съфинанси-

ране от общината, като 

730 000 лв. от тях са оси-

гурени с инвестиционен 

кредит. 

Постройката се нуж-

дае от ремонт на покри-

ва, от нови осветителна, 

отоплителна и климатич-

на инсталация. Дограма-

та трябва да е произве-

дена от дървени профили 

- дъб трислоен DKD, об-

работена с естествени 

тонирани масла и вакси, с 

визия, която е идентична 

на съществуващата. Ин-

териорните врати също 

трябва да са от масивна 

дъбова дървесина.

Крайният срок за по-

даване на предложения от 

строителните фирми е 

23 юли, след което ще се 

пристъпи към отваряне на 

ценовите оферти и избор 

на изпълнител.

На 19 юли в Свищов 

официално ще бъде даден 

старт на дейностите 

по реконструкция на во-

допроводната мрежа на 

29 улици в града. Сред-

ствата за финансиране 

на инвестиционния про-

ект са предоставени от 

Предприятието за упра-

вление на дейностите 

по опазване на околната 

среда (ПУДООС) и са в 

размер на 1,7 млн. лв. С 

безвъзмездната финансо-

ва помощ ще се подменят 

старите и амортизирани 

водопреносни тръби, кои-

то са изключително ком-

прометирани и създават 

затруднения в районите, 

които захранват.

Ремонтните дейности 

ще започнат от кв. „Сто-

ян Ников“, тъй като той е 

най-голям и там предстои 

реконструкция и на друга 

инфраструктура, с която 

ще се подобрят условията 

на градска среда в квар-

тала. След полагането на 

тръбите всички улици ще 

Началото на дейностите 

беше отложено на няколко 

пъти заради обжалвания 

пред КЗК и ВАС.

Срокът за завършване 

е 250 дни, 20 от които за 

изготвяне на работен про-

ект. Сметището е разпо-

ложено на терен от около 

200 дка. 

чрез пешеходен мост.

„Към момента са из-

градени тротоари, алеи, 

основите за различните 

видове площадки, напра-

вена е тръбната мрежа 

за площадково и алейно 

осветление, както и са 

монтирани фундаменти 

за електрическите стъл-

бове“, информира Милко 

Младенов. 

Вече има издадено раз-

решение за строеж за пе-

шеходния мост и съвсем 

скоро започва и изгражда-

нето му.

бъдат изцяло преасфалти-

рани.

През 2019 г. общината 

изпълни проект „Изгражда-

не и подмяна на водопро-

вод на част от уличната 

мрежа на територията на 

гр. Свищов“, обхващащ 40 

улици в града. Подмениха 

се старите и амортизира-

ни водопроводни тръби с 

финансиране от ПУДООС, 

целева субсидия от дър-

жавния бюджет и собст-

вени бюджетни средства. 

Инвестицията е възлязла 

на 1 433 379 лв., с които са 

изпълнени 11 050,10 м от 

мрежата.

С приключването на 

новия проект общината 

ще успее да поднови при-

близително 85% от водо-

проводите в града.
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Ректорът на Тракий-

ския университет доц. 

Добри Ярков даде ход на 

строително-ремонтни 

дейности на учебна база 

на висшето училище в с. 

Старозагорски бани. За 

довършване на обекта 

учебното заведение е оси-

гурило малко над 3 млн. лв. 

собствено финансиране.

Доц. Ярков припомни 

историята на градежа, 

която датира отпреди 3 

десетилетия, и каза, че 

през всички тези години 

се е налагало универси-

тетът да плаща сериозни 

суми за провеждането на 

различни мероприятия в 

частни зали и хотели.

Мащабното здание е с 

4305 кв. м обща застро-

ена площ, предвидена за 

учебна база. Строител-

ството е спряно пре-

ди около 7 години. Сега 

предстои довършване 

на обекта, включващ 3 

етажа, партер и сутерен 

с конферентни и много-

функционални зали, учебни 

семинарни кабинети, кух-

ненски блок със столова, 

вътрешен басейн, стаи и 

апартаменти за отдих.

Срокът за изпълнение 

по договор е 540 кален-

дарни дни, но Ярков изрази 

надежда, че новата база 

ще може да се ползва още 

догодина.

В началото на август пасарелката на „Модър-

Царевец“ в Пловдив, осигуряваща пешеходното пре-

минаване между районите „Южен“ и „Западен“, ще 

бъде демонтирана. Дейностите по това са изцяло 

ангажимент и за сметка на Национална компания 

„Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), съобщи 

кметът на Пловдив Здравко Димитров, след като е 

проверил строителните работи на обекта заедно 

със зам.-кмета по строителство Пламен Райчев.

„Доволен съм, защото виждам, че нещата на-

предват с добри темпове. От южната страна вече 

са подготвени шлицовите стени, сега строите-

лите укрепват и от страната на район „Западен“. 

Виждам, че се налива и бетонът, който ще свърже 

подлеза с вече направеното от НКЖИ под жп ли-

нията, и очаквам в скоро време пробивът да бъде 

разкрит. Знам, че ще има известни неудобства за 

пешеходците при премахването на пасарелката, но 

това ще е временно и имам уверението на строите-

лите, че няма да продължи дълго“, заяви още Здравко 

Димитров.

В пешеходните подстъпи към пробива са предви-

дени велоалеи, а в по-голямата си част тротоарите 

ще бъдат оцветени в червено, за да бъдат споделе-

ни между пешеходци и велосипедисти.

Реновираната 

сграда паметник на 

културата в цен-

търа на Поморие 

отвори врати като 

Дом на изкуствата. 

Реконструкцията 

бе  осъществена 

по проект „Тради-

ции – вчера, днес и 

утре“ по Програма-

та за трансгранич-

но сътрудничест-

во INTERREG- ИПП 

„България – Турция 

2014-2020 г.” в парт-

ньорство между об-

щините Поморие и 

Инедже, Турция. 

„Едно архите-

ктурно бижу на по-

вече от 100 години 

възвърна своята 

същност. Радвам 

се, че възстанови-

хме не само блясъ-

ка, но и предназна-

чението на тази 

сграда, която вече 

е новият Дом на 

изкуствата за на-

шите талантливи 

деца. Това, което 

прави един град бо-

гат, е неговата ду-

ховност“, каза кме-

тът Иван Алексиев, 

преди официално да 

пререже лентата 

заедно с председа-

теля на Общинския 

съвет Адам Адамов 

и кмета на Инедже 

Сахабетин Вардар.

С т р о и т е л н и -

те  дейности  за 

стартирали през 

септември мина-

лата година. След 

реконструкцията 

партерът е обосо-

бен като артклуб 

с изложбени площи. 

Стаите на етажа 

са оформени като 

ателиета за  ак -

тьорско майстор-

ство, рисуване, мо-

делиране и пеене. 

Танцовата зала и 

сервизните поме-

щения също са ос-

новно ремонтирани, 

а сградата - изцяло 

санирана.

Една от знаковите сгради 

в Димитровград - Културен 

дом „Химик“, ще бъде ремон-

тирана основно по проект на 

стойност 3,7 млн. лв. Обектът 

е част от интегрирания план 

за градско възстановяване и 

развитие на Димитровград и 

се финансира от ОП „Региони 

в растеж 2014 - 2020“. Това съ-

общи на пресконференция кме-

тът на общината Иво Димов. 

Акцент в реновирането 

е цялостна промяна на съ-

ществуващия киносалон и 

превръщането му в съвремен-

на многофункционална зала за 

театрални представления, 

концерти и конференции. Ще 

се направи рампа за хора в не-

равностойно положение от се-

вероизток. 

Ремонтът ще включва об-

новяване на пода, стените, 

покрива, подмяна на дограма, 

нова ВиК и ел. инсталация, ще 

се монтира видео наблюдение, 

ново осветление. Отоплението 

ще бъде преоборудвано на газ. 

Сериозен ремонт предстои 

и на библиотеката, както и в 

подземните помещения и фо-

айето. Там ще бъде запазен 

стенописът, чийто автор е 

синът на Пеньо Пенев – Влади-

мир Пенев.

Обновена частично ще 

бъде и фасадата. Сградата е 

Постройка в Старозагорски бани ще се довърши 30 години след 
началото на строежа

паметник на културата, строен през 

1943 г. Срокът за завършване на стро-

ителните дейности е 240 дни. 
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ОСМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2021

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

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

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

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

®
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Доц. д-р Иван Якимов, секция „Транспортно строителство“ към НКСВ: 

Като включа компютъра, за да прегледам пресата, 
най-напред ми се отваря вестник „Строител“

Елица Илчева

Доц. Якимов, запознахме 

се с Вас при визитата на ве-

тераните от секция „Транс-

портно строителство“ към 

НКСВ на моста на АМ „Стру-

ма“ при тунел „Железница“ и 

там ми направи впечатле-

ние, че колегите Ви се обръ-

щаха към Вас с „професоре“ 

– израз на огромно уважение 

ли е това?

Е, това могат да го ка-

жат другите, аз в момента 

съм единствено пенсионер. 

Доцент и професор у нас са 

длъжностни названия. По за-

кон съм само инженер и д-р на 

техническите науки. 

Но аз искам да Ви кажа дру-

го – не знам дали е случайно, 

или някак сам съм го направил 

неволно, но от години, като 

включа компютъра, за да пре-

гледам пресата, най-напред 

ми се отваря вестник „Стро-

ител“. И това ми е особено 

приятно. Много интересно 

списван, професионално и ко-

ректно.

Между другото, може би е 

любопитно да спомена и още 

нещо по темата – че строи-

телните списания, с които 

по-старите генерации бяхме 

свикнали, изчезнаха, което 

е разбираемо, но е жалко, че 

и усилията да се възстано-

вят удариха на камък. Казвам 

това, защото липсата им се 

отразява зле и на младите ко-

леги, които трябва да имат 

публикации, за да защитават 

научните си степени. В Бълга-

рия към момента няма списа-

ние, което да е регистрирано 

като издание за теми с научна 

стойност. В областта на пра-

вото например не е така. Та 

ето нещо, за което можете да 

помислите като издателство.

А понеже споменахме пра-

вото, пред очите ми всеки 

ден е сградата „Златен век“, 

с която всички се занимават 

в момента. Бих искал да изка-

жа съжаление за случващото 

се. Моето желание е да я видя 

завършена, защото има нещо 

одухотворено в проекта, това 

е някак храмова архитектура, 

което произлиза от факта, че 

самият инвеститор е много 

духовен човек.

Да обърнем разговора към 

Вашата личност. Кой всъщ-

ност е пенсионерът Якимов?

Недостоен потомък на 

своите деди. Родът ми е от 

Лозенград, Турция. Намира се 

в подножието на Югозападна 

Странджа. Някога това е бил 

многонационален град с бъл-

гари, турци, гърци, арменци и 

прадядо ми е бил поп. Дядо ми 

Яким пък можеше да пише само 

на гръцки, защото беше учил 

в такова училище, но въпреки 

това на 78-годишна възраст 

се яви на изпит в Бургаската 

стопанска камара, за да вземе 

свидетелство за мандраджия 

- може би петнадесетият му 

занаят. И го ползва доста вре-

ме след това. Другият ми дядо 

пък е с баща опълченец. 

Значи не сте потомствен 

строител?

Да, така е. Моята мечта 

беше да стана железничар и 

въпреки съпротивата на роди-

телите ми се записах да уча в 

Железопътното училище, кое-

то беше на мястото, където 

сега е Клуб „Перото” в НДК. 

Но така се случи, че отложи-

ха учебната година с 15 дни, в 

които баща ми успя да ме убе-

ди да отида в строителното 

училище в Стара Загора, по 

онова време живеехме там. 

След като завърших, вече 

работех в строително пред-

приятие в Мадан, когато баща 

ми се обади и ми каза, че по 

своя инициатива си позволил 

да изпрати документите в Ин-

женерно-строителния инсти-

тут (сега УАСГ) и съм приет 

за студент. Пуснах заявление 

да ме освободят, но не ми из-

пратиха заместник. Спомням 

си, че беше 2 септември, кога-

то вторият секретар на пар-

тията там ми каза „Не може 

да напускаш, котка мина път 

на твоето следване. Оста-

ваш тук“. Аз обаче бях току-

що взел заплатата и мръсен и 

небръснат се качих на влака, 

минах през Централна баня и 

започна моето следване.

Инженерната ми кариера 

тръгна от „Марица-изток“, но 

за късмет много скоро след 

като започнах, в един вест-

ник, който буквално се оплете 

в краката ми, видях, че мога да 

кандидатствам за аспирант, 

и без колебание се явих на кон-

курса и ме приеха. Проф. Ива-

нов, който имаше впечатле-

ния от мен от студентските 

години, ме покани в „Масивни 

конструкции“ в УАСГ. 

1967 г. вече бях асистент 

в катедрата. Оттам-ната-

тък имах късмета да попадна 

сред изключителни личности, 

повечето от тях днес ги няма, 

но пък са хора, които остави-

ха голяма диря в историята 

на българската строителна 

наука.

Кои са те?

Например проф. Левчо Ма-

ноилов, патриархът на българ-

ската наука по стоманонето-

на. Той е роден някъде до Трън, 

на 10 км от границата, а от 

другата страна в бивша Юго-

славия е родното село на най-

големия специалист в същата 

област Джордже Лазаревич. 

Космическа работа е това на 

толкова малко разстояние на 

тази немалка планета да се 

родят две супер личности. 

Макар че те се знаеха само 

по име. 

В катедрата беше и проф. 

Иван Бончев – образец на до-

брота и студентите го нари-

чаха брат Бончев. 

Споменахте ми, че сте 

продължили да работите и 

като пенсионер? 

Веднага след пенсия за-

минах за Германия, за да из-

карам малко пари. В края на 

1996 г. бях технически ръко-

водител на мащабни обекти 

– в Нюрнберг правих сграда на 

Германско застрахователно 

дружество с голяма група от 

България. След това в Цюрих, 

после пак в Нюрнберг. По оно-

ва време и двете ми деца бяха 

там, като дъщеря ми остана, 

а синът ми, който ме наследи 

в професията, се върна у нас. 

Работил съм и към Упра-

вляващия орган на Оператив-

на програма „Транспорт 2007 

- 2013“, по-точно при изграж-

дането на Дунав мост 2. 

Какво прави един обект 

по-добър от друг, един стро-

ител по-голям от друг? 

Строителното майстор-

ство е свързано с много фини 

работи, които изискват спе-

циални умения. В Германия 

имаше хора, които не бяха хва-

щали мистрия, но всеки, който 

имаше желание, се научаваше. 

Вие бяхте видимо впечат-

лен на обекта, който посети-

хме заедно в Железница. 

О, благодаря Ви, че ме под-

сещате, защото много ми 

се искаше да похваля моите 

колеги там. Конструкциите, 

които се изпълняват – с на-

длъжно навличане, особено за 

стоманобетон, никак не са 

лесни, тъй като връхната кон-

струкция попада ту над опо-

ра, ту между подпори. И ако 

стоманата поема различните 

напрежения и огъвания, то при 

бетона е много по-трудно. 

Затова е голямо постиже-

нието на нашите проектанти 

и строители. На мост „Желез-

ница“ и като проект, и като 

изпълнение това, което виж-

дам, е нещо изключително. 

Един от най-големите 

проблеми на строителните 

фирми днес е липсата на ква-

лифицирана работна ръка. 

Имате ли предложение за ре-

шаването му?

И като строител, и като 

преподавател ще Ви кажа 

едно, което може да Ви се 

стори странно. Решението е 

да се работи на даден обект 

с мининум хора. Говоря го това 

много отговорно. На всеки 

обект мога да посоча по ня-

колко души, които са излишни, 

и това пречи на останалите 

да са достатъчно мотивира-

ни. Когато работех в „Марица-

изток“, действаше една раз-

кошна система. Всеки петък 

давахме на хората карти да си 

отидат вкъщи и искахме да се 

прибират чак в понеделник на 

обяд. Това им предоставяше 

възможност да си отидат по 

домовете, да си видят жени-

те и децата, да си нагледат 

нивите. Но през останалото 

време работеха не до 17 ч., а 

докато се свършат задачите 

за деня.

Бихте ли споделили про-

фесионален съвет, който Ви 

е бил ценен през цялата ка-

риера?

В този живот имах щас-

тието да работя с разкошни 

хора. Няма да забравя никога 

безценните внушения на моя 

преподавател по жп строи-

телство проф. Веселин Влай-

ков, син на писателя Тодор 

Г. Влайков. Той казваше – жп 

строителството е много скъ-

по и с него може да се разори 

цял един народ.

Защо казвам това – защо-

то ако ние искаме да живеем 

във все по-развита държава, 

трябва да осъзнаем колко са 

важни технико-икономически-

те проучвания за всеки стра-

тегически проект. Същест-

вуващата система не трябва 

да позволява и най-неефек-

тивният да може да се изкара 

ефективен, защото от това 

патят всички хора. 

Например?

Да сте чували за плава-

телния канал Павлово – Пан-

чарево – неизпълнен проект, 

за който са хвърлени огромни 

пари, съботи и недели доброво-

лен труд на хиляди софиянци, 

прогонени хора, които не са 

пожелали да работят. И всич-

ко това за нищо, заради липса 

на обосновани проучвания. 

А имате ли любим обект?

В годините, в които като 

преподавател заради „много 

високите“ там заплати пра-

вех проекти, ми се отдаде 

възможност да работя за 4 

моста в Ирак. Случаят беше 

възложен на някогашната дър-

жавна „Път проект“, но тога-

вашният директор помоли на-

шия ректор за помощ, защото 

сроковете бяха изключително 

кратки при нищожна стартова 

информация. Моят колега от-

каза и се хванах аз. Помислих 

си - щом съм събрал кураж да 

се оженя, ще направя и това. 

И вижте как Господ ми помог-

на – имах студент дипломант 

от Северен Ирак. Имах и сту-

дент евреин, роден в Мексико, 

с разкошен български език, 

който беше от много богат 

род. Та благодарение на това 

се снабдих с цялата необходи-

ма литература от чужбина. С 

мен работеше и синът на дъл-

гогодишния директор на „Път 

проект“ Делебов. Проблемите 

естествено бяха много, но в 

крайна сметка няколко кашо-

на с чертежи и документация 

заминаха със самолетна поща.

После като авторски над-

зор ходих няколко пъти и това 

е едно от най-сериозните ми 

професионални удоволствия.

С какво се занимава днес 

доц. Якимов? 

Може и да не вярвате, но 

разработвам проекти за вя-

търна енергия. Но това е дру-

га тема...

Снимка авторът
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Елица Илчева

Шезлонгът край плажа 

или басейна може да е мно-

го повече от място, което 

Ви отдалечава от пясъка 

или плочките. Той може да 

е произведение на дизай-

нерското изкуство. Точно 

това доказват 7 нови про-

дукта, хит това лято. Нека 

да се радваме на лятото в 

крак с последната мода

1.Философия на простите 

форми

Италианката Паола На-

воне изповядва философи-

ята на простите форми. 

Нейният шезлонг Win се 

произвежда от фабриката 

Gervasoni, с която Навоне 

си сътрудничи от много го-

дини. Лаконичният стол за 

релакс е изработен от тик 

и алуминий и е тапициран 

с водоотблъскваща тъкан. 

Дори едно дете може лесно 

да се справи с местенето 

на тази мебел благодаре-

ние на удобните колелца. 

Освен това и дължината 

се регулира, като Навоне 

съобщава, че моделът е 

проектиран, включително 

за високи хора над 2 метра.

2. Цветове с ретро  

излъчване

Основният конкурент 

на Навоне в областта на 

дизайна в стила на „сама-

та естественост“ е ис-

панката Патриция Урсиола. 

Тя работи с много европей-

ски марки, включително 

добре познатата Cassina. 

За тази фабрика проек-

тира Trampoline за сезона 

SS-21. Шезлонг като този 

може да стои отстрани 

на басейн от 60-те годи-

ни. Рамката е изработена 

от неръждаема стомана с 

цветно покритие. Ярък ма-

трак допълва визията. Мо-

делът също се отличава с 

опростени форми.

3. За всякакво време и 

място

Шезлонгите за пясък 

от марката Ethimo мо-

гат да издържат не само 

на парещото слънце, но и 

на минусови температу-

ри. Именно този модел е 

избрал дизайнерът Пиер 

Йованович за СПА зона 

(включително външна), 

когато е проектирал пла-

нинската хижа Le Coucou 

Meribel Hotel & Spa, раз-

положена във френската 

част на Алпите. Моделът 

е изработен от тиково 

дърво и се предлага с мек 

матрак в различни цвето-

ве.

4. Във водата и на сушата

За летния сезон 2021-ва 

дизайнерите от Samuele 

Mazza Outdoor са подгот-

вили необичайна серия: 

тези мебели могат не 

само да бъдат поставени 

в салона до басейна, но 

и да бъдат използвани... 

докато плувате вътре. 

Шезлонги, дивани, маси са 

изработени от пластмаса 

и перфектно се носят по 

водата, така че могат да 

заменят неудобните (и не 

стилни!) матраци.

Издигнати върху плете-

на основа, пък са идеални 

за сушата. Бонус са ерго-

номични отделения за чаши 

с пенливо вино.

5. Лукс под чадъра

Моделът Visionnaire ще 

изглежда добре на открита 

тераса. Плетената рамка 

се допълва от кожени и ме-

тални детайли, украсени 

с логото на марката. Ма-

тракът е тапициран с во-

доотблъскваща материя. 

При необходимост може 

лесно да се отстрани и 

почисти. В допълнение към 

основния модел можете да 

поръчате слънцезащитен 

„купол”, който замества 

обичайния чадър.

6. Да си влезем в черупката

Дизайнерът Еюжен Ки-

тле е вдъхновен от море-

то. И така прототипът на 

този шезлонг е с формата 

на морската черупка, която 

толкова често срещате на 

брега. Моделът е не само 

стилен, но и социално ори-

ентиран. Произвежда се 

като част от колекцията 

Ibiza на марката Vondom, 

чието мото е „Етична кон-

сумация!”. Всички продукти 

в колекцията са изработени 

от рециклирана пластмаса.

7. Дантела за графини

М а р к а т а  K e n n e t h 

Cobonpue е специализира-

на в продукти от ратан. 

Повечето й мебели са про-

изведени във Филипините. 

За шезлонга Contessa 

дизайнът е вдъхновен от 

дантелени волани, бухнали 

яки и маншети, които са 

били на мода през XVII век. 

Тъканта, някога плетена на 

една кука, сега се извършва 

на станове.

40-годишнината от 

създаването на групата 

Memphis - едно от най-нео-

бичайните явления, появили 

се в света на дизайна през 

последните десетилетия, 

е отбелязана подобаващо 

в Музея Vitra. Изложбата 

„Memphis: 40 години кич и 

елегантност“ представя 

ретроспектива на явление-

то. Експонатите включ-

ват творби на известни 

членове, като Микеле де 

Луки, Мартин Бедин, Май-

къл Грейвс, Питър Шиър, 

Натали дю Паские и Широ 

Курамата, и ще бъде на 

разположение на посети-

телите в продължение на 

цяла една година. 

Групата се е превърна-

ла в трамплин за старти-

ране на кариерата на мно-

го от младите дизайнери, 

членували в нея. Така на-

пример Микеле де Луки про-

дължава да е сред водещи-

те имена в индустриалния 

дизайн и до днес. На съби-

тието е представена не-

говата маса Kristall (1981), 

столовете First (1983) и 

Riviera (1981), предвестни-

ци на по-късните му пред-

ложения за компании като 

Philips, Siemens и Vitra.

Във Vitra можете да 

видите и много от произ-

веденията на Еторе Сот-

сас, гурото, генератора на 

идеи, подбудителя, леген-

дата, започнал да експери-

ментира с ярки цветове и 

пластични форми още през 

60-те години на миналия 

век.

Друг водещ дизайнер, 

Натали дю Паские, продъл-

жава да прилага идеите 

от Memphis в картини, ри-

сунки, текстилни принто-

ве, инсталации, много от 

които са представени на 

изложбата. 

П р е з  з и м а т а  н а 

1980/81 г. група млади ен-

тусиасти, желаещи да се 

откъснат от догмите на 

функционализма и индус-

триалния дизайн, се съ-

бират около италианския 

архитект и дизайнер Ето-

ре Сотсас. Първата им 

колекция е представена в 

галерията Arc’74 в Милано 

през септември 1981 г. И 

се превръща в международ-

на сензация. Характеризи-

ращи се с ярки цветове и 

пищни шарки, предложени-

ята на Memphis сякаш из-

лизат от страниците на 

комикс и дават началото 

на ново течение, в което 

популярната култура, ес-

тетиката на рекламата и 

постмодернизмът се сли-

ват в луд кръговрат. През 

1987 г. групата се разпада, 

но въпреки краткотрайно-

то й съществуване исто-

рията и въздействието й 

са живи и до днес.

Да се радваме на лятото в крак с последната мода

7. Шезлонгът Contessa

1. Win – лаконичният стол за релак

3. Ethimo могат да издържат не само на парещото слънце, 

но и на минусови температури

2. Trampoline – шезлонг като този може да 

стои отстрани на басейн от 60-те години 5. Моделът Visionnaire

4. Серията на Samuele Mazza Outdoor – шезлонги, дивани и 

маси са изработени от пластмаса и перфектно се носят по 

водата

6. Шезлонгът на Еюжен Китле е с формата на морската черупка
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В следващия брой очаквайте

КСБ - ПРОЕКТИ РЕПОРТАЖ ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

Дигиталната трансформация 
на икономиките ще 
промени облика на сектор 
„Строителство“

НПЕЕМЖС – двигател 
на местната 
икономика в община 
Пазарджик

Изданието на КСБ 
представи книгата 
„Строител. Интервюта“

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
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Научно-техническият съюз 

по строителство в България 

(НТССБ) организира I Младежка 

научна конференция с междуна-

родно участие. Тя ще се прове-

де присъствено и online на 4 и 

5 ноември в Университета по 

архитектура, строителство и 

геодезия. Темата на форума е 

„Проектиране и строителство 

на сгради и съоръжения”. Вест-

ник „Строител” е медиен парт-

ньор на събитието.

НТССБ кани за участие док-

торанти, постдокторанти, мла-

ди учени, инженери, архитекти, 

студенти и ученици от профе-

сионалните гимназии. Кандида-

тите трябва да имат самос-

тоятелни или в съавторство 

разработки или други трудове 

с авторски характер, непубли-

кувани до момента. Докладите 

трябва да са в следните научни 

направления: Устойчиво строи-

телство и устойчиво развитие; 

Нови материали и технологии в 

строителството за устойчиво 

бъдеще; Енергийна ефектив-

ност на сгради и съоръжения; 

Постижения в конструктивното 

проектиране и изпълнението на 

строителството; Теоретични 

и експериментални изследвания 

в областта на конструкциите; 

Сеизмична механика и сеизмич-

но инженерство; Софтуер за 

проектиране в строителство-

то; Фундиране на сгради и съ-

оръжения; Пътно, железопътно 

и метростроителство; Стро-

ителство на хидротехнически 

съоръжения и тунели; Организа-

ция, икономика и управление на 

строителството; Безопасност 

на труда и противопожарна тех-

ника; Проблеми на дигитализа-

цията в строителството. Умни 

градове и сгради; Архитектура 

на сгради и съоръжения; Обно-

вяване на сгради, съоръжения и 

паметници на културата.

ДО   

Данаил Търпоманов – 75 г., РКСВ Пловдив

Доц. Стоил Милков – 80 г., секция „Строителна наука 

и образование“

Петра Факирова – 80 г., РКСВ Монтана

Полк. Никола Коевски – 90 г., секция „Строители войни“

Петър Златарски – 90 г., РКСВ Враца

Арх. Руска Запрянова – 70 г., РКСВ Златоград 

Тинка Николова – 85 г., РКСВ Враца 

Руска Петкова – 70 г., РКСВ Враца 

Димитър Моллов – 75 г., РКСВ Ямбол 

Бойка Илиева – 70 г., секция „Строители войни“ 

Ненка Гецова – 75 г., РКСВ Силистра 

Иван Антимов – 85 г., РКСВ Варна 

Денка Косева – 70 г., РКСВ Благоевград 

Георги Дурчев – 80 г., РКСВ Перник

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

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на 

строителите  ветерани  и лично от мое име най-сърдечно Ви  

поздравявам с Вашия  юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за проспе-

ритета на Родината ни България.

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

вате на уважението на Вашите близки, колеги и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Юли 2021 г.  Инж. Тодор Топалски 

   Председател на УС на НКСВ

За девети път в лет-

ния театър в морската 

градина на Бургас ще 

се проведе Sea of Black 

Festival. На 7 август на 

сцената ще се качат 

девет български и една 

гръцка банди. В тазгодиш-

ното издание на фести-

вала ще участват Urban 

Grey, Magnetic, „Проказа”, 

Deception, Nightmare, Pacha, 

Attaxic, Dishonour, Badcast и 

Memorain. 

По традиция с подкре-

пата на община Бургас 

входът за събитието е 

напълно свободен. Начало-

то ще бъде дадено в 16 ч.

Този декември една от най-ат-

рактивните и нестандартни по-

редици в шпионския жанр се завръ-

ща на големия екран със сериозна 

заявка за нова вълнуваща история, 

колоритни герои и зрелищен ек-

шън. „King's Man: Първа мисия“ ще 

ни отведе в Англия по времето на 

Първата световна война, за да ни 

разкаже за началото на легендар-

ната агенция Kingsman, и ще ни на-

прави свидетели на епична битка 

между силите на доброто и злото. 

Кинолентата съдържа всички еле-

менти, превърнали се в запазена 

марка на поредицата King's Man – 

тайни общества, нестандартни 

джаджи и оръжия, фантастични 

злодеи, много хумор, сложни бой-

ни сцени, впечатляващ екшън и, 

разбира се, много стил и добри 

обноски. Едновременно с това 

филмът предлага смел и иновати-

вен поглед към шпионския жанр и 

историята на ХХ в. и ще допадне и 

на зрителите, които за първи път 

ще се срещнат с джентълмените 

шпиони от Kingsman.

След успеха на първите две 

части – „Kingsman: Тайните служ-

би“ (2014) и „Kingsman: Златният 

кръг“ (2017), начело на „King's Man: 

Първа мисия“ отново застава 

режисьорът Матю Вон. Интели-

гентно преплитайки елементи 

от различни епохи, исторически 

факти и измислица, Вон е успял да 

развие неподправения си автор-

ски почерк в нова свежа посока, 

ползвайки вдъхновение от класи-

ки като „Мъжът, който искаше да 

бъде крал“ и ненадминатите епоси 

на Дейвид Лийн „Лорънс Арабски“ и 

„Доктор Живаго“. 

Звездният актьорски състав 

включва Ралф Файнс, Джема Ар-

търтън, Рис Ифанс, Харис Дикин-

сън, Джимон Унсу, Матю Гууд, Том 

Холандър, Даниел Брюл, Чарлс Данс 

и др. 

„King's Man: Първа мисия“ ще е 

по-различното шпионско приклю-

чение, в което ще можем да се 

впуснем от 24 декември в кината 

и IMAX.

НКСВ
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА 

СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
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проме

„Строител-
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окументации, 

ценяването на 

акаключение ще 

строителния лния

изненоважно да 

на дългосрочна 

на

е пред

заети в бранша и 

5 млн., които се из-

т от него. А както 

колегата, зам.-пред-

ел на УС на Камарата 

мир Ж
нски: „Никой 

о-голям от хляба“. Така
х

ституциите, с коит

едохме срещи, разбира

блемит 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 инфраст

добр
руктурата 

а и по

в страната и по този начин 
 т

да повишим каче
а

ството 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

Българската асоциаци

итектите и инженерите 
жж

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 облеми 

и конструктивният диалог 

е начинът едно 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 
та,

се представя 

онната 

инвестиционната програма 

на морската столица ф ри фир-

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 

грама на общината бе 

убликува-

представителс

рата в Русе, Разград, Варна, 

Добрич, Кюстендил, Перник, 

ко Търново. 

е след р

да посещаваме строи

бекти които се реализи-

ли частно 

н

и срещите с к

много зареждащи с пози-

тивна енергия, защото като 

строител изпитвам радост 

и гордост от сътвореното 

от колегите. 

На 29 май
Н 29 май по инициати-

ва на ОП на КСБ - СоС фия, Из
фия Из-

пълнителното бюро на Ка-

се срещна с кмета 

к в ик бева ива и

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 го-

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
ва

КСБ може да се похвалили 

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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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


