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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпили запитвания от строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), Ви информираме за действията на фирми, които с търговска цел желаят да
се възползват от нормативно установения статут на Камарата на
строителите в България (Камарата) за създаването и поддържането
на ЦПРС.
От постъпилата информация от фирми и служители на Камарата става ясно, че голям брой вписани строители в ЦПРС получават
предложения, както и фактури за извършване на услуги за „вписване
в строителен регистър”, „годишно обслужване в регистъра” и други подобни услуги, които в голяма степен наподобяват дейността,
терминологията и сроковете за подаване на заявления, свързани със
задълженията на вписаните в ЦПРС строители.
С настоящото открито писмо, адресирано до всеки вписан в
ЦПРС строител, не можем да спрем действията на отделни лица,
стремящи се да печелят от дейността си, но сме длъжни да Ви
предупредим, че при получаването на подобни оферти и фактури,
които трябва да заплатите, е добре внимателно да се запознаете и
прецените дали ще се възползвате от предлаганите услуги. Включването Ви в такива „регистри” и сайтове, евентуалните ползи и

ИНТЕРВЮ

` стр. 6-7

РЕПОРТАЖ

финансовите Ви ангажименти са изцяло по Ваше решение. Подобни
действия от Ваша страна не произтичат от изискванията на ЗКС
и системата на ЦПРС.
Тук е мястото да напомним, че вписването Ви в ЦПРС се извършва
на основание чл. 3 от Закона за Камарата на строителите и дължимите суми за вписване, годишно обслужване и разширение на обхвата
на вписване се заплащат по цени, определени от Общото събрание
на Камарата. Тези цени се заплащат единствено по банков път по
сметка на КСБ, без да се изпращат фактури в офиса за заплащане с
наложен платеж. Платежният документ се прилага към заявлението и се подава в областното звено регистър от представляващия
строителя или лице с нотариално заверено пълномощно. В случаите
на подаване на документи с КЕП процедурата се извършва от офиса
на строителя, без да е необходимо посещаване на областното звено
регистър.
Всякакви други платени услуги или форми на заплащане не се отнасят и не са свързани с ЦПРС. При необходимост от допълнителна
информация можете да се обръщате към експертите в областните
звена регистър на Камарата.

Комисия за воденето, поддържането и ползването на
Централния професионален регистър на строителя
` стр. 10

ТЕМА

` стр. 14-15

Залагат 1,8 млрд. лв. за енергийна
След 160 години в
Над 65 значими обекта в София са финансирани Самоков бе открит нов ефективност в последната версия на
Плана за възстановяване и устойчивост
православен храм
от СОПФ за последните 5 години
Стефан Марков, председател на Съвета за управление на
Специализирания общински приватизационен фонд:
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Емил Христов
șȖȞȐȈȓȕȖșȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖ
Снимка Емил Христов

Снимка авторът

Емил Христов
В сградата на Камарата на строителите в
България (КСБ) се проведе
кръгла маса на тема: „Зелени модели за социално
сътрудничество“. Събитието бе организирано
от Федераци я „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ – „Подкрепа“) и
КСБ в рамките на проект
„Подкрепа за повишаване
адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите
се икономически условия“
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси 2014 - 2020“. Във
форума участваха Валентин Николов, изп. директор на КСБ, инж. Иоанис
Партениотис, председател на ФСИВ – „Подкрепа“
и вицепрезидент на КТ
„Подкрепа“, и Йордан Йорданов, зам.-председател
на ФСИВ – „Подкрепа“.

Основната цел на проекта е утвърждаване на
стандарти за социално
сътрудничество и разгръщане на тяхна база на
всестранни „зелени“ модели, насочени към повишаване на адаптивността
на заетите лица и предприятията. Той обхваща
10 икономически дейности, сред които е и сектор
„Строителство“.
По време на конференцията бе обсъдено бъдещето на строителството
в условията на постоянно

Камарата на строителите в България (КСБ) и Федерация „Строителство,
индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ – „Подкрепа“) проведоха третия виртуален семинар за развиване на
капацитет за социален диалог на тема
„Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог“. Събитието се
реализира в рамките на проекта SuSodCo
и обедини представители на работодатели и синдикати от България, Гърция, Кипър,
Словения, Хърватия и Унгария.
„Цифровата революция, на която сме
свидетели през последните месеци, значително промени икономиката на всяка
държава и начина ни на мислене. Тя влияе
и върху социалния диалог в строителството, изменяйки правилата на играта“, сподели в началото на срещата инж.
Любомир Качамаков, вицепрезидент на
Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и председател на
ОП на КСБ – София, който откри семинара.
Инж. Качамаков подчерта, че социалните медии свързват много по-бързо
работодателите и служителите и това
дава възможност за нови практики на
договаряне. По думите му иновациите,
прилагани в резултат на дигитализацията на сектор „Строителство“, помагат
да се оптимизират цените на строителството, както и да се сведат до минимум тежките инциденти на обектите.
„Отрасълът внедрява цифрови технологии с ускорени темпове, а сградите и
инфраструктурата се превръщат в своеобразни източници на данни по време на
експлоатацията им. Свидетели сме на
нова ера в бранша, предоставяща много
различни възможности както за работодателите, така и за работниците“, заяви

променяща се среда, внедряването на нови „зелени”
модели и развитието на
социалния диалог. Бяха
изнесени и резултатите
от национално представително изследване, направено от ФСИВ – „Подкрепа“ в икономическа
дейност „Строителство“,
както и четири „зелени
модела“ за работна среда
и социално сътрудничество.
Повече по темата четете в следващ брой на
в. „Строител“

ëùąĆüĆĄĂúøùāøùā

4 август
Инж. Николай Георгиев, член на ОблС на ОП на КСБ – Ямбол и
член на Комисията за ЦПРС
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инж. Качамаков.
След него думата взе и инж. Иоанис
Партениотис, председател на ФСИВ „Подкрепа“ и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, който заяви категорично, че
дългогодишното сътрудничество между ФСИВ - „Подкрепа“ и КСБ е еталон за
диалог сред всички социални партньори
в България. „Четвъртата индустриална
революция, на която сме свидетели днес,
а именно дигитализацията, неминуемо
има и пряко отношение към строителството като отрасъл. Този директен
ефект се дължи на промените в производството на материали и в самия процес на строителство“, отбеляза инж.
Партениотис. Той обърна внимание на
професионалното обучение на кадри в
бранша, което може да се възползва от
новите методи, за да е актуално в променящата се среда. Председателят на
ФСИВ - „Подкрепа“ изрази увереност в
полезността на презентациите, подготвени за семинара, които според него биха
допринесли за разширяването на мирогледа на социалните партньори и формирането на бъдещите политики в сектор
„Строителство“.
Семинарът продължи с представяне
на ефекта на цифровизацията върху ключови аспекти на социалния диалог и въздействието на дигитализацията върху
комуникацията.

МОЯТ ИЗБОР Е

“Имам супер здрави и производителни машини и всички са от една марка.”
МИНИ БАГЕРИ

БАГЕР-ТОВАРАЧИ

ВСИЧКИ ТИПОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЕДИН ДОСТАВЧИК.
БУЛДОЗЕРИ

ГРЕЙДЕРИ

euromarket.bg

construction@euromarket.bg

0888 811 537
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ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖȚȗțșȕȈȕȈȌ ǹȓțȎȍȉȕȐȧȚȗȘȍȔȐȍȘǹȚȍȜȈȕȇȕȍȊȗȖșȍȚȐ
ȔȓȕȓȊȏȈșȗȍȠȕȐȘȍȔȖȕȚȐ ǷȐȘȌȖȗȗȖșȓțȟȈȑȗȘȈȏȕȐȒȈȕȈȋȘȈȌȈ
ȕȈțȟȐȓȐȡȈȐȖȉȖȘțȌȊȈȕȍ
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
На редовното си заседание служебното правителство одобри допълнителни разходи от
32 514 932 лв. за спешни
ремонти и оборудване на училища. От тях
24 114 932 лв. са за подобряване на материалната база в 117 държавни и
общински учебни заведения, а 8 400 000 лв. са за
закупуване на 10 000 преносими компютри основно
за обекти, в които се обучават ученици от уязвими
групи.
От правителствената информационна служба
уточниха, че голяма част
от дейностите, които се
финансират, са за строително-монтажни работи
на покриви, други са за
енергоспестяващи мерки
и вътрешни ремонти на
сградите. „Целта на ин-

вестициите в материалната база на образователните институции с малък
брой ученици е да намалят
дисбаланса между малките и големи учебни заведения. Те са предпоставка за
запазване на училищната
мрежа в малките населени места и общини“, посочват от Министерския
съвет.
По отношение на осигурените средства за преносими компютри от ведомството обясняват, че

въпреки положените усилия
и закупените до момента
устройства при едновременното преминаване на
всички учебни заведения в
обучение от разстояние,
разпределената техника
се е оказала недостатъчна за покриване на нуждите на всички ученици.
Министерството на
образованието и науката
ще извършва мониторинг
и контрол на процеса на
изпълнение и приключване
на ремонтните дейности.

ǚǽǴǯǿǼǱǹǴǽǬǺȅǱǸǷǹǷǮ
ǻǺǸȋǼǶǬǾǬǹǬ
Със свое решение
служебното правителство одобри допълнителен трансфер от 161,6
млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен
институт. Средствата
ще се използват по мяр-

ката 60 на 40 за изплащане на пари за запазване на
заетостта на работници
и служители в засегнатите от пандемията икономически сектори.
Очаква се с отпускането на допълнителния

финансов ресурс около
80 000 работници и служители да запазят своята заетост.
Средствата ще бъдат осигурени за сметка
на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централни я
бюджет.

„Радвам се, че местната власт и гражданите на
Пирдоп се стремят да решават по позитивен начин
социалните и икономическите проблеми, така че
да превърнат града в подобро място за живеене.“
Това заяви служебният министър-председател Стефан Янев, който присъства
на честването на празника на Пирдоп. Премиерът
посочи, че отбелязването
на деня на града е израз на
уважение не само към миналото, но и към бъдещето. „Мястото, на което се
намираме - Еленската базилика, е връзката между
традициите и надеждата
за една по-добра България
утре. Това ни събира и ни
прави истински българи“,
подчерта в словото си
Стефан Янев.
На събитието присъ с т в а х а о щ е Н е гов о

високо преосвещенство
Ловчанският митрополит
Гавриил, зам.-министърът
на културата Пламен Славов, областният управител на Софийска област
Радослав Стойчев и кметът на община Пирдоп
Ангел Геров. По време на
честването д-р Пламен
Стоянов, лекар в общинската болница, получи
званието „Почетен гражданин на град Пирдоп“.

След официалната
част премиерът Стефан
Янев разгледа Еленската
базилика - един от символите на града - раннохристиянски архитектурен и
археологически паметник,
включен в програмата
за защитени обекти на
ЮНЕСКО.
Интервю с кмета на
Пирдоп Ангел Геров четете на стр. 16-17

ǶȗȘȍȌȍȓȍȕȍȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
ȕȈȐȕșȚȈȓȈȞȐȧȚȈȏȈȖȗȖȓȏȖȚȊȖȘȧȊȈȕȍȕȈ
5')ȋȖȘȐȊȖȚȖȊǹȖȜȐȧ
Росица Георгиева
Определен е изпълнителят за проектирането
и изграждането на инсталация за производство на
енергия с оползотворяване на RDF гориво в София. Това е Обединението
„RDF Файърд Пауър Плант
София 2021“. В него вли-

зат „Микс-Констръкшън“
ООД, „Осал Енерджи Иншаат Чевре Техноложилери Санаий Ве Тиджерет“
ЛТД, „Донгфанг Електрик“
- Народна република Китай.
Д ей н о с т и т е с а н а
стойност 292 201 002 лв.
без ДДС. Те включват проектиране, авторски кон-

трол и изграждане на съоръженията за комбинирано
производство на енергия
в София с оползотворяване на RDF горивото, в т.ч.
подготовка, закупуване,
доставка и монтаж на необходимото обзавеждане,
както и надзор на работата на инсталацията за
3 години.

ɁȽɉɁȺȼɈȾɂɁȺȽɈɊȿɓɈɉɈɐɂɇɄɈȼȺɇȿ
ɉɪɢɥɚɝɚɦɟɥɢɧɟɣɧɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɝɨɪɟɳɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ

ǔǳǮȆǹǼǱǰǹǬǾǬǱǻǴǰǱǸǴȃǹǬ
ǺǭǽǾǬǹǺǮǶǬǽǱǿǰȆǷǲǬǮǬǰǺǬǮǯǿǽǾ
Министерският съвет
прие решение за удължаване срока на обявената
извънредна епидемична
обстановка до 31 август
2021 г.
В световен план към
20.07.2021 г. Българи я
се нарежда на 7-о място
по обща смъртност от
COVID-19 и на 67-о място
по 14-дневна смъртност.
Във възрастовото раз-

пределение на случаите
се наблюдава спад на заболяемостта във всички
групи. До 18.07.2021 г. в
Българи я с първа доза
ваксина срещу COVID-19
е обхванато едва 18,1%
от населението, а със
завършен ваксинационен
курс - 16,2%, което отрежда последно място на
страната ни сред държавите в ЕС/Европейското

икономическо пространство.
„Необходимо е да се запази постигнатият спад в
регистрираната заболяемост в страната, както и
да се подготви здравната
система и системата на
общественото здравеопазване за реакция при
евентуална нова пандемична вълна“, се аргументират от МС.

ǐǺǺǶǾǺǸǮǼǴǽǱǻǼǴǱǸǬǾǻǼǺǱǶǾǴ
ǻǺǚǛǜǜǳǬǸǺǰǱǼǹǴǳǴǼǬǹǱǹǬ
ǺǾǰǱǷǱǹǴȋǳǬǷǱȃǱǹǴǱǹǬ&29,'
С три месеца се
удължава срокът, в който Министерството на
здравеопазването може
да кандидатства по
процедурата „Мерки за
справяне с пандемията”
на Оперативна програма
„Региони в растеж 2014
– 2020“. Със заповед на
зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия
орган на ОПРР Валентина
Върбева крайният срок за
подаване на проектите е

променен от 29 юли на 29
октомври 2021 г.
Бенефициент по мярката е Министерството
на здравеопазването, но
проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство с общини и/или с
общински лечебни заведения. Бюджетът е в размер
на почти 129,3 млн. лв.
Дейностите са нас о че н и к ъ м ук р е п в ане
капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране
и ремонтни работи за

обособяване на изолирани структури за лечение
на пациенти с COVID-19.
Допустими са и мерки за
осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи
за пациенти с COVID-19,
както и повишаване капаци т ет а н а це н тр о вете за трансфузионна
хематология за диагностика на COVID-19. Ще се
финансират и мерки за
внедряване на телемедицина.

:::=*3%*
ȽɪɭɩɚɬɚɁȽɉɁɚɜɨɞɢɡɚɝɨɪɟɳɨɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɰɟɥɢ
ɱɪɟɡɫɜɨɢɬɟɭɫɥɭɝɢɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɮɢɪɦɢɜ
ɫɮɟɪɚɬɚɧɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɱɪɟɡɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɜɨɬɚɧɚɬɹɯɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɡɚɬɟɯɧɢɬɟɤɪɚɣɧɢ
ɤɥɢɟɧɬɢ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɫɪɟɳɭɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLOLQIR#]JSEJ

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

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ

Ñòðîèòåë

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Служебният министър арх. Виолета Комитова:

ǷȘȈȊȐȔȊșȐȟȒȖȊȢȏȔȖȎȕȖȐȏȊȢȘȠȍȕȐȚȍȘȍȔȖȕȚȕȐȌȍȑȕȖșȚȐ
ȗȖȘȍȗțȉȓȐȒȈȕșȒȐȚȍȗȢȚȐȡȈȌȈȉȢȌȈȚȘȈȏȗȓȈȚȍȕȐ
Десислава
Бакърджиева
„Правим всичко възможно извършените до
момента ремонтни дейности по републиканските пътища да бъдат
разплатени на строителните фирми.“ Това
е казала служебният
министър на регионалното развитие и благоустройството арх.
Виолета Комитова на
среща с представители
на местната власт и
фирми, извършващи текущ ремонт и поддръжка на републиканската
мрежа. От МРРБ информираха, че повод за срещата е изпратеното от
бившия председател на
УС на АПИ Апостол Минчев писмо до областните пътни управления за
спиране на ремонтните
дейности по места.
Арх. Комитова е заявила, че започнатите
ремонти ще продължат, а плащанията ще
се извършват поетапно
на траншове. Представителите на местната

власт са информирали
министъра за инфраструктурните обекти,
по които са стартирали СМР и които са били
спрени. Те са подчертали, че по-голямата част
от обектите са вече
частично изпълнени, но
извършените дейности
не са били разплатени
от АПИ, като за някои
от тях плащания не са
правени още от началото на годината. Присъстващи строители са
обяснили, че редица фирми не са взели парите си
за зимно почистване на
републиканските пътища. Коментирано е още,
че компании са получавали от АПИ задания за

изпълнение на дейности
със закъснение.
След срещата мин ис тъ р Ко м и това е
провела отделен разговор само с представителите на строителни
компании, които са я
запознали с извършени
от тях дейности по републиканската мрежа,
фактурирани и сертифицирани, но неразплатени от АПИ, част от
които натрупани като
вземания от няколко години.
„Идеята е с постановления на Министерски
съвет правителството
да осигури средства за
разплащане на фирмите“, е обяснила тя.

ǔǹǲǔǮǬǵǷǺǐǱǹȃǱǮǱǹǬǳǹǬȃǱǹǳǬǴǰǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷǹǬǟǝǹǬǌǛǔ
Със заповед на служебния министър на регионалното развитие
и благоустройството
арх. Виолета Комитова

инж. Ивайло Денчев е
назначен за изпълняващ
длъжността председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна

инфраструктура“ (АПИ),
съобщиха от МРРБ. Той
ще оглавява поста до
назначаването на титуляр.

петък, 30 юли 2021

ǭȕȍȘȋȐȑȕȖȚȖȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈșȋȘȈȌȐȉȍȊȢȊ
ȜȖȒțșȈȕȈȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȧȗȖȗȘȖȍȒȚȈ6+((5HQRY
Емил Христов
„Енергийното обновяване
на сградния фонд е устойчив
строителен процес, насочен
за постигане както на европейските цели в областта на
екологията и икономиката,
така и на по-добри условия
на живот на гражданите“.
Това заяви арх. Георги Коларов, съветник на министъра
на регионалното развитие и
благоустройството, на международната конференция
„Енергийна ефективност в
многофамилни сгради – моделът „обслужване на едно
гише“ в България“. На нея бе
отчетен напредъкът по проекта SHEERenov за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на жилищни
обекти в София, който се финансира от „Хоризонт 2020“.
Той се изпълнява съвместно
от МРРБ, Столичната община, „Българо-австрийска
консултантска компания,
Българска фасилити мениджмънт асоциация“ АД,
Global Environmental & Social
Business, Унгария, Estonian
Union of co-operative housing
associations, Естония, и „Клийнтех България“ ООД - водещ
партньор по проекта. В събитието участваха Теодора Полимерова, директор Дирекция
„Климат, енергия и въздух“ в
СО, Марияна Хамънова, изп.
директор на „Клийнтех България“ ООД, и Димитър Копаров,
директор „Организационна
политика“ в КСБ.

Снимка авторът
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„Заедно с международните ни партньори успяхме да
изградим група от съмишленици, която се бори с предизвикателствата, свързани
с жилищното обновяване.
Много се радвам, че имаме
възможност да заимстваме
добрия опит на тези държави,
които са близки до България“,
сподели Марияна Хамънова.
Арх. Коларов представи
мерките за ЕЕ в ревизираната версия на Плана за възстановяване и устойчивост.
Той отбеляза, че е поставен
акцент върху устойчивото
реновиране на сградите, а
ЕЕ е част от него. „В проектите ще бъде заложено
ефикасно използване на ресурсите, което предполага
прилагането на принципа на
кръговост и използването на
органични материали, които
съхраняват въглерод“, поясни
той. По думите му новост
ще бъде и въвеждането на
„зелени“ обществени поръчки

като базисен инструмент за
постигане на устойчивост.
Предвидени са и реформи,
като създаване на звена „обслужване на едно гише“, информационна система за дигитализиране на данните по
администриране и контролиране процеса на обновяване.
Арх. Георги Коларов информира, че в бъдещата
програма за ЕЕ обектите
са разделени на два типа – с
ниска или висока енергийна
характеристика. Тези с найлоши показатели ще получат
грант за саниране, докато за
зданията с добри характеристики се въвежда пилотно самоучастие. Според арх.
Коларов заради пандемията
доста хора са финансово
затруднени и няма да могат
да си позволят самоучастие,
затова за тях се предвижда
безвъзмездна помощ. В противен случай има риск от
блокиране на програмата за
ЕЕ, изтъкна той.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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ǴȐȕȐșȚȢȘǲȐȘȐȓǷȍȚȒȖȊȗȖȌȗȐșȈǬȍȒȓȈȘȈȞȐȧȏȈșȢȏȌȈȊȈȕȍ
ȕȈȗȖȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȐțșȓȖȊȐȧȏȈșȚȈȘȚȐȘȈȡȐȚȍȜȐȘȔȐ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Служебният министър
на икономиката Кирил
Петков подписа Декларацията относно въвеждането на „Стандарт на ЕС
за върхови постижения на
нациите на стартиращите предприятия“, съобщиха от ведомството. На
официалната церемония в
Министерството на икономиката са присъствали
представители на Българската стартъп асоциация
(BESCO).
С парафирането на

документа България се
присъедини към другите
24 европейски държави,

които са се ангажирали с
прилагане на политиките
в Декларацията. „Европей-

ската комисия заедно със
страните членки идентифицира редица добри
практики, които представляват критерии за бизнес
среда, благоприятстваща
икономическия растеж. Наличието на такава бизнес
среда е от основно значение за прехода на ЕС към
устойчива, отворена и
дигитална икономика, която разгръща огромния си
потенциал за иновации и
растеж на стартиращите
предприятия“, поясняват
от министерството.
С по дписването на
Декларацията България

се ангажира да участва
активно в споделянето
на добрите практики от
Европа и от други страни
и да предприема действия на национално ниво за
прилагане на мерки, които
подкрепят стартиращите
и разрастващите се предприятия на всеки етап
от тяхното развитие.
Някои от тях са свързани
със стимулиране на бързо
създаване на стартиращи
предприятия и подпомагане навлизането им на пазара, привличане и задържане на квалифицирани кадри
чрез издаване на „стартъп

визи“, както и прилагане на
принципа „Мисли първо за
малките“ с оглед избягване на ненужна административна тежест на бизнеса.
В допълнение публичните
институции се насърчават да работят със стартиращи предприятия при
възлагане на обществени
поръчки.
На събитието представителите на BESCO
са заявили, че до 2022 г. е
напълно възможно България
да изпълни всички заложени
критерии в Декларацията
за подходяща бизнес среда
на стартиращи фирми.

ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȧȚȐȕȖȊȈȞȐȖȕȍȕȜȖȕȌ ǩȢȓȋȈȘȐȧȐǰȘȈȕșǷȘȖȋȘȈȔȈȏȈșȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖȊȖȉȓȈșȚȚȈȕȈȚțȘȐȏȔȈȌȖȋ
На онлайн церемония чрез подписването на
ȗȘȍȔȐȕȈȊȈȗȖȌțȗȘȈȊȓȍȕȐȍȚȖȕȈ
служебният министър тази програма двете
на туризма на Стела държави ще могат да
ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖȚȖȕȈȐȒȖȕȖȔȐȒȈȚȈ
Като част от спешните
мерки за подкрепа на иновативността на предприятията с
изменението на Постановление
№70 от 2 март 2021 г. управлението на Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на
икономиката с администратор
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, считано от 2
юли 2021 г. Това съобщиха от
пресцентъра на Министерския
съвет след редовното правителствено заседание.
От ведомството припомни-

ха, че Националният иновационен
фонд насърчава разработването
на иновации, като съфинансира
изпълнението на научноизследователските и развойни проекти
в предприятията в рамките на
схемата - ,,Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни
изследвания и разпространение
на знания“. Фондът е единственият механизъм за подкрепа на
иновациите и научноизследователската и развойна дейност
в предприятията със средства
от държавния бюджет.

Балтова и министъръ т н а к ул турн ото
наследство, туризма
и занаятите на Иран
Али Асгар Мунесан са
подписали Изпълнителна програма за сътрудничество в областта
на туризма за периода
2021 - 2024 г.
„През последните
години нашето партньорство в областта
на туризма допринесе
значително за сътрудничеството между България и Иран“, е заявила
Балтова. По думите й

набележат нови възможности за взаимно
сътрудничество, което
да подпомогне туристопотока между тях. Тя е
посочила още, че страната ни има потенциал
да бъде целогодишна
дестинация с известните си зимни и морски
курорти, прекрасните
си пясъчни плажове, минерални извори, СПА съоръжения и голф игрища.
Министър Али Асгар Мунесан е потвърдил, че подписването на
документа ще доприне-

се за задълбочаване
на партньорството в
сектора. Той е изтъкнал, че Иран има древна култура и история и
множество артефакти,
като музеите в страната са над 7000. Той

е добавил, че неговата
страна привлича много
посетители със селски
и културно-исторически
туризъм, а медицинските услуги са причина за
посещение на гости от
съседни държави.
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Стефан Марков, председател на Съвета за управление на Специализирания

¯ÂÆÉÏÂÙÊÎÊÐÃÇÌÔÂÄ³ÐÖÊá
ÑÐÓÍÇÆÏÊÔÇ
Акцентът в работата ни е поставен върху
секторите „Образование“, „Зелена система“
и „Транспортна инфраструктура“
Росица Георгиева

Г-н Марков, в началото бихте ли представили
дейността на Специализирания общински приватизационен фонд.
СОПФ е създаден през
1994 г. от Столичния общински съвет (СОС) и
е обособен като второстепенен разпоредител
на бюджетни средства. В
него постъпват парите от
приватизацията на общинските дялове от капитала
на търговски дружества
и от обособени части от
имуществото на еднолични търговски дружества
с общинско участие. Фондът се отчита всеки три
месеца пред Министерството на финансите.
Дейността му е обвързана със сборните бюджети на Столичната община
и е пряко зависима от работата на Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции
(СОАПИ). СОПФ се ръководи от Съвет за управление
(СУ) от 14 членове - 13 от
тях са общински съветници плюс зам.-кмета по
направление „Финанси и
здравеопазване“. Настоящият СУ е избран на 30
април 2020 г.
Какъв е бюджетът,
с който разполагате, и
кои са основните сфери,
в които се правят инвестиции от Фонда? Как се
избират проектите, които да се финансират?
Приоритетите ни са
пряко свързани с водещите сфери в работата на
Столичната община и на
кмета на София Йорданка
Фандъкова. Всяка година
районите кметове предлагат имоти, които да бъдат продадени. Тези, които
се одобрят, се включват в

годишните планове за работа по приватизация на
СОАПИ, а след реализиране
на продажбата средствата постъпват в СОПФ. За
последните 27 години, откакто е създаден Фондът,
в София са инвестирани
450 млн. лв. в различни направления.
Общинската приватизация до голяма степен е
пред приключване. Годините на активно продаване
на общинско имущество
са 1999 г. - 2003 г., като
тогава са предлагани атрактивни обекти. Търгувани са обособени части
от капитала на общински

Новият корпус на Първа английска гимназия и 112-о ОУ

фирми, разположени в и
близо до промишлените
зони на столицата. След
този период ситуацията е
коренно различна. Годишните планове вече разчитат
на сделки за много на брой
обекти с по-ниска стойност и в немалко случаи
изпълнението им се крепи
на реализацията на 1 до 5
ръстови продажби. Като
пример за това може да
се посочат „Слатина Булгарплод“ ЕАД през 2007 г. и
също така търгуването на
общинския дял акции в Общинска банка през 2018 г.
Разходването на средствата с източник СОПФ

кореспондира с приетите
от СОС стратегии. Акцентът е поставен върху
секторите „Образование“,
„Зелена система“ и „Транспортна инфраструктура“. Модернизирането на
сградния фонд на образователните институции
е инвестиционен приоритет на общината предвид обстоятелството, че
голяма част от зданията
са изградени през втората
половина на XX век. Наложително е обновяване на
материалната база с цел
осигуряване на уют и удобство за децата, на учащите и работещите в системата на образованието.
Друго направление, в
което се влагат пари от
СОПФ, е свързано с подобряване на условията
в общинските болници и
ДКЦ-та, както и на обектите за спорт и социални
услуги, които общината
предоставя.
Кои са по-големите
обекти, изпълнени в последните години с финансиране от Фонда, и каква
е стойността на направените вложения?
Всички проекти подлежат на трикратно обсъждане – от Съвета за управление, от Постоянната
комисия по финанси и бюджет на СОС и се одобря-

ват с решение на Столичния общински съвет. Това
е валидно и за големите
обекти, които на практика се реализират за повече
от една календарна година.
За последните 5 години с
пари от СОПФ са финансирани над 65 значителни
проекта. По традиция се
осигуряват ежегодните
основни ремонти в учебни
заведения. Сумите са различни по години предвид
моментното състояние на
Фонда. Например в периода
2015 - 2019 г. СОПФ е финансирал над 170 проекта
на Столичната община на
стойност 94,6 млн. лв.
Инвестициите в инфраструктурата на образователната система са
свързани с ново строителство на училища и детски
градини, с внедряване на
мерки за повишаване енергийната ефективност на
сградите, дейности по конструктивното укрепване,
топлоизолиране и цялостно саниране на зданията.
Само за времето от 2015
до 2019 г. СОПФ е осигурил 48,7 млн. лв. в това направление. За ново строителство и разширения на
сграден фонд на училища и
детски заведения са дадени 23,5 млн. лв., с които са
построени 7 нови детски
градини и пристройки към
други забавачки и училища,

отопляеми физкултурни
салони, столови и допълнителни класни стаи. В това
число е и разширението на
Първа английска езикова
гимназия с нови корпуси
и физкултурен салон. Изградени са зали за спорт
в училища в район „Овча
купел“ (88-о СОУ и 149-о
СОУ), както и в по-малките населени зони в северозападната част на града – районите „Надежда“
и „Нови Искър“ - в селата
Мрамор, Требич, Негован и
т.н.
В ход е реализацията
на нови детски градини в
местностите Манастирски ливади и Кръстова
вада. След земетресението през февруари 2012 г.
се предприе пълно конструктивно обследване на
сградите на училищата и
детските заведения. В резултат на което се похарчиха 6,5 млн. лв. за 4 години
за строителни дейности и
укрепване в 81 обекта във
всички райони на столицата. След направен анализ
на разходите по поддръжката на сгради от образователната инфраструктура и за повишаване на
енергийната им ефективност са извършени редица
ремонтни дейности в тази
посока за над 5,1 млн. лв. За
други наложителни СМР в
постройки във всички ра-

ИНТЕРВЮ

петък, 30 юли 2021

Ñòðîèòåë

7

общински приватизационен фонд (СОПФ):

ÓÂÖÊÏÂÏÓÊÒÂÏÊÐÔ³°±¶ÉÂ
ÅÐÆÊÏÊ
йони са предоставени 10,2
млн. лв. – за реновиране и
хидроизолация на покриви, на санитарни възли и
канализация, за основна
подмяна на електроинсталации, за обновяване на
отоплителните системи,
за укрепване на компрометирани конструкции.
В направлението „Екология и зелена система“
на града за периода 2015
- 2018 г. са инвестирани
4,6 млн. лв. в няколко приоритетни насоки. С тях
се обновиха паркови пространства – възстановен
бе Розариумът и се ремонтираха алеи в Борисовата градина, подходи към
Южния парк, изпълни се
цялостна реконструкция
на Северен парк, озеленени са квартални градинки
и междублокови пространства в район „Изгрев“. С
над 228 хил. лв. се засади
растителност – над 20
хил. бр. млади дръвчета в
район „Кремиковци“.
Както казах, другата
ключова сфера, в която инвестираме, е транспортната инфраструктура. За
подобряването и развитието й СОПФ е осигурил
общо 1,6 млн. лв., от които
с 0,4 млн. лв. са закупени 10
модернизирани трамвайни
мотриси и предстои доставката на още 15 бр.

Специализираният общински приватизационен
фонд инвестира и в изграждане и рехабилитация на детски и спортни
площадки.
Да, по това перо в периода 2015 – 2018 г. са
налични 9,8 млн. лв. За построяването на детски
площадки са дадени 2,1
млн. лв., а за спортни –
1,7 млн. лв. Останалите
6 млн. лв. са осигурени за
рехабилитация на съществуващи обекти. Направени
са 12 нови детски зони в
кв. „Банишора“ (район „Сердика“), кв. „Дървеница“ (р-н
„Студентски“), кв. „Захарна
фабрика“ (р-н „Илинден“), в
районите „Лозенец“ и „Витоша“, а в централната
градска част – 2 пространства за игра.
С пари от СОПФ се
построиха 4 нови спортни площадки в районите
„Красна поляна“, „Нови Искър“ и „Витоша“. Финансира се и изграждането
на спортен комплекс в с.
Войняговци – баскетболно
и хандбално игрище, стадион със съблекални и капацитет 300 седящи места, както и футболното
игрище в кв. „Ботунец“ в

р-н „Кремиковци“.

А какви са реализираните инвестиции в секторите „Здравеопазване“
и „Култура“?
Приетите решения за
финансиране на такива
обекти за периода 2015 г. –
2019 г. са 41 броя на обща
стойност над 8,9 млн. лв.
От тях с близо 1,2 млн. лв.
е закупена апаратура, с 5,8
млн. лв. е доставено друго
медицинско оборудване, а
1,86 млн. лв. са насочени
за ремонтни работи. Размерът на средствата,
предоставени на акушеро-гинекологични болници,
е общо 3 566 000 лв., от
които за Първа САГБАЛ
„Св. София“ (най-голямата
в страната) - 1 856 000 лв.,
и за Втора САГБАЛ „Шейново“ – 1 710 000 лв.
През 2015 – 2018 г. в
многопрофилните болници
са вложени 3,1 млн. лв. за
извършване на ремонти и
доставка на оборудване.
В областта на културата за период от малко
повече от 3 години са отпуснати над 2,3 млн. лв.,
които са насочени в няколко направления. За ремонтни работи на читалища са
вложени над 1,1 млн. лв.,
сред които са „Черноризец
Храбър“ в жк „Мусагеница“,
едно в район „Лозенец“, НЧ
„Св. св. Кирил и Методий
- 1926“ в кв. „Враждебна“ и
на сграда в с. Горни Богров.
Приложени са мерки за
енергийна ефективност в
сградата на НЧ „Елин Пелин
- 1926“ с. Бусманци и за об-

новяването на салон на НЧ
„Светлина – 1928”, с. Лозен.
З а п е р и о д а 2 0 15 –
2018 г. СОПФ е отпуснал
общо 384 хил. лв. на театри – за ремонт и сценично оборудване на МГТ „Зад
канала“ и за доставка на
осветителна техника за
„Възраждане“. За поддръжка
и обновяване на общинските центрове за изобразителни изкуства от Фонда
са осигурени 157 хил. лв.,
вложени в неотложни СМР
в Софийска градска художествена галерия и нейния
филиал „Васка Емануилова“
и за преустройство на фоайе на галерия „Дечко Узунов“.
Малко над 600 хил. лв.
са дадени за абонатна
станция в Софийската
градска библиотека на
пл. „Славейков”, за преустройства на сградите на
ОКИ „Средец“ в Център за
изпълнителски изкуства и
на ОКИ „Искър” за създаване на детски център. Осигурихме пари и за ремонтни дейности в къща-музей
„Н. Балкански“ в район „Изгрев“. Искам да отбележа,
че през 2018 г. стартира
реализацията на един от
най-перспективните проекти на Столичната община – преустройството
на бившата топлоцентрала на НДК в Център за модерни изкуства. Началното
финансиране е в размер на
350 хил. лв.
За разширяване обх вата н а о б щ и н с кото
електронното управление
СОПФ е предоставил 800
хил. лв. за закупуване на
техника, софтуер, плащане на лицензи за програмни
продукти. С част от средствата се подменя морално и физически остарял
хардуер.
Фондът подпомага пря-

Северният парк, район „Надежда”

Розариумът в Борисовата градина

ко и проекти на районните
администрации. Например
през 2018 г. с 2,5 млн. лв. в
„Красна поляна“ стартира
строителство върху общински терен на модулни
сгради с малка квадратура
за преодоляване на жилищния недостиг и пренастаняване на неплатежоспособно население в района.
По проект на р-н „Овча
купел“ се извърши ремонт
на архитектурен паметник от местно значение,
т.нар. Червената къща на
ул. „Дон“ в кв. „Горна Баня“.
СОПФ осигури и средства
за изграждане на полицейски приемни за граждани в
кв. „Абдовица“ в р-н „Искър“,
за доставка и монтаж на
рампи и асансьори в административни сгради и пр.
С пари от Фонда се
монтира и системата за
видео наблюдение и сигурност на територията на
Столичната община. Дейностите стартираха през
2007 г. и осигуриха видео
наблюдение на над 220 учи-

лища и детски заведения
и над 130 публични площи
общинска собственост,
в това число пешеходни
зони, подлези, градски градини, паркове, паметници,
уязвими петна от инфраструктурата на СО, входно-изходни точки на столицата и др. Изградени са и
4 локални центъра за видео
наблюдение.
Как пандемията се
отрази на дейността на
Фонда? Какъв е размерът
на постъпленията през
2020 г. и съответно направените инвестиции?
В какви посоки са те?
Като цяло въздействието на COVID-19 бе пагубно
за приходите от приватизационна дейност на СОАПИ
– особено в частта инвестиционна активност при
покупката на имоти, парцели и сгради. Никога в над
25-годишната история на
Фонда постъпленията от
приватизация не са били
толкова ниски – едва 1,4

млн. лв. за 2020 г., въпреки
професионалната и отговорна работа на Агенцията.
Пандемията засегна не
само СОПФ, но и цялата
градска икономика.
Kакво е заложено в
програмата за 2021?
Годишната програма за
работата на Специализирания общински приватизационен фонд бе приета от
СОС на 27 май 2021 г. Тя
се базира на очакванията
за постъпления от приватизация до края на 2021 г.
Общият размер на прогнозните приходи за 2020
- 2021 г. се предвижда да е
до 7,2 млн. лв.
При подготовката на
годишната програма на
СОПФ се залагат и буфери,
за да могат предвидените
проекти да бъдат завършени успешно. Рисковете,
които се вземат предвид
при прогнозното определяне на размера на приходите
от приватизацията и постъпването им във времето
през 2021 г., са свързани с
очакваните социално-икономически последици от
пандемията, посочени в
пролетните прогнози на
ЕК за България, и тяхното
негативно отражение в
приватизационния процес в
столицата.
Намаляването на инвестиционната активност причини и известен
спад в цените на приватизационните сделки, особено в тези с недвижимите
имоти, и на активи, свързани с търгуеми аналози
на фондовите борси. Изпълнението на приходната
част зависи на практика
от успешния (или неуспешния) резултат от финализирането на една или
две по-големи сделки. Това
съставлява риск както при
прогнозирането на приходите в програмата, така и
при практическото изпълнение на свързаната с нея
инвестиционна програма
на СО.
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ȏȈȗȘȍȒȘȈȚȧȊȈȕȍȕȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȐȗȖȘȢȟȒȐ
Димитър Копаров,
директор Дирекция
„Организационна
политика", КСБ
В изпълнение на проект
„Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, който Камарата на строителите в
България (КСБ) реализира по
програма „Добро управление
на местно ниво” на Фондация „Америка за България”,
приключи работата по Дейност 1, която предвижда

мониторинг на обществени поръчки в строителството
за идентифициране на
причини за промяна и прекратяване на тръжните
процедури след тяхното
обявяване. Екип експерти
от КСБ извърши проучване
и мониторинг на 1560 обществени поръчки в строителството, обявени от
публични възложители в
Централизираната автоматизирана информационна
система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС
ЕОП) в периода ноември
2020 г. – април 2021 г. От
търговете, попадащи в
обхвата на мониторинга,
прекратени или изменени
са 149. Като най-честа
причина за прекратяване

на процедурата експертите отчитат

цията, за необходимостта
от последователни възпиращи корупцията действия и за повишаване на
прозрачност та и отчетността на институциите.
Ще бъдат организирани и

възможността на чл. 110,
ал. 1, т. 5 от Закона за
обществените поръчки
(ЗОП):
„Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са
установени нарушения при
откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това
да промени условията, при
които е обявена процедурата”.
Втората най-срещана
причина е липсата на подадена оферта, заявление за
участие или конкурсен проект, или неявяване на нито
един участник за преговори,
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1
от ЗОП.
На трето място е прекратяването по чл. 110, ал. 1,
т. 2. от ЗОП: Възложителят
прекратява процедурата с
мотивирано решение, когато
всички оферти или заявления
за участие не отговарят на
условията за представяне,
включително за форма, начин
и срок, или са неподходящи.
В този случай всички участници са допуснали някои от
следните грешки: техническа грешка в документацията; не са приложили някои от
изискуемите документи от

специализирани обучителни семинари с представители на строителни
фирми и експерти,
възложителя; допуснали са
техническа грешка при изчисляването на количествено-стойностна сметка или
например грешно са изчислили общата сума по офертата си и пр.
В по-редки случаи експертите посочват следните
причини за прекратяване:
¾възложителят прекратява процедура, когато е
подадена само една оферта,
заявление за участие или
конкурсен проект, съгласно
чл. 110, ал. 2, т. 1. Тоест в
конкретния случай, в който
има само една подходяща
оферта, ЗОП дава възможност на възложителя да прекрати възлагането поради
липса на достатъчна конкуренция;
¾Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато отпадне необходимостта от
провеждане на процедурата

или от възлагане на договора
в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата или при невъзможност да
се осигури ресурс, съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
В случаи като този възложителите посочват в ЦАИС
ЕОП мотивирани решения за
прекратяване на процедурата за възлагане;
¾ За посочения 6-месечен период на мониторинг е
открит един случай, в който
участникът, класиран на
първо място, впоследствие
е отказал да сключи договор
като изпълнител. Посоченият случай попада в хипотезата на чл. 110, ал. 2, т. 4а
от ЗОП.
Като следваща стъпка
предстои да се изготви под-

робен анализ и статистика
на данните относно причините, довели до прекратяване на обществени поръчки, и
последващи действия. Паралелно с това КСБ

провежда анкетно проучване сред строителните
фирми за техния опит,
свързан с корупция при
възлагане на обществени
поръчки, относно прозрачността при обявяването им
и прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво. Предстои да бъде
проведено обществено обсъждане по отношение на
разбирането за негативните последствия от коруп-

работещи в сферата
на обществените поръчки.
Целите на обученията са
свързани с повишаване на
капацитета на участващите в тръжни процедури
за правата и задълженията им при съмнения за
корупция при възлагане на
обществени поръчки, начините за уведомяване и
обжалване, работа с национална платформа „Централизирана автоматизирана
информационна система
„Електронни обществени
поръчки”. Представителите на строителни фирми,
които имат желание да се
включат в семинарите и
обсъжданията по проекта,
могат да заявят участие в
дирекция „Организационна
политика” на КСБ.

Подкрепата за Камарата на строителите в България (КСБ) е осигурена от
Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на КСБ и не отразяват непременно вижданията на Фондация
„Америка за България“ или нейните партньори.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
Производство
и доставка
до обект на
арматурни
заготовки

T:+359 2 973 34 42
+359 2 979 06 64
www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com

www.yanmar-bg.com
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Георги Сотиров

В офиса на Областното представителство
(ОП) на КСБ в Пловдив
официално бяха връчени дипломи на вторите
две групи завършили професионално обучение за
с т р о и т ел н и т ех н и ц и,
специалност „Строителс тво и арх и те к тура ” .
Дипломантите получиха
квалификацията си след
съвместно обучение на
ОП на КСБ – Пловдив, и
Професионалната гимназия по строителство и
архитектура – Пазарджик.
Събитието се проведе на
функционално преустроената тераса, съобразно
пандемичната обстановка в страната.

ǜǱǬǷǴǳǴǼǬǸǱǿǽǻǱȄǱǹǸǺǰǱǷǶǺǴǾǺǸǺǲǱ
ǰǬǽȆȅǱǽǾǮǿǮǬǰǺǶǬǾǺǴǸǬǹǿǲǰǬǺǾǶǬǰǼǴ

бие квалификация за строителен техник с правата
да подписва съответните
документи за работа.

Преслава Йорданова е от
Дряново, където предстои
да открият фирма, на която е необходим строителен техник.

Любомир Гуджеров

„Един добър строителен техник може да
работи и със слаби майстори, и с ученици. Може
да работи и с недотам
добри проекти. А това в
последно време се случва
все по-често. Няма я вече
амбицията хората да знаят и да могат, затова
като крайни отговорници
на обекта оставате Вие,
техниците”, приветства
завършилите председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов, който е и член на УС на КСБ.
„Много хора работят на
строителната площадка, но техникът е един.
Запомнете това. Бъдете
горди с тази високоотговорна и благородна професия“, изтъкна още той.
Директорът на ПГСА –
Пазарджик, инж. Петя Иванова също се обърна към
дипломантите. „Вие излизате оттук не само със
знания и с професионални
възможности. Тръгвате в
професията и с отговорностите. Мотивацията, с
която се обучавахте, според моите колеги - преподаватели от гимназията,
е достатъчен фактор за
бъдеща сериозна реализация в бранша. Дерзайте”,
посочи инж. Иванова.
След официалната
част на събитието екип
на в. „Строител“ разговаря с някои от най-добре
представилите се курсисти. Сред тях бе

Любомир Гуджеров от
Раковски, който от около
двайсет години работи в
бранша

Пламен Иванов, председател на ОП на КСБ –
Пловдив, и член на УС на КСБ:

с малката си семейна
строителна фирма. Изпълнява основно еднофамилни къщи в региона и
необходимостта от повече знания го отвежда в
ОП на КСБ - Пловдив. Там
разбира, че само за година
с помощта на преподавателите от пазарджишката професионална гимназия той ще може да научи
точно това, от което има
нужда като управител на
компания. Както и става.
Сега Гуджеров може и вече
изпълнява и двете функции – и на мениджър, и на
техник. „На обекта това
е много важно. С две думи
– човек е жив, докато се
развива”, споделя той.

Христина Кръшкова от
Пловдив работи като
мениджър в семейната
фирма,

Мениджърите преценяват, че тя ще поеме тази
функция след съответното обучение. Признава, че
за една година е научила
доста неща, които не
са й били ясни, благодари на преподавателите
от ПГСА – Пазарджик, за
отзивчивостта и задълбоченото преподаване на
материята.

Преслава Йорданова

Г-н Иванов, ОП Пловдив продължава
съвместно с ПГСА – Пазарджик, да обучава хора, които са избрали професията
на строителя.
Осигуряването на мотивирани, знаещи
и можещи хора за строителния бранш наистина успешно продължава. През миналата
година Областното представителство
заедно с Професионалната гимназия по
строителство и архитектура в Пазарджик
подготви два випуска. Те получиха своите
свидетелства за професионална квалификация „строителен техник”. Тази година
завършват още два курса, а за догодина
местата са запълнени. С други думи – интересът на строителната гилдия към това
наше начинание е огромен, защото и липсата на подготвени строителни техници
е сериозна.
Любопитното е, че хората, които идват да се обучават, споделят разликата
– едно е в класна стая, друго е сред колеги в ОП Пловдив и на обектите, които ние
осигуряваме за практическите занятия.
Курсистите свикват да приемат Камарата като Дом на строителя. Това е задължаващо. Има, разбира се, и колеги с други
професии – икономисти, общественици,
счетоводители, които обаче са свързали
живота си със строителството и искат
да са максимално полезни. Даваме им тази
подготовка и професионален шанс.
Трябва да се разбере, че ние подготвяме
основните хора на строителната площадка
и компромиси просто няма.
Завършващите споделиха, че преподавателите от пазарджишката гимназия
са добри професионалисти, отдадени на
строителната кауза.
Абсолютно вярно. Нашата съвместна
работа с ПГСА – Пазарджик, доказа, че реализираме успешен модел, които може да
съществува, докато има нужда от кадри.
Както казах, интересът е голям, идеята се
дискутира във фирмите, хората препращат
информацията и кандидатстват. За отбелязване е, че ние още никъде не сме рекламирали тази инициатива, но сам виждате

колко хора получиха дипломите си.
Моите наблюдения към завършилите
висши училища по строителството са, че
те идват на обекта с много големи илюзии.
Строителните инженери наистина са подготвени, те знаят, разчитат на наученото
в университета, но строителните техници
мислят повече, защото нямат инженерните познания, и реално стигат до повече
полезност в работата си в конкретното
изпълнение на СМР.
Курсистите са с висше образование,
но не по специалността?
Да, и подготовката за тях при нас има
няколко измерения – някои се подготвят да
съвместяват трудовата си заетост във
фирмата с ангажименти за ЦПРС, други –
обичайно управители на малки или семейни
фирми – да работят и като строителни
техници наред с управленските си задължения. Такъв е профилът на нашите курсисти наред и с хора, които сега започват
дейности в строителни фирми.
Предвижда ли се подобно обучение да
се провежда и на други места, например
в Северна България? В някое друго ОП?
Трудна е координацията на централно
равнище. „Строителна квалификация” ЕАД
извършва подобно обучение онлайн, но е поразлично. Считам, че хората имат най-вече нужда от професионални контакти, от
личностна подкрепа, от реална връзка със
самата Камара.

Павел Гуджеров, кмет на община Раковски:

ǝǼǱǰǺǽǹǺǮǹǴǾǱǳǬǰȆǷǲǱǹǴȋǹǬǶǸǱǾǬǱǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺǮǺǭȅǴǹǬǾǬ

Христина Кръшкова

която основно се занимава с промишлено строителство. С течение на
времето се оказва, че
трудностите с намирането на квалифицирани
кадри оказват сериозно
негативно влияние върху
дейността на компанията. Семейният съвет решава, че е най-добре някой
от фамилията да придо-

Г-н Гуджеров, Ви сте наш чест
гост в съвместната рубрика на
в. „Строител” и Националното сдружение на общините. Сега разговаряме в качеството Ви на един от
отличниците на завършилия професионален курс за строителни техници. Защо решихте да учите?
Сред основните задължения на
кмета е строителството в общината, развитието на инфраструктурата
– пътища и ВиК, изграждане на различни общински сгради – детски градини,
ясли и училища, текущи ремонти. Значителна част от времето му преминава на строителните обекти и наистина няма по-добро място от Камарата
на строителите в България, където
допълнително можеш да развиеш себе
си, да усъвършенстваш познанията си,
да се запознаеш с професионалисти в
бранша.
В последните години се забелязва, че територията на община Раковски се е превърнала в строителна
площадка – изпълняват се от еднофа-

милни жилища през реконструкция на
пътища до развитие на индустриални и логистични паркове.
Точно така е. Няма и ден, без да се
строи. На първо място бих отбелязал
общинското ни предприятие, което е
единственото в страната, вписано в
ЦПРС за съответните групи и категории, разполагащо с огромен машинен
парк, с постоянен екип. Вече години
наред то работи предимно по уличната инфраструктура. Самостоятелно
поддържаме уличното осветление,
нашите паркове и градини. В същото
време разширяваме и нашите детски

градини и ясли.
Използвам случая да припомня от
страниците на в. „Строител“ – авторитетния вестник, който се чете от
всички мои колеги кметове на общините в България, от областните управители, че за разлика от много други
региони Раковски се радва на положителен естествен прираст на населението. Оттам идва необходимостта
от ново строителство на детски заведения. Тази година изграждаме и училище за първокласниците, а се оказва,
че трябва да направим и нова детска
градина. Нуждите непрекъснато се
увеличават и това е голямата радост
и гордост на нашата община.
До дни ще излезе процедурата за
проектиране на многофункционалната
спортна зала с над 600 места с възможност да се практикуват най-различни спортни дисциплини – футбол,
волейбол, баскетбол, хандбал, тенис
на корт – едно наистина полезно и
красиво съоръжение. Продължението
на това строителство ще бъде и изграждането на закрит плувен басейн.
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Снимки авторът

Георги Сотиров
В Самоков с първа света Божествена литургия
беше открит храмът „Св.
Пантелеймон”, който е изграден в двора на „МБАЛСамоков” ЕООД. Тържественото събитие събра
граждани, лекари и медицински сестри, пациенти
на болницата, духовници
от Самоковската духовна
околия и от Светия синод
на Българската православна църква, дарители
и участници в реализацията на проекта. Сред
официалните гости бяха
управителят на болницата д-р Красимира Ковачка,
областният управител на
Софийска област Радослав
Стойчев, кметът на Самоков Владимир Георгиев, народният представител Валентин Милушев, Красимир
Милушев, зам.-председател на ОП на КСБ – София,
първият зам.-председател
на Националния клуб на
строителите ветерани
инж. Виктор Шарков. На
освещаването присъства
и инж. Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой
Холдинг“ АД. Дружеството е основният дарител за
построяването на храма,
инициатива, подкрепена
от големия строител инж.
Симеон Пешов.
„Открихме този храм,
който в продължение на
осем години се строеше и
който привлече към духовен подвиг десетки ктитори, дарители, хора, спомогнали всеки посвоему
църквата да бъде изградена, украсена и осветена“,
каза Негово преосвещенство Белоградчишкият
епископ Поликарп. „Нека си
спомним за онези дни, когато беше направена първата копка. Тогава се събра
инициативен комитет, а
впоследствие и църковното настоятелство, с
желанието да бъде изграден тук, в двора на самоковската болница, храм на
целителя, великия лечител
Св. Пантелеймон. Този, който приживе се прослави и
прослави Бога и показа,
че няма невъзможни неща
за хората, за човеците, а
всичко със силна вяра, с
постоянство и смирение
пред Бога се постига”, добави той.
Преди началото на литургията разговаряхме
с арх. Райна Куманова от
„АР ЕМ Проект“ ООД, която безвъзмездно е изработила проекта за Божия
дом. „Предизвикателството за мен беше, че трябва
задължително да се спазва
канонът при проектирането на храма, но затова ми
помогна отец Михаил, който служи в новата църква.
Проектирането и реализирането на света обител е

Красимир Милушев, зам.-председател на ОП на КСБ - София:

ǣǼǱǳǮÅǝǾǼǺǴǾǱǷ´ǴǽǶǬǸǰǬǭǷǬǯǺǰǬǼȋ
ǹǬǰǬǼǴǾǱǷǴǾǱǶǬǶǾǺǴǹǬǽǾǼǺǴǾǱǷȋǳǬ
ǻǺǷǺǲǱǹǴȋǮǴǽǺǶǺǻǼǺȀǱǽǴǺǹǬǷǱǹǾǼǿǰ

Кметът на Самоков Владимир Георгиев и Красимир Милушев,
зам.-председател на ОП на КСБ – София

нещо особено, много различно от обичайната ни
дейност и мисля, че това е
мечта за всеки архитект”,
сподели тя пред в. „Строител“.
На освещаването присъства Емануил Хаджийски от Самоков, който учи
в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”.
Той заяви, че е прекрасно,
че в града му, и то на територията на болницата,
е построена такава Божа
обител. Хаджийски изрази
надежда, че пациентите
на болницата по-бързо ще
оздравяват. „Самата църква изглежда приказно като
строително изпълнение
– всички детайли по конструкцията са прецизно
изпипани. А изписването
на храма влияе много силно на всеки посетител”,
добави Емануил Хаджийски. Това потвърди и инж.
Борислав Апостолов, директор на „ГБС София“ АД
- клон Самоков. „По волята
на собственика на „Главболгарстрой Холдинг“ АД и
на спонсорите строителството на църквата беше
възложено на самоковското поделение на дружеството. Специфичното по
отношение на изграждането беше спазването на ка-

нона”, бяха думите на инж.
Апостолов.
След освещаването
поискахме мнение за новата придобивка на населеното място и от кмета
Владимир Георгиев. „Голям
празник, събитие не само
за болницата и квартала,
но и за града и общината.
Факт е, че от 160 години
в Самоков не е откриван
Божи храм. Това е и първият от западната страна
на р. Искър. Всички църкви
в града са на другия бряг
на реката. А в района зад
болницата се разви найголемият ни квартал - „Самоково”, и символиката с
построяването на храма
в двора на болницата има
много измерения“, посочи
той. С кмета коментирахме и името на обителта.
Според житието св. Пантелеймон е живял в края на
III и началото на IV в. Учил
медицина при известния по
онова време лекар Ефросин
и станал придворен лечител. Впоследствие приел
християнството. Отказал
да се поклони на езическите богове, заради което
бил подложен на страдания,
които изтърпял без болка
с помощта на Христа. Покъсно бил провъзгласен за
светец от църквата.

През 2008 г. в града се създаде църковно настоятелство, в което бях поканен да
участвам, за да помагам в строителството на бъдещия храм. Реално още оттогава се започна с отреждането на терена.
През 2013 г. направихме първата копка, но
същинското строителство започна на 16
април 2019 г. При една от срещите ни в
КСБ с инж. Симеон Пешов – светла му памет, му обясних, че сме се захванали в Самоков с едно свято дело и трябва да го доведем докрай. Разказах му за намерението
на обществеността и на строителите
от района да издигнем църква. Той дойде
на следващата ежемесечна сбирка на на-

стоятелството и категорично заяви, че
може да се разчита на него за храма. До
преждевременната му кончина инж. Симеон Пешов осигури финансирането на грубия строеж. След това синовете му – инж.
Камен Пешов и инж. Калин Пешов, активно
поеха довършването на строителството.
Не мога да не отбележа, че близо 90% от
даренията за изграждането на църквата са от фамилия Пешови. Останалото
– газификацията на храма безвъзмездно
се изпълни от самоковска фирма с управител Петър Георгиев, електрическата
част – от компанията на Ивайло и Диана
Конярски. Не мога да не спомена и че проектът е дарение от арх. Райна Куманова,
а отделно имаме множество по-малки или
по-големи спонсори, които също спомогнаха, за да имаме храм.
В рамките само на 26 месеца от издаването на строителното разрешение
имаме Акт 16, което е и особена гордост
за строителната гилдия. Затова позволете чрез в. „Строител” да благодаря на
управителя на местното поделение на
„Главболгарстрой“ инж. Борислав Апостолов за положения високопрофесионален труд.

Д-р Красимира Ковачка, управител на „МБАЛ-Самоков” ЕООД:

ǐǿȁǺǮǹǺǽǾǾǬǱǽǴǷǬǾǬǶǺȋǾǺǻǺǸǬǯǬǹǬ
ǹǬȄǴǾǱǻǬȂǴǱǹǾǴ

Идеята за построяването на храма
възникна спонтанно и тя беше подкрепена от обществеността на града,
от местната администрация и Общинския съвет. Началото, разбира се,
беше трудно, не разполагахме с нищо –
отреден терен, средства, проект.

През 2013 г. направихме дарение от
150 кв. м на Софийската митрополия с
решение на нашия принципал - Общинския съвет. След това бяха изработени проектите, като ползвахме идеи от
черквата „Св. Марина“ в София.
На 13 април 2013 г. със Знеполския
епископ Йоан положихме капсулата на
времето. Открихме дарителска сметка и поставихме дарителски кутии в
магазини, църкви, на обществени места, в нашата болница. Впечатляваща
беше подкрепата от гражданите на
общината. Идваха пенсионери и даваха
цялата си пенсия.
Всичко се случи благодарение даренията и на строителите, за които
нямаше студ, мраз, пек – сроковете изрядно се спазваха.
Откриването на храма съвпада с
продължаващата пандемия, която показа колко са ни необходими медицината и лекарите. Но аз смятам, че и
духовността е силата, която помага
на нашите пациенти.
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И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“
със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ ОСМАТА ФОТОИЗЛОЖБА

по повод Деня на строителя
2021

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 18 до 31 октомври 2021 г.
на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК
За спонсориране изработването на паната предлагаме
поставяне на лого върху 60 бр. пана –
3000 лв. без ДДС
Срок – 15 септември 2021 г.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

11

12

Ñòðîèòåë

СОФИЯ

петък, 30 юли 2021

ǹȚȖȓȐȟȕȐȧȚȒȔȍȚǱȖȘȌȈȕȒȈǼȈȕȌȢȒȖȊȈȗȘȖȊȍȘȐ
șȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍȌȍȑȕȖșȚȐȕȈȗȢȚȧȒȢȔǬȐȊȖȚȐȕșȒȐȧȔȈȕȈșȚȐȘ
Страницата
подготви
Росица Георгиева
Кметът на София Йорданка Фандъкова провери
строителните дейности
на пътя към Дивотинския
манастир „Света Троица“.
От Столичната община
съобщиха, че участъкът,
по който се работи, е с
дължина от 1200 м. До
момента са почистени
банкетите от растителност за осигуряване на
габарит на платното и е
положен първият слой асфалт. Частично са изпълнени канавки и оттоци с
цел отвеждане на водите.

Предстоят допълнителни
СМР за подобряване на
повърхностното отводня-

ване и полагане на втория
пласт асфалт.
„Очаквам строител-

ството да приключи до
края на август. Една от
най-важните дейности

тук е тази, която в момента се извършва - почистване и прокарване на
канавки, защото проблемите на пътя идват от
липсата на добро отводняване“, е казала кметът
Фандъкова по време на
проверката. Средствата
за строителните дейности в размер на 650 хил. лв.

са осигурени с постановление на Министерския
съвет от правителството на Бойко Борисов и от
Столичната община. Йорданка Фандъкова е припомнила, че престои да
бъде ремонтиран и пътят
до Клисурския манастир
„Света Петка“, за който
също така има осигурени
средства от държавата.
От Столичната община информираха още, че
продължават строителните работи на булевардите
„Тодор Каблешков“, „Първа
българска армия“, „Николай
Коперник“, „Цар Борис III“,
както и изграждането на
топлопровод и водопровод
по ул. „Шишман“.

ǾȊȍȚȕȈȜȐȋțȘȈȗȘȍȌșȚȈȊȧȝȈȘȈȒȚȍȘȕȐȖȉȍȒȚȐ ǶȚȊȖȘȐȝȈȏȈȌȊȐȎȍȕȐȍȒȘȢșȚȖȊȐȡȍȚȖ
ȖȚȚȍȘȐȚȖȘȐȧȚȈȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧ
ȕȈȉțȓÄǺȖȌȖȘǲȈȉȓȍȠȒȖȊ´ȐțȓÄǳțȐǨȑȍȘ´
По идея на кмета на София Йорданка Фандъкова в
парк „Здраве“ покрай столичния булевард „България“
е направена фигура от хиляди цветя и храсти. В нея
са изобразени характерни
обекти от територията
на България. Това са Черноморието, изгревът и фарът на Ахтопол,
Велико Търново с крепостта „Царевец“ и
река Янтра, Пловдив с тепетата и река
Марица, София с планината Витоша и

Черни връх, залезът на запад – Благоевград, Петрич и Мелник. Растителността
е съобразена с градската среда и има декоративни функции.

ǹȔȍȚȕȈȚȈȗȈȓȈȚȈȏȈȊȍȘȐǶȚȟȍȚȈȏȈȒȈșȖȊȖȚȖ
ȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȕȈȉȦȌȎȍȚȈȕȈǹǶȏȈȋ
Сметната палата завери Отчета за
касовото изпълнение на бюджета на Столичната община за 2020 г., съобщиха от
местната администрация. „Според одиторите приложеният документ дава вярна и
честна представа за консолидираното финансово състояние на София за отчетната
година. Не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби, както и недостатъци
във вътрешния контрол”, пише в мнението
на Сметната палата, посочват от СО.
Първоначалният бюджет на общината,
приет от СОС през февруари 2020 г., бе
в размер на 1,7 млрд. лв. В това число бюджетните приходи и разходи на стойност
1,4 млн. лв., а средствата от ЕС – 260
млн. лв. Заради пандемията от COVID-19
през миналата годината бюджетът бе актуализиран и към края на отчетния период
сумата на бюджетните приходи и разходи
е 1,6 млрд. лв.

Общото изпълнение на приходите по
бюджета е в размер на 1,382 млрд. лв., в
които са включени 171 млн. лв. налични парични средства към 31 декември 2020 г.
91,2% е изпълнението на собствените приходи въпреки наложените ограничения върху
бизнеса и отражението на кризата върху
икономиката, здравеопазването и социалните услуги в града. При заложен годишен
бюджет 756,5 млн. лв. техният отчетен
размер е 690,1 млн. лв. От общите постъпления от местни приходи по бюджета на
общината 370,5 млн. лв. са от данъчни такси, или 97,4% изпълнение спрямо заложения
бюджет. Неданъчните приходи възлизат на
319,6 млн. лв., или изпълнението е 85% от
заложения бюджет.
На 30 юли т.г. предстои публичното обсъждане на отчета, предвидено по закон.
След това документът трябва да бъде разгледан в постоянните общински комисии
и СОС.

Кръстовището на бул.
„Тодор Каблешков“ и ул. „Луи
Айер“ в София е отворено
за движение. Реконструирани са подземни инженерни
мрежи, като канал Ф1000 и
Ф800, водопровод, изградени са нови електрически и
телекомуникационни проводи, газопровод, улично
осветление. Изпълнена е
асфалтовата настилка и
маркировка.
Продължават строителните работи в северното
пътно платно между улиците „Луи Айер“ и „Костенски
водопад“. Движението ще
се извършва двупосочно в новото южно
пътно платно на бул. „Тодор Каблешков“.
Очаква се трафикът по северното да

бъде пуснат в средата на август, като
СМР по тротоарите ще продължат до
началото на септември.

ǪȝȖȌșȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȐȚȍȓȕȐȘȈȉȖȚȐȗȖ
ȒȈȕȈȓȐȏȈȞȐȖȕȕȐȧȒȖȓȍȒȚȖȘȗȖȌȉțȓÄǫȖȞȍǬȍȓȟȍȊ´
На 28 юли „Софийска вода“ АД стартира строително-монтажни работи на
канализационния колектор под бул. „Гоце
Делчев“. Очаква се те да продължат до
6 септември 2021 г. От Столичната
община съобщиха, че това е важно съоръжение с правоъгълно сечение, което
отвежда отпадните води от жилищната
територия между бул. „България“, ул. „Тодор Каблешков“, ул. „Костенски водопад“ и

бул. „Гоце Делчев“.
Ремонтът в участъка е належащ, тъй
като влошената експлоатация на съоръжението пречи на нормалното оттичане
на смесените канални и дъждовни води. С
предвидените дейности ще се възстанови функционирането на колектора и ще се
елиминират възникващите проблеми, без
да бъде нарушено нормалното водоснабдяване на засегнатата територия.

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚȌȍȚșȒȈȋȘȈȌȐȕȈȕȈȔȧșȚȖȚȖȕȈȗȈȏȈȘÄǷȖȌțȧȕȍ´
Детска градина за 8 групи ще бъде
изградена на мястото на пазар „Подуяне“ в София. Това реши на последното си
заседание Столичният общински съвет.
Към настоящия момент теренът, който е около 5000 кв. м, е в капитала на
„Пазари Север“ ЕАД. Според данните на
общинското дружество заетостта на
търговските обекти на територията
на тържището е едва 24%. Освен това
през настоящата година не са заложени

средства за реновирането на обектите.
Земята ще бъде прехвърлена на Столичната община, която ще проектира и
изгради новото детско заведение. Предвижда се да бъде обособена буферна зона
с висока и ниска растителност, която
да минимизира негативното влияние от
близкия бул. „Данаил Николаев“. Има намерение бъдещата сграда да бъде захранвана с фотоволтаици, за да се намалят
разходите за енергия.

ǪȓȈȋȈȚȔȓȕȓȊȊȗȖȊȐȠȈȊȈȕȍȕȈȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȚȈ
ȕȈțȓȐȟȕȈȚȈȔȘȍȎȈ
Столичната община обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи с цел
повишаване на пътната безопасност.
Местната администрация предвижда
да инвестира 3 млн. лв. в това направление. В обхвата на търга са включени
изграждане на нови, реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващи огра-

ничителни системи за пътища, предпазни елементи за мотоциклетисти, буфери
срещу удар, полагане на специализирана
пътна маркировка с повишени технически и експлоатационни параметри и др.
Предложените технически показатели ще имат тежест 50 т. при определяне
на крайната оценка, цената - също 50 т.
Оферти се приемат до 16 август.
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Страницата
подготви
Мирослав Еленков

За първи път от създаването на Фонда за иновации Европейският съюз (ЕС)
инвестира 118 млн. евро в 32
малки иновативни проекта,
разположени в 14 държави
членки на ЕС, в Исландия и в
Норвегия. Това съобщиха от
пресцентъра на Европейската комисия (ЕК).
Чрез безвъзмездни
средства ще се подкрепят проекти, насочени към
предлагане на пазара на
нисковъглеродни технологии в енергоемките отрасли, в сектора на водорода,

в съхранението на енергия и
енергията от възобновяеми
източници. В допълнение 15
проекта на 10 страни от ЕС
и Норвегия ще могат да се
възползват от финансова
помощ от 4,4 млн. евро.
Франс Тимерманс, изп.
зам.-председател на ЕК, е
заявил, че с обявените инвестиции ЕС предоставя
конкретна подкрепа за проекти в областта на чистите технологии в цяла
Европа, за увеличаване на
мащаба на технологичните
решения, които могат да
спомогнат за постигането
на неутралност по отношение на климата до 2050 г.
32-та проекта, избрани

за финансиране, са оценени
от независими експерти по

ǭǲȗțȉȓȐȒțȊȈȋȖȌȐȠȕȐȧșȐȌȖȒȓȈȌ
ȏȈȊȢȘȝȖȊȍȕșȚȊȖȚȖȕȈȏȈȒȖȕȈȊǭǹ
България е сред страните, срещу които миналата година Европейската комисия е предприела
най-голям брой наказателни процедури, сочи годишният доклад за наблюдение на прилагането на
правото на Европейския
съюз, приет от ЕК. Другите държави, срещу които
има най-много процедури,
са Италия, Малта и Гърция. В документа се взема
предвид избухването на
пандемията от COVID-19
и се обяснява какви
действия е предприела
Комисията, за да защити
правата, свободите и поминъка на хората и предприятията в целия Съюз.
„Прилагането на европейското законодателство е
важно, за да могат граж-

даните да се ползват от
правата си. Това важи в
още по-голяма степен при
пандемията, която оказа
явно въздействие върху
прилагането на европейските правила“, изтъкват
от ЕК.
„Миналата година ЕК
откри 903 нови наказателни процедури срещу
държавите от ЕС, което
е увеличение с 13 на сто
в сравнение с 2019 г., когато броят на новите
случаи беше 797“, се отбелязва в официалното
съобщение. През 2020 г.
най-малък брой нови процедури има срещу Дания,
Финландия, Ирландия и Нидерландия.
Половината от новооткритите през 2020 г.
процедури са били в обла-

сти с най-голямо отражение върху всекидневието
на гражданите - околната
среда, движението, превозите и енергетиката.
Комисията е предприела
действия срещу държави
за неспазване на: правото
на ЕС за чистия въздух и
питейната вода, на основанията на туристи да
получат обратно парите
си за неосъществени пътувания или за безопасността на превозите.
Над половината от
всички процедури миналата година са били свързани с ненавременно въвеждане на европейските
правила в националните
законодателства. Броят им е нараснал от 406
през 2019 г. на 599 през
2020 г.

ǰȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȈȒȈȘȚȈȗȖȒȈȏȊȈȒȈȗȈȞȐȚȍȚȈ
ȏȈȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȕȈȊȈȒșȐȕȐȊǭǹ
Европейската комисия
публикува интерактивна
карта, която показва капацитета за производство
на ваксини срещу COVID-19
в ЕС по цялата верига на
доставки, информираха от
пресцентъра на институцията. Картата се основава на данни, получени
от работната група за
промишлено разрастване на производството на
ваксини срещу COVID-19,
на събрани по време на
събитията и срещите за
намиране на партньори,
организирани от Комисията през март, както и на
публично достъпна информация и такава, споделена от държавите членки.
Тези данни ще бъдат допълвани и актуализирани.
Възможно е дружествата
да имат дори по-голям капацитет от отразения на
картата, тъй като работната група категоризира
компаниите въз основа на
тяхната основна област
на дейност.
Комисарят по въпросите на вътрешния пазар
Тиери Бретон, който ръко-

води работната група, е
заявил, че с над един милиард дози ваксини европейската промишленост е
помогнала на Европа да се
превърне в най-ваксинирания континент в света и
най-големия износител на
ваксини срещу COVID-19.
„Тази интерактивна карта, която включва стотици установени в ЕС производители, доставчици
и дистрибутори, показва
обхвата на промишлената екосистема, както и
потенциала за нови промишлени партньорства
за допълнително повишаване на готовността ни

за извънредни ситуации в
областта на здравеопазването“, посочва той.
Работната група за
промишлено разрастване на производството на
ваксини срещу COVID-19 е
създадена от Комисията
през февруари 2021 г., за
да се увеличи производствени ят капацитет,
като действа на принципа
„обслужване на едно гише“
за производителите, търсещи подкрепа, и да се
установят и преодолеят
пречките по отношение
на производствения капацитет и веригата на
доставки.

отношение на способността им да намаляват еми-

сиите на парникови газове
в сравнение с конвенцио-

налните технологии и да
въвеждат иновации извън
рамките на съвременното
технологично равнище, като
същевременно са достатъчно добре развити, за да могат да се разгръщат бързо.
Други критерии включват
потенциала на проектите
за мащабност и ефективност на разходите. Одобрените идеи обхващат редица
сектори, значими от гледна
точка на декарбонизацията
на различни части от европейската промишленост и
енергетика. Процентът на
успеваемост на допустимите предложения по настоящата покана за представяне на предложения е 18.

ǩȦȘȖȚȖȕȈǭǷȊǩȢȓȋȈȘȐȧȗȖȌȒȘȍȗȧ
ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȈȚȈ*DEURYR*UHHQ$FFHOHUDWRU

Бюрото на Европейския
парламент в България подкрепя инициативата Gabrovo
Green Accelerator на община
Габрово, Областен информационен център – Габрово, и
Innovation starter box, която е
част от програмата на „Европейски зелен лист“ – еко-

логичната награда на Европейската комисия за 2021 г.
Това съобщиха от пресцентъра на институцията.
Пpoгpaмaтa ще финансира идеи, съсредоточени върху ключови сектори в община
Габрово с потенциал за „зелени” иновации – включително
здравеопазване, образование,
околна среда, транспорт и
логистика, дигитализация,
бързооборотни стоки и
други. С 25 000 лв. ще бъде
подпомогната българска
компания в начален етап на
развитие, която представи
и защити най-добрия проект
зa „зeлeни” бизнec иновации
и идеи. Възможност за дос-

тъп до финансиране могат
да получат и други от представените идеи, ако бъдат
одобрени от някой от партньорите на събитието.
Gabrovo Green Accelerator
е отворен за компании от
цялата страна, които ще реализират дейностите от проектите си в Габрово. За селектираните фирми се предвижа
помощ за правилно структуриране на бизнеса им чрез онлайн
обучителни модули, водени от
доказани и успешни професионалисти по темите кръгова
икономика, стратегия, маркетинг, продажби, иновации,
управление на проекти и презентационни умения.

14

Ñòðîèòåë

ТЕМА

петък, 30 юли 2021

©ÂÍÂÅÂÔÎÍÒÆÍÄÉÂÇÏÇÒÅÊËÏÂ
ÏÂ±ÍÂÏÂÉÂÄÜÉÓÔÂÏÐÄáÄÂÏÇÊ
Документът включва и подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително
информационното моделиране (BIM) в инвестиционното проектиране и строителството
Емил Христов
Ревизираната от служебния кабинет версия на
Плана за възстановяване
и устойчивост на Република България бе публикувана на сайта https://
www.nextgeneration.bg за
обществено обсъждане
преди предстоящото финализиране. Направените
промени в документа бяха
представени на брифинг в
Министерския съвет от
служебния вицепремиер
по управление на европейските средства Атанас
Пеканов.
„Ревизирани ят План
за възстановяване и
устойчивост на България включва нови 11 проекта и 7 реформи. Общо
проектите стават 57, а
реформите – 43“, заяви
Пеканов, като обясни, че
20 млрд. лв. ще се влеят в
икономиката. Очаква се в
следващите седем години
от Механизма за възстановяване и устойчивост
да получим 12,6 млрд. лв.
и допълнително да бъдат
активирани още около 8
млрд. лв. национално съфинансиране през държавния
бюджет и частни инвестиции.
„На първо място искам
да разсея съмненията, че
има риск за тези средства. Парите за България
са сигурни и се чака да
постигнем консенсус по
Плана. Те ще дойдат, след
като той бъде изпратен и
одобрен. Другите държави
също все още не са получили техните средства.
От една страна, споделям
желанието да бързаме, но
от друга, индикациите,
които сме получавали и
от европейските институции, винаги са били, че
по-важна е не бързината,
а да представим План,
който да отговаря на амбициите и да предвижда
използване на тези средства по най-добрия възможен начин“, коментира
Атанас Пеканов.
Вицепремиерът посочи, че в краткия срок за
работа на кабинета са
преработени и подобрени
голяма част от проектите, увеличени са парите
за два важни сектора
– образование и здравеопазване. През следващите
седмици неправителственият сектор и социалните партньори могат да
изпращат своите становища по проекта, а депутатите в Народното
събрание да проведат обсъждане по направените
промени.

подобряване на енергийната сигурност на страната чрез намаляване на
зависимостта от внос на
енергия, понижаване на
разходите за енергия на
бизнеса, домакинствата
и администрацията, създаване на повече работни места, подобряване
качеството на въздуха и
редуциране на емисиите
на парникови газове, повишаване качеството на
живот на гражданите.

Близо 1,8 млрд. лв. са
предвидени за образование и наука
„В сферата на образованието текущите проекти бяха добри – те са надградени с повече ресурси
и нов допълнителен компонент – национален STEM
център за обучение на
учители“, обяви вицепремиерът. Пеканов добави,
че в сферата на науката
е засилена програмата за

В документа страната ни
разделя приоритетите си
в четири стълба.
П ъ р ви я т е „ И н о в а тивна България“, целящ
повишаването на конкурентоспособността на
икономиката и трансформирането й в икономика,
базирана на знанието и
интелигентния растеж
чрез мерки в сферата на
образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите
и взаимовръзките между
тях. По него са предвидени 27,4% от ресурса.
П о с т ъ лб а „ З еле н а
България“ - с фокус върху
устойчивото управление
на природните ресурси,
позволяващо задоволяване на текущите нужди на
икономиката и обществото при запазване на екологичната устойчивост,
така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен
план, се заделят 36,8%.
Следва „Свързана
България“, в който се акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото
развитие на районите
на страната, каквито са
подобряване на транспортната и цифрова
свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки
на специфичния местен
потенциал. Проектите в
това направление ще разчитат на 17,8% от ресурса по Плана.

Последният стълб е
„Справедлива България“,
който е насочен към хората в неравностойно положение и цели постигане на
по-включващ и по-устойчив растеж и споделен
просперитет за всички,
както и с акцент върху изграждането на ефективни
и отговорни публични институции, чувствителни
към нуждите на бизнеса и
потребностите на гражданите. По него са планирани 18% от средствата.
В ревизирани я План
сериозни инвестиции се
залагат за

нисковъглеродна икономика и за подобряване на
енергийната ефективност на сградния фонд.
Общият ресурс е
2,4663 млрд. лв., от които
1,8446 млрд. лв. ще са за
сметка на Механизма за
възстановяване и устойчивост и 621,7 млн. лв. национално съфинансиране,
включително 252,8 млн. лв.
частно, с период на изпълнение 2021 - 2026 г.
С анирането на много ф а м и лн и о б е к т и щ е
бъде изпълнявано в съответствие с целите
на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването
на националния сграден
фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт
до 2050 г. Проектът е
структуриран в два работни пакета в зависимост от първоначалните
енергийни характерис-

тики на многофамилните
здания. Пакет 1 е за сгради с енергийни класове
E, F, G и 100% проектно
финансиране от схемата,
а пакет 2 за постройки
с енергиен клас D с 85%
финансиране на проекти.
Целта е да се постигне
минимален клас на консумация на енергия и в двата пакета.
За да кандидатстват
по схемата, собствениците ще трябва да предс т авя т съ ответ н и те
проучвания на сградата
– технически, архитектурни и за енергийна
ефективност, които да
определят допустимостта им за съответния работен пакет.
Атанас Пеканов посочи, че в програмата за
саниране са отпаднали
200 млн. лв. за енергийно
обновяване на еднофамилни къщи. „Имаше съмнения
дали именно тези бенефициенти имат нужда от
средствата. Въвежда се
и 15% съфинансиране за
къщите от по-висок енергиен клас. Увеличаваме 7
пъти бюджета за програмата за финансиране на
ВЕИ на покривите на жилищните сгради и почти
двукратно тавана за финансиране на даден проект“, заяви той.
Предвиждат се и средства за финансиране на
обновяването на нежилищни сгради, в това число обществени и такива
в областта на производството, търговията и услугите, както и от сектор

„Туризъм“. Задължително
изискване след изпълнение на мерките по този
компонент е да се постигнат икономии на първична
енергия от 30% за всеки
обект. В рамките на мярката ще бъдат допустими разходи за организация, управление, оценка,
контрол и мониторинг на
програмата и проектите.
Важно е да се отбележи, че

ЕЕ се разглежда като приоритет от първостепенно значение,
предвид ролята й за

ускоряване на икономическото възстановяване и
трансформация чрез наука и иновации – като се
засилва частта за стимулиране на компаниите с
т.нар. иновационен печат,
т.е. най-иновативните
фирми.
Над 1,3 млрд. лв. ще са
за образователни проекти. Те ще бъдат осигурени изцяло от ЕС. Малко
повече от 576 млн. лв. са
предвидени за създаване на национална STEM
система. От тях 20,8
млн. лв. са разчетени за
изграждане и оборудване
на център като главно
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ÇÖÇÌÔÊÄÏÐÓÔÄÑÐÓÍÇÆÏÂÔÂÄÇÒÓÊá
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Снимки в. „Строител“

звено за обучение на учители. В него се планира да
има 10 лаборатории и 10
зали за обучение, където
учителите да придобиват
практически умения за
разработване и прилагане на иновативни учебни
часове, въвеждане на нови
интегрирани учебни предмети (кръгова икономика,
изкуствен интелект и
неговите приложения, роботика и др.), както и на
различни методи на преподаване.
Други 17,7 млн. лв. са
заделени за три регионални STEM центъра в
съществуващите бази
на националните детски
комплекси в с. Ястребино, с. Ковачевци и Олимпийския център „Св. Иван
Рилски“ в Хисаря.
Планът предвижда над
93,6 млн. лв. за изграждане на високотехнологични
класни стаи. Тук са предвидени за финансиране
2243 училища.

Най-голямото перо за образование е за модернизиране на образователните
институции за качествена среда за учене и иновации – близо 680 млн. лв.
От тях 380,4 млн. лв.
са за ремонт, обновяване
и оборудване на 73 детски градини и 94 училища.
Двадесет и четири професионални учебни заведения ще се превърнат в
интердисциплинарни центрове за обучение за приоритетни икономически
сектори с акцент върху
дигитализацията и „зелените” технологии. Ще се
наблегне върху връзката с
интелигентната специализация и надграждането
на традиционните индустрии (транспорт, селско
стопанство, производство и т.н.) за дигитална
и „зелена” трансформация.
Ще се подкрепят също нововъзникващи индустрии,
като „зелена” енергия, роботика, производство на

електрически превозни
средства и др.
За изграждане на нови
10 детски градини и 10
училища в общини, в които има недостиг на места, са предвидени 76,5
млн. лв.
За наука и иновации
са планирани 411 млн. лв.,
като близо 240 млн. лв.
ще отидат в изследователските висши училища – общо седем имат
такъв статут до 2022 г.
Те ще получават субсидия
за научна и иновационна
дейност в размер до 40%
от тази за обучение. Останалите висши учебни
заведения ще получават
средства за подобни дейности от национални я
бюджет.
Над 52 млн. лв. са предвидени за повишаване на
иновационния капацитет
на Българската академия
на науките в сферата на
„зелените” и цифровите
технологии. Ще се развиват Единният център
за иновации и Центърът
за обучение на БАН. Единният център за иновации
ще служи като координиращо звено за връзките
на институтите на БАН
с бизнеса.

Ключова позиция е отредена и на цифровата
свързаност.
Компонентът цели изграждането на модерна и
сигурна цифрова инфраструктура и преодоляване на териториалните
дисбаланси, свързани с
разпространението на
широколентовия достъп.
Индикативните разчети
за разходите, необходими
за реализация на заложените мерки, възлизат на
общо 932,2 млн. лв., от
които 527,3 млн. лв. за
сметка на Механизма за
възстановяване и устойчивост, 104,9 млн. лв. национално съфинансиране
и 300 млн. лв. инвестиции
от частните оператори.

Според служебното
правителство една от
основните причини за
забавянето на дигитализацията в България са
недостатъчните инвестиции в цифровата инфраструктура. Индексът
за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото
(DESI) нарежда България
на 26-о място сред държавите членки на ЕС по
показателя „Свързаност“.
Едва 58% от домакинствата имат абонамент
за широколентов достъп
до интернет (при 78%
средно за ЕС), а разпространението на фиксиран
широколентов достъп до
интернет със скорост
поне 100 Mbps е само 11%
(26% за ЕС). Ситуацията
в селските райони е незадоволителна, като едва
1% от домакинствата се
възползват от VHCN (Very
High Capacity Network) технологията, което е много
под средната стойност
от 20% за ЕС. Използването на FTTP (Fiber to the
Premises) мрежи е нараснало до 42%, но не и в селските райони, където то
е налично за едва 1% от
домакинствата при 18%
за ниво ЕС. В допълнение
страната изостава по
отношение на показателя
за готовност за навлизане на 5G, като по данни на
DESI 2020 е разпределила
само 14% от спектъра
за безжична широколентова връзка. Налице е
необходимост от интензифициране на усилията
по подобряване и ускоряване разгръщането на
широколентовия достъп
до интернет, предвид
основополагащата роля
на модерната широколентова инфраструктура за
постигането на т.нар.
цифров растеж.
Що се отнася до
транспортната свързаност в България, един от
важните проекти в Плана
предвижда

преустройство и рехабилитация на ключовите
гарови комплекси – Мездра и Червен бряг,
които са разположени
по основната TEN-T мрежа. Реализацията им ще
позволи да се подобри качеството на железопътната инфраструктура
и се очаква да има позитивни ефекти по отношение на компонентите
и факторите на околната среда. Същевременно проектът ще укрепи
потенциала за растеж
на районите, в които са
разположени включените
в него отделни обекти.
Това са гарови комплекси
в по-слабо инфраструктурно развитата Северна България. По този начин ще бъдат създадени
предпоставки за намаляване на междурегионалните различия в страната.
Общият планиран ресурс
е 53,7 млн. лв. изцяло за
сметка на Механизма за
възстановяване и устойчивост с период на изпълнение 2021 - 2026 г.

Планът включва и инвестиция за осигуряване на
устойчива транспортна
свързаност в София чрез
изграждането на участъци на Линия 3 на метрото.
Планирано е строителството на последните две отсечки - МС
„Хаджи Димитър” – жк
„Левски”; и ул. „Шипка“
– кв. „Гео Милев“ – жк
„Слатина“ – зала „Арена
Армеец“/Тех парк София –
бул. „Цариградско шосе”.
Те ще осигуряват бързо
и ефективно обслужване
на голям брой пътници
с интермодални връзки
с националната жп мрежа, с летището, а чрез
буферни метростанции
- с паркинги на главните
входно-изходни артерии
на града – с основния автомобилен трафик към
столицата. С участъците от двата лота на
предлагания проект ще
се превозват над 26 млн.
пътници годишно, ще се
намалят вредните газове

– парникови, фини прахови
частици, оловни аерозоли
и др. Общият планиран
ресурс е 765,5 млн. лв.
(360 млн. лв. за сметка на
Инструмента за възстановяване и устойчивост
и 405,5 млн. лв. съфинансиране).
Служебното правителство е редуцирало концентрацията на ресурси
в столицата. „Имаше два
специфични проекта за
София за около 500 млн.
лв., които сега са намалени с 200 млн. лв., като
запазихме проекта за метрото“, коментира Пеканов.

„Столичната община
ще изпрати възражения
срещу изключването на
проектите за изграждане
на канализация в малки
населени места“ –
Волуяк, Ботунец, Кремиковци - Сеславци и Панчарево - Кокаляне, заяви в
своя позиция кметът на
София Йорданка Фандъкова.
„Столичната община
осигурява над 400 млн. лв.
собствени средства за
разширението на метрото към „Слатина“ и „Подуяне“. Заложените 360
млн. лв. в Плана за възстановяване и устойчивост
са съфинансиране само на
47% от стойността на
двата участъка с обща
дължина 9 км. Навсякъде
в Европа столиците и големите градове, които изграждат метро, получават
съфинансиране за него
от националния бюджет
или европейски програми.
Метрополитените са национални стратегически
обекти, които никой град,
независимо от неговите
финансови способности,
не може да изгражда сам.
9 европейски държави
са заложили финансиране за метрополитените
си в техните планове за
възстановяване и устойчивост. Сред тях са
Франция, Белгия, Португалия, Италия, Испания
– държави и респективно
столици с много по-големи финансови възможнос-

ти от България и София
се стремят да защитят
европейски средства за
разширение на метромрежата си“, се казва още в
позицията.

В Националния план са
определени 392,8 млн. лв.
за реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи
и пречиствателни
станции за отпадни води
в 17 агломерации и включените в тях населени
места с големина между
5000 и 10 000 е.ж. В обхвата попадат Бургас,
Варна, Добрич, Кърджали,
Пловдив, Силистра, Сливен, Стара Загора, Ямбол
и Смолян (Девня, Генерал
Тошево, Павел баня), Дулово, Ахтопол, Крумовград,
Девин, Гълъбово, Стралджа, Долни чифлик, Съединение, Котел и Рогош
– Скутаре.

В Плана влиза и цифрова
реформа на българския
строителен сектор.
В него е записано, че
ще има подкрепа на пилотна фаза за въвеждане
на строително информационното моделиране
(BIM) в инвестиционното
проектиране и строителството като основа за цифрова реформа
на отрасъла. Мярката
е подкрепяща и включва
провеждане на специализирани обучения, техническо обезпечаване за
експерти от общинската, областна и държавна
администрация, както и
предоставяне на логистична подкрепа на малки
и средни предприятия за
прилагане на BIM. В допълнение ще бъдат разработени проекти на нормат и в н и и мето ди че с к и
документи, необходими за
провеждане на цифровата реформа в строителния сектор, както и 2 бр.
учебни програми, свързани с BIM, които ще бъдат
предложени за включване
в университетските програми. Общият планиран
ресурс е 9,6 млн. лв.
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ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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Кметът Ангел Геров:

ªÄ±ÊÒÆÐÑÊÄÓ¦ÕÚÂÏØÊÊÎÂ
„Кметовете говорят“ е много полезна рубрика за местните власти, няма други
Снимки авторът

Георги Сотиров

сгради, тези от социалната и образователната
сфера и прочие. Засега
няма кандидати от газовия бизнес, но когато се
появят, неминуемо градът
ще бъде отново разкопан.
През май т.г. общината публикува обява за инвестиционно предложение
за „Реконструкция на улици и прилежащи територии в Пирдоп и Душанци”.
В него сме заложили
определен брой улици и
тротоари за основен ремонт с намерението да
разтоварим движението
през центъра. Имаме избран изпълнител, както и
изготвен проект и очакваме съвсем скоро строително-монтажните работи да започнат.

Г-н Геров, в началото приемете специални
поздрави от екипа на
в. „Строител“ по повод
празника на града, както и от ръководството
на Националния клуб на
строителите ветерани (НКСВ) и от неговия
първи зам.-председател
инж. Виктор Шарков. Той
помоли да Ви предам идеята за създаване на РКСВ
в Пирдоп, тъй като в града има поне 15 ветерани,
оставили значима следа
в строителната история на Средногорието, а
и на страната.
Идеята на инж. Шарков е прекрасна и ние ще
помогнем това да се случи. Досега бяхме в ограничителни условия заради
пандемията и ветераните
си стояха по-често по домовете. Това е, от една
страна причината да се
забавим, а от друга – все
още не сме открили строителя от региона, който
да се заеме с организационната дейност за създаването на клуба. Това
изисква и време, и идеи.
Но в близко бъдеще се
надявам да има РКСВ и в
Пирдоп, защото и нашите строители ветерани
имат нужда да се срещат
и с действащи колеги, и
помежду си. А те наистина са дали много на България.
В . „ С т р о и т е л“ и
НСОРБ реализират съвместно рубриката „Кметовете говорят”. Каква
е оценката Ви за тази
инициатива?
„Кметовете говорят”
е много полезна рубрика
за местните власти, защото няма други сериозни
издания, които постоянно да са на вълната на
общините и да отразяват техните проблеми.
Те навсякъде са различни,
но същевременно и много
идентични. Всяка местна
администрация има своята специфика и споделянето й на страниците на
вестник „Строител“ е своеобразно сверяване на часовника за работата ни.
Районът на Средногорието е символ на модерната черна и цветна
металургия. Как се развиват деловите отношения на община Пирдоп с
големите работодатели
в региона?
С ъ в с ем н ас коро н а
посещение в Медодобивния комбинат беше президентът на Република
България Румен Радев. На
работна среща държавни-

ят глава беше запознат
с „Аурубис България“ АД
като голяма компания, работеща на територията
ни, и с общините Златица и Пирдоп като техни
партньори. „България има
амбицията да увеличи износа на продукти с по-висока добавена стойност”.
Това заяви президентът
Р умен Радев по време
на видео конференцията
„Българо-германските
икономически отношения: актуално състояние
и перспективи“, в която
участваха и посланикът
на Германия Н.Пр. Кристоф
Айххорн, и представители
на Германо-Българската
индустриално-търговска
камара, и кметовете на
Златица и с. Антон. На
форума стана ясно, че
България подкрепя честния, прозрачен и социално
отговорен бизнес, който
води до създаване на работни места, внедряване
на прогресивни форми на
мениджмънт и до реална
добавена стойност. По
думите на президента Радев страната ни е готова
да работи за задълбочаване на съществуващите

партньорства и взаимно
изгодното икономическо
сътрудничество между
България и Германия.
Стана дума и за политиката на „Аурубис
България“ към нас, за помощта, която ни оказват.
В своето изказване като
кмет на община Пирдоп
казах, че винаги има какво
да се желае по отношение
на взаимно изгодното сътрудничество и диалога с
бизнеса.
Разкажете ни за работата на общинската администрация по
европейските проекти
– свързани с пътната и
ВиК инфраструктура,
енергийната ефективност и т.н.
С европейски средства успяхме да реализираме проект за енергийна
ефективност за осигуряване на по-добра жизнена
среда в сградата на детската градина в града.
Друг проект беше свързан с рехабилитацията на
улична мрежа, но държавата намали бюджетите
на малките общини. Бяхме
заложили обновяването на

11 улици, редуцирахме ги
на 7, а за тях се наложи да
съкратим дейностите по
тротоарите. Сега трябва
да теглим общински заем,
за да направим и тях.
Ние сме ощетени не
само като тежък индустриален район, където
нашите хора търпят негативи, но и по отношение
на европейските фондове.
Затова и пътната инфраструктура продължава да
е лоша, имаме пропаднали
улици, изкъртена и амортизирана асфалтова настилка, стара ВиК мрежа.
Общината някак „кърпи”
положението, а хората с
основание се питат дали
живеят в 21-ви век. Същото се отнася за нашето с.
Душанци.
Очакваме в най-скоро
време преносният газопровод от Панагюрище до
Средногорието да бъде завършен, като крайната му
точка ще бъде между Пирдоп и Златица. Оттам до
нашите къщи трябва да
има лицензиант по газоразпределението, който
да изгради съответната
мрежа до домакинствата, административните

Как работи асоциацията по ВиК, която обслужва територията на
Пирдоп?
До момента нещо, което съм казвал открито и
на заседания на асоциацията, ще го кажа и пред
Вас – моето мнение е, че
тя не е свършила нищо
съществено в нашата
община. За мен това е излишна структура, която
само утежнява работата. Единствените пари,
които влизат в тази асоциация, са от членството
на общините.
Използвам и Вашата
трибуна, за да изкажа
още веднъж категоричното си несъгласие, че
на територията на всяка
една ВиК асоциация цената на водата трябва да
бъде еднаква. Например,
в Софийска област – в
Пирдоп, в Костенец, Сливница, Драгоман, Ихти-

Еленската базилика

ман, Ботевград, цената е
една и съща. След 1989 г.
тръгнахме да развиваме пазарната икономика.
Задавам следния въпрос –
как и защо при различните
условия на добив и отвеждане на водата нейната
цена е еднаква за всички.
Защо? В Пирдоп всичко е
гравитачно – и на отвеждащата, и на довеждащата вода. И още – при 90%
сменена система в града
и на 100% – в съставното
с. Душанци, т.е. загубите
са сведени до минимум, цената да е равна на тази
в населено място, където
всичко това става помпажно при сериозни пари
за електроенергия и обслужване. Няма логика.
В същото време, ако
коментираме и темата
за финансовата децентрализация на общините,
ще видим голямата аномалия - държавата взима
от парите на успешно работещите общини, за да
ги предостави на по-слабите, вместо да намери
стимули и те да се изравняват с добрите. Нещо
в системата не е както
трябва. Разбира се, към
мен има упреци за пазарното тълкуване на този
проблем, но моята основна работа като кмет е
грижата за хората от общината, за техния днешен
и утрешен ден. И колкото
по-бързо колегите, но найвече държавата, разбере,
че децентрализаци ята
има смисъл, толкова подобре. Затова твърдя, че
каквато е реалната цена
на водата, такава трябва и да заплащат хората
в съответното населено
място.

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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сериозни издания, които постоянно да са на вълната на общините

Какво е състоянието на образователната
инфраструктура? Сградата на Начално училище „Тодор Влайков“ е
уникална и единствена
в България. Построена е
през 1932 – 1933 г. като
паметник на загиналите
във войните пирдопчани
от признателните жители с дарения и доброволен
труд.
Ще разделя въпроса Ви
на две – за общинските
и за държавните учебни
заведения. В първата са
детските градини, едно
начално и едно средно училище. Преди няколко години

проблеми в образователната инфраструктура, но
само с един проект. Ние
имахме належаща потребност от финансиране и за
детската градина, и за
началното училище. При
втория прием се появи
следната ситуация – в изискванията е записано, че
са възможни само основни
и средни училища. Нашето
се води „начално”. За мен
тези изисквания са непонятни. В същото време в
бюджета на ПРСР за образователна инфраструктура останаха пари, защото в предните програмни
периоди голяма част от

Грижата на администрацията в тази насока
е важна и хората разбират усилията, които полагаме. Имаме техника за
това, а поддържаме добре
и парковете, и градините.
Имаме подписан договор
по линия на трансграничното сътрудничество, където сме заложили закупуването на една метачна
машина, за да можем да
намалим и фините прахови частици. През зимата
все още не успяваме финансово да поддържаме
проходимостта на улиците с химическа субстанция. Използваме сол и пя-

то тръгват разнообразни
туристически маршрути
из Средна гора.

Колко са строителните разрешения в общината за тази година?
Лично се убедихте, че
и в общинския център, и в
с. Душанци има работа за
строителния бранш. Освен изграждането на нови
еднофамилни къщи активно се ремонтират и старите къщи. От началото
на тази година строителните разрешения са само
12, но все пак да не забравяме, че сме район със
силно развита металургия
и може би това е една от
причините броят им да
не е внушителен. Аз, а и
кметската администрация, разбира се, винаги сме
подкрепяли идеите за ново
строителство и сме помагали това да става.
На входа на града откъм София забелязах, че
се реализира голям проект.
Да, частен инвеститор там изгражда компле кс от ма г а з и н и з а
черна и бяла техника, за
мебели и т.н.

Центърът на с. Душанци

сградата на гимназията
беше основно реновирана
– с нова дограма и с всички
необходими изисквания за
енергийна ефективност.
Споменах, че и детската
ни градина е санирана по
проект с финансиране от
ЕС. Остана само да реновираме началното училище – нещо, за което настоява цялото население
на общината. В момента
подготвяме документи за
неговия основен ремонт,
за да кандидатстваме за
финансиране по Норвежкия
финансов механизъм, където този род дейности са
допустим разход.
Както казахте, това е
сграда паметник не само
като архитектура, но и
като строителство. Дограмата на училището
е от построяването му
през 1933 г. Или са изминали точно 88 г. от поставянето й. Първоначално отоплението е било с
печки на дърва и въглища,
а сега е на нафтов котел.
Радиаторите функционират повече от 40 г. Защо
Ви казвам това? Защото
училището има крещяща
нужда от основен ремонт.
По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) има критерии,
съгласно които можем да
участваме за решаване на

о б щ и н и те р е н ови ра ха
училищата и детските си
градини.
Държавните училища
на територията ни също
имат проблеми по отношение на внедряването на
мерки за енергийна ефективност.
И Пирдоп, и Душанци изглеждат повече от
прилично по отношение
на чистотата по улиците. Имате ли проблеми с
извозването на битовите отпадъци?

Язовир „Душанци”

сък, което всяка пролет
ни създава определени
неудобства за извозването и почистването на
пясъка.
Използвам случая да
поканя читателите Ви да
посетят с. Душанци и едноименния язовир. Там има
чудесни условия за отдих,
риболов, водни спортове.
Районът е богат на дивеч, билки, диворастящи
плодове, предлага много
чудесни места за туризъм и почивка сред прекрасна природа. От село-

Поканихте читателите ни в Душанци. Какво
друго могат да видят в
общината, кои са другите ценни туристически
обекти?
Факт е, че ние не сме
популярна туристическа
дестинация, въпреки това
имаме уникални места,
които са неповторими по
различен начин. Вече отбелязахме значението на
Начално училище „Тодор
Влайков”. Друга характерна гордост за нашия
град е и храмът „Св. Успение Богородично”, чиято
200-годишнина отбелязахме преди две години. Тази
църква е построена само
за 40 дни по тогавашните

Храмът „Св. Успение Богородично”

правила на османската
държава. За строителството й били извикани
майстори от близките
села Смолско и Мирково, а по архитектура се
следвали традициите на
арбанашките църкви от
предходния - XVIII в. Храмът е вкопан в земята, с
просторен наос, два реда
дървени колони, поддържащи сводовете. Вътрешната му украса е завършена
по-късно, а най-ранните
икони са от 1823 г. и са
дело на известния тревненски зограф Йоаникий
папа Витанов. Уникален за
църквата е резбованият
иконостас, който е един
от четирите, изработени
от майстори на Дебърската резбарска школа,
запазени до днес. Другите три те са направили
за църквите „Св. Спас“ в
Скопие, „Св. Иван Бигор“ в
Дебър и „Св. Параскева“ в
Пазарджик. Нашият е от
орехово дърво, позлатено
в горния си край и в някои
от основите.
Разбира се, няма как да
не споменем и Еленската
базилика. Едно уникално и
като природа, и като история място, което всеки
българин е задължително
да види. То се намира в
полите на Стара планина съвсем близко от подбалкански я път Софи я
– Бургас. Базиликата е
от типа укрепени храмове. Църквата се намира в
източната част на неголям двор, ограден с дебели
крепостни стени и 4 броя
четириъгълни кули. Строена е към края на V в., а
преустройвана в годините
на имп. Юстиниан Велики
(527 - 565 г.). По време на

Втората българска държава Еленската църква е
активно работещо книжовно средище. Известен
паметник от тази епоха
е Пирдопският апостол
- български паметник от
началото на XIII в., за който има запазено предание,
че е намерен през XIX в.,
укрит в ниша в самата
църква.
Историческите и археологическите факти
все още не са напълно изследвани. Тук очаквам подкрепа от държавата за
проучвания, реставрация
и консервация. Вече пет
години лично аз като кмет
вървя по трънливия път да
се оправи статутът на
този феномен, защото в
годините назад базиликата е актувана като общинска собственост, а по
Закона за историческото
и културното наследство
храмът трябва да бъде
държавна собственост.
Обектът има крещяща
нужда от консервационни
и реставрационни дейности, но при всичките бюрократични препятствия,
пред които сме изправени,
дори и да искаме „един пирон да забием”, не можем
да го направим, защото
базиликата е записана
като културно-историческа ценност. Каквито
дейности да искаме да
реализираме по нейното
спасяване, те трябва да
бъдат извършвани от лицензирани фирми на Министерството на културата. Движим се в един
омагьосан кръг и ако така
продължават нещата, ще
загубим този невероятен
паметник на българщината.
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ǸȍȒȖȘȌȊǷȓȖȊȌȐȊ±ȘȍȈȓȐȏȐȘȈȚ
șȍȗȘȖȍȒȚȈȏȈȔȓȕȓȊ
Само за година местната администрация е провела 20 обществени поръчки
Страницата
подготви
Елица Илчева

Започна изграждането на нов, трети корпус на модерната детска градина „Надежда“ в жк „Меден рудник“
в Бургас. Символичен старт на строителните дейности даде кметът на общината Димитър Николов.
„Сградата ще е достатъчно голяма да приеме близо
100 деца, разпределени в 3 градински и 1 яслена групи“,
уточни градоначалникът.
Корпус „В“ ще бъде със застроена площ от 469
кв. м, на 2 етажа, а визията му ще кореспондира с
другите два - „А“ и „Б“. Проектът за новата постройка
предвижда сутерен, в който ще има коридор със стълбище и складове. На партерния етаж ще са разположени просторно фоайе, стая за учители, помещения
за яслена и за градинска група, към които ще има и
тераси. На второто ниво ще са залите за останалите две градински групи с тераса, коридор, стълбище
и учебна зала.
За най-големите деца ще има модерна зона за почивка. В нея ще има детска библиотека, пуфове, възможности за арт терапия и релаксация, за рисуване
и др.
Община Бургас в момента строи и детска градина
„Морско конче“ в жк „Братя Миладинови“, нова сграда
за ДГ „Синчец“ в кв. „Горно Езерово”, както и корпуси
към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Професионалната
гимназия по компютърно програмиране и иновации.

ǷȘȐȒȓȦȟȊȈȕȈȑȔȈȡȈȉȕȐȧȚ
ȘȍȔȖȕȚȗȖǷǸǹǸȊȖȉȡȐȕȈǺțȕȌȎȈ
Приключват ремонти
за близо 4,3 млн. лв. на
ВиК мрежа и улици в селата Безмер, Роза и Ботево в община Тунджа.
Това е най-мащабни ят
инфраструктурен проект
по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР), който местната
власт изпълнява, съобщиха от пресцентъра на администрацията.
В с. Безмер са рекон-

„За първи път се реализират толкова много
проекти в Пловдив наведнъж – 27 на брой на обща
стойност над 300 млн. лв.
Очакваните средства по
оперативни програми на
Европейски я съюз са 5
пъти повече, като финансирането е безвъзмездно.
Успяхме да спасим близо 40
млн. лв., които в началото
на нашия мандат бяха под
въпрос“. Това каза зам.кметът на общината по
„Строителство и инвестиции“ Пламен Райчев по
време на отчета за изпълнението на Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие за периода 2014 - 2020 г.
Той подчерта, че само

за година местната администрация е провела 20
обществени поръчки и е
стартирала проекти по
5 обособени позиции. До
месец ще започнат СМР
на обектите в кв. „Гладно поле” по ОП „Региони
в растеж”. Там предстои
изграждане на нова улична
мрежа и реконструкция и
разширяване на същест-

вуващата, за което ще
бъдат вложени 11 млн. лв.
С 4 млн. лв. ще се санират 5 блока в Града под
тепетата. Има и проект
за реконструкция, преустройство и изграждане
на образователна инфраструктура в детските
градини „Каменица“ и „Зорница“, който е на стойност около 8,7 млн. лв. и

включва и изпълнението
на 74 социални жилища.
За обновяване на градската среда в карето
между булевардите „Източен“ и „6-и септември“
в район „Централен“ са заложени 10 млн. лв. Тук влизат дейности, свързани с
реконструкция, рехабилитация на пътната мрежа
и нови детски площадки.
Срокът за изпълнение
на всеки от обектите е
около 600 дни, като всички
трябва да бъдат завършени до края на 2023 г.
Ко о р д и н а т о р ъ т н а
проектите Мариета Танкова посочи, че потенци а лн и те и н ве с т и ци и
по реализация на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие в Пловдив за периода
2014 - 2020 г. надхвърлят
1,4 млрд. лв.

ТЪРГОВИЩЕ

ǽȈȌȎȐȈȕȋȍȓȖȊȈȚȈȒȢȡȈȊȓȐȏȈȊȢȊȊȚȖȘȐȍȚȈȗȕȈȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧ
Започват дейностите
по втория етап от проекта „Консервация и реставрация на Хаджиангеловата
къща в Търговище, недвижима културна ценност с

национално значение“. Това
стана възможно, след като
Регионалният исторически
музей, който стопанисва
сградата, кандидатства
пред Министерството

струирани 8162 м от главните водопроводи и 280
бр. сградни отклонения,
възстановена е асфалтовата настилка. В с. Роза
са подновени 7487 м водоснабдителна мрежа и 236
бр. сградни отклонения,
извършва се асфалтиране
и в момента. В с. Ботево
строително-монтажните
дейности продължават,
като там ще бъде ремонтиран и напорен водоем.

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

на културата за целево
финансиране. Одобрената сума тази година е
172 876 лв. Те ще бъдат инвестирани в консервация
и реставрация на фасади,
дограма, декоративни елементи и външни настилки.
Работата трябва да
приключи до късната есен
на тази година.
През 2020 г. се реали-

зира първият етап от възстановяването, при който
с 62 800 лв. бе направена
подмяна на покрива.
Хаджиангеловата къща
е изградена през 1863 г. и
е образец на българската
възрожденска жилищна
архитектура, ценен исторически паметник. В нея
е представена Етнографската експозиция на музея.

ǵȈȗȢȓȕȖȘȈȏȒȘȐȚȈȍȍȗȐșȒȖȗșȒȈȚȈ
ȘȍȏȐȌȍȕȞȐȧȊǴȐșȐȖȕȐș
Снежана Гечева,
ОП на КСБ - Търговище
Напълно разкрита е
епископската резиденция в
античния и средновековен
град Мисионис край Търговище. Това обяви проф.
Николай Овчаров, който
заедно с археолога Стефан
Иванов ръководи разкопките през археологически сезон 2021 г., стартирали в
първата половина на юли.
Дейностите на обекта ще
продължат до октомври.
„ В мо ме н т а т е кат
подготвителни работи за
укрепване на зидовете и
аварийна консервация, за
да стане резиденцията
достъпна и за посещения“,
разясни Стефан Иванов.
От началото на сезона
са открити останки от 3
улици и 4 постройки, 3 от
които са датирани от XIII
- XIV в. Разкрита е и голяма обществена сграда от
V - VI в., в която археолозите предполагат, че се
е помещавал градският
съвет. „За значимостта й

съдим по зидовете, които
са по-големи и от тези на
епископската резиденция.
Планът й обаче ще стане
ясен през септември“, коментира Иванов.
Общо над 120 са намерените артефакти от
началото на кампанията.
О т кри т и с а с р еб ъ рн и
обеци, медицински инструмент, предмети от
стъкло и керамика, много
бойни топки, остатъци от
върхове на саби, копия, както и сребърна монета на
Цар Иван Шишман. „Всички
находки ни препращат към
голямата обсада на града
от османците през XIV в.
Намират се както монети
на завоевателите, така
и на защитниците“, каза
проф. Николай Овчаров.
Общо с 350 000 лв.
разполага Регионалният
исторически музей за разкопки и консервация на Мисионис през тази година.
300 000 лв. са осигурени
от държавата, 40 000 лв.
от община Търговище и
10 000 лв. от спонсори.
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ǷȘȍȊȘȢȡȈȚșȚȈȘȖȚȖȊȖȍȕȕȖțȟȐȓȐȡȍȊȢȊ
ǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖȊȈȚȘȈȒȚȐȊȕȈȏȖȕȈȏȈȚțȘȐȏȢȔ
Страницата подготви
Елица Илчева
Два нови дългосрочни заема
предстои да поеме община Велико Търново на обща стойност 6
091 142 лв., стана ясно по време
на публично обсъждане. Кредитите са във връзка с изпълнението на мащабния проект –
„Създаване на атрактивна зона
за културен и конгресен туризъм
на територията на Старото
военно училище”. Той предвижда
изграждането на Експозиционен
център и облагородяване на района около сградата. Средствата ще се осигурят от „Регионален фонд за градско развитие”
АД – Мениджър на финансов
инструмент „Фонд за градско
развитие за Северна България”
(ФГР Север).
Единият заем е в размер на
2 864 000 лв. и е за началната

фаза на изграждане на Експозиционния център. Сградата
ще се намира между Корпус 5
на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
и Областната администрация.
Общината е получила одобрение
за финансиране на проекта по
Оперативна програма „Региони в
растеж 2014 – 2020”, като цялата му стойност е 9 992 535 лв.
Безвъзмездната финансова помощ е 7 036 880 лв., 2 864 000 лв.
се осигуряват от кредита, а
91 655 лв. ще са собствени бюджетни средства.
Втори ят дълг е свързан
със строежа на паркинг и прилежащите пространства към
Експозиционния център, като
стойността на този обект е
3 386 808 лв.
Очаква се строителството
да стартира до края на годината или в началото на след-

ващата, като това зависи от
съгласувателните процедури с
редица институции и обявяване
на обществените поръчки за избор на изпълнител, уточни арх.
Лора Бъчварова, главен експерт
„Устройствено планиране” в об-

щина Велико Търново.
Целта на проекта е да обслужва деловия и конгресния
туризъм в старата столица.
Автор на визията на обекта е
италианският архитект Клаудио Нарди, избран с междунаро-

ден конкурс.
„Централният вход на сградата ще е от запад. На партерно
ниво ще са разположени всички
обслужващи помещения, ще има
офиси, книжарница и др. Над него
е експозиционната зала, която
ще е за 1200 души. Тя може да
бъде сепарирана и на 6 по-малки
салона чрез подвижни преградни
стени”, обясни арх. Бъчварова.
Планирано е да се изгради и голяма панорамна тераса, достъпна
за всички граждани.
Предстои процедура за избор
на изпълнител на сградата. Заложено е постепенно край Експозиционния център да се построят и други обекти. Концепцията
на градската управа в района
е да отворят врати два музея,
нова библиотека, голям хотел и
т.н. За реализацията им ще се
търси публично-частно партньорство.

ǰȏȗȢȓȕȧȊȈȚȊȈȎȕȐȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȕȐȖȉȍȒȚȐȊǷȓȍȊȍȕ ǸǷǹǷǮǺǾǚǛÅǚǶǺǷǹǬǽǼǱǰǬ´ǳǬ
В Плевен интензивно се
работи по изпълнение на важни инфраструктурни обекти,
които са финансирани от общината, съобщиха от там. В
момента се извършва основен
ремонт на пътния надлез, който свързва централната част
на областния град с 40-хилядния жилищен комплекс „Сторгозия“. Продължават дейностите
и по реконструкцията на улица
„Северна“ в индустриалната
зона. Парите за двата обекта
са осигурени чрез спестени европейски средства по изпълнени други проекти от общината.
Напредва работата по основния ремонт на Централната автогара, която е главен
транспортен център в Северозападна България. По време
на дейностите е установено,
че земният пласт на площадката за пристигащи и заминаващи автобуси е силно компрометиран. Геоложко проучване е
показало, че под бетоновата

ǼǱǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǹǬǶǬǹǬǷǴǳǬȂǴȋǾǬǮǤǿǸǱǹ

настилка има глинест прах.
Той се изземва на определена
дълбочина и се заменя с подходящ материал, за да се осигури
нужната еластичност на земната основа на съоръжението.
Стойността на обекта е 2,6
млн. лв. Собственият принос на
общината е 116 000 лв. Останалата част от средствата
са осигурени чрез поемане на

ǛȆǷǹȋǾǽǷǱǰǼǱȁǬǭǴǷǴǾǬȂǴȋ
ȋǳǺǮǴǼǮǛǱǼǹǴȄǶǺ

Ремонтиран е язовирът в
пернишкото село Мещица, съобщи кметът на населеното място Деян Станимиров. Водоемът
е един от големите и важни в общината и през 2013 г. е източен
заради проблеми в изпускателната шахта. Подменени са всички
съоръжения, направен е ремонт
на въздушен откос и короната на
стената, почистено е и коритото на реката до водоема. Предстои подписването на Акт 16.
Язовирът е построен през
1962 г. Той е с обем над 2,5 млн.

куб. м и е предназначен за рибовъдство, напояване и спорт.
Преди изграждането му с. Мещица и съседните селища често са наводнявани при поройни
дъждове. През 2008 г. е отдаден
на концесия, но не е поддържан.
След прекратяване на договора
община Перник не успява да осигури средства, за да го ремонтира. През 2018 г. с решение на
местния ОбС съоръжението е
прехвърлено на държавата, а миналата година бе даден и стартът на ремонтните дейности.

дългосрочен дълг от Регионалния фонд за градско развитие.

Започна реконструкция на
канализационната система на
Шумен. Стойността на проекта е 3 960 954 лв. В сумата са
включени дейности по изготвяне на инвестиционен проект
и изпълнение на строителномонтажни работи.
Подписани ят в началото
на юли договор с изпълнителя
„Шумен Аква“ ДЗЗД с партньори „Автомагистрали – Черно
море“ АД и „Виа Про Инженеринг“ ЕООД обхваща 13 самостоятелни обекта, които
е предвидено да бъдат завършени за 720 календарни дни.

„Целта е да няма претоварени
участъци от канализационната мрежа“, отбелязва управителят на „Водоснабдяване
и канализация – Шумен“ ООД
Жанета Панайотова, цитирана от пресцентъра на дружеството.
Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда
2014 - 2020“. Част от същия
проект е и „Изпълнение на основен ремонт на техническата
инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“ на стойност 10,164 млн. лв., който все
още не е стартирал.
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Доц. д-р инж. Георги Иванов, преподавател в катедра „Физика” в УАСГ и ръководител
на Университетската лаборатория „Нанонаука и нанотехнологии”:

ǿȘȍȏȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐȚȍșȍșȢȏȌȈȊȈȚȕȖȊȐ
ȐȏȌȍȓȐȧșȊȐșȖȒȈȗȘȐȕȈȌȍȕȈșȚȖȑȕȖșȚ
Преподавам сложната материя на физиката с усмивка

Снимка авторът

Георги Сотиров
Д о ц . И в ан о в, д и с циплината „Физика” е
общообразователна за
всички специалности в
Университета по архитектура, строителство
и геодезия (УАСГ), т.е.
сложната материя, която преподавате, е добре
позната на бранша.
Физиката е особена
дисциплина. Тя заедно с
биологията са двете фундаментални науки, като
физиката обяснява 70% от
света. Значимостта й е
много голяма. Знанията по
нея ни карат да разбираме
неживата материя, развиват мирогледа и общата
култура на студентите.
На формулите, на които
обучаваме младите хора,
стъпват всички последващи инженерни специализиращи дисциплини.
Това, с което започвам лекциите си по физика, е, че много бих искал
студентите да заобичат
предмета, да се схване
логиката, начинът на разсъжденията и подходът
при анализ на обекта.
Трябва да се отбележи,
че ние не преподаваме
цялата физика, а само
нейни части, необходими
на нашите възпитаници
– основно механика и термодинамика. В отделните
факултети модифицираме
курсове по физика. Например на бъдещите геодезисти добавяме и оптика,
която ще е нужна и полезна за работата им. Освен
това водя и дисциплината
„Приложна електротехника” на някои специалности
– също основополагаща
дисциплина. Преподавам
тези предмети в първи,
втори и трети семестър
и усещам голямата отговорност при срещата ми с
много чудесни хора.
Редно е да отбележа,
че в класацията на МОН
УАСГ е поставен на III място след СУ „Св. Климент
Охридски“ и Медицинския

питваш удовлетворението, че си направил нещо,
което ще остане и след
теб. А чрез технологиите се създават новите
изделия с висока принадена стойност, каквато
е една от препоръките за
бърз растеж на България.
Но това е и най-трудният
начин за научна кариера.
За съжаление у нас почти
не останаха хора, които
да се занимават с високи
технологии.
Ръководите два текущи проекта, финансирани от Фонд „Научни
изследвания“ към МОН.
Бихте ли ни дали повече
подробности за тях?
Първият проект, който спечелихме, беше в
конкурс за обществени

университет и на първо
сред техническите висши
училища в България. Имаме и англоезично обучение
в някои от специалностите, като аз водя упражненията по физика на английски език.
Вие сте основател и
ръководител на Университетската лаборатория „Нанонаука и нанотехнологии“ към УАСГ.
Разкажете ни за някои
приложения на нанотехнологиите в строителството.
По дефиниция под нанотехнологии се разбират обекти, на които поне
единият от размерите е
под 100 нанометъра, т.е.
под 10 -7 метра. Още от
началото на своята научна дейност през 1988 г. аз
изследвам органични слоеве с дебелина от около 3
нанометъра.
Нанонауката и нанотехнологиите са огромен
международен научен приоритет както в изследователските програми на
ЕС, така и в специални
програми с огромно финансиране в Япония, САЩ и
другите развити държави.

Спортна зала, при която за изолацията на покрива е
използван наноматериалът аерогел. Той е изключително лек
и високоефективен термоизолатор, който пропуска над 75%
от светлината

Тези технологии намират приложение във
в с и ч к и ф а к ул т е т и н а
УАСГ – от изследванията
на бетона на нанониво и
неговото модифициране
за подобряване на редица
от параметрите му през
високоефективни термоизолации, самопочистващи
се покрития на прозорци и
цели сгради, използване на
наночастици за възстановяване на древни артефакти, красиви наноматериали за архитектурата,
високоефективни сензори
за екологичен мониторинг на водата. Затова и
искахме да имаме университетска лаборатория
на пряко подчинение на
зам.-ректора по научни
изследвания и проектиране. Дългогодишните ни
усилия се увенчаха с успех
и през април 2016 г. Академичният съвет гласува
създаването на „Нанонаука и нанотехнологии“.
Това, което отвори
перспективите за работа на лабораторията, е
създадената от мен апаратура за изследване и
получаване на нано тънки органични покрития
по метода на Лангмюир
и Блоджет (ЛБ). Всеобщо признато е, че това
е най-добрият метод за
т.нар. надмолекулна архитектура (supramolecular
architecture), защото се
получават качествени
слоеве, имате пълен контрол върху ориентацията
и подреждането на молекулите, може да променяте вида молекули и в един
слой, и в съседните. Това
е сложна технология, но е
най-добрата за получаване на слоеве в органичната нанотехнология.
Използвайки моя опит,
след 3 г. усилена работа

Георги Иванов е завършил Английската гимназия в
София (сега I АЕГ) и инженерна физика в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. 18 г. работи
в Института по физика на твърдото тяло към БАН
под ръководството на акад. Александър Петров. Още
от самото начало създава изключително сложната
и комплексна апаратура за нанасяне на нано тънки
покрития от органични молекули по метода на
Лангмюир и Блоджет. Специализира при трима от
петимата водещи авторитети в тази област – в
Германия, Англия и Япония. Прави постдокторантура в
Държавния университет на Ню Йорк в САЩ.
През 1994 г. основава фирмата „Адванс Технолоджис”
ЕООД с предмет на дейност проектиране и
производство на научна апаратура. В 2009 г. постъпва
в УАСГ като гл. асистент в катедра „Физика“.
Доц. Иванов е член-основател на Международното
дружество по молекулна електроника и биокомпютри.

направих тази апаратура. Даже софтуера си
го писах и настройвах
сам с малко външна помощ. Всичко това стана с едва около 5000 лв.,
осигурени от Центъра
за научни изследвания и
проектиране на УАСГ по
програмите, финансирани от МОН за наука, т.е.
сътворих работеща апаратура, чиято пазарна
цена е 10 пъти повече от
предоставеното от УАСГ.
С такава сложна, скъпа и
свръх високотехнологична апаратура, проект и
производство на „Адванс
Технолоджис” ЕООД, през
1996 – 98 г. успяхме да
навлезем в изключително
трудните японски и корейски пазари. Това беше
прецедент за България
във високотехнологичния
сектор.
Технологи ята на ЛБ
слоевете изисква използването на свръхчиста
вода. Изградих и система
за пречистване на водата, като дълго време се
борих с проблемите там
– пак за 1/5 от цената
на такава система. Разбирате, че създаването
на апаратура не води до
научни публикации и не допринася за академичното
ми израстване. Но пък из-

предизвикателства от
2018 г., а вторият – в конкурс за сътрудничество
с Русия от 2020 г. Конкуренцията в тези състезания е много голяма и
обикновено само 10 – 15 %
от проектите получават
финансиране. Освен това
ние подаваме проектите
в Секцията по природни
науки, където са всички
колеги от СУ „Св. К лимент Охридски“ и БАН, а
не в Секцията за инженерни науки. Проектите
ни обаче са насочени към
проблем с много голяма социална значимост
– създаване на химични
нанобиосензори за екологичен мониторинг на замърсители, например във
водата, при това мониторинг в реално време и
в полеви условия.
За редица от новите замърсители, които
трябва да се следят, на
практика липсват такива комерсиални решения.
Създадената технология
за ЛБ филми в нанолабораторията, предишни три
мои открития в тази област, сериозният екип от
учени ни позволяват да
подготвим много качествени проекти.
В по-стария проект
- от 2018 г., имаме парт-

ньори от още пет държави, включително професор от Imperial College в
Лондон. За Българо-руския
проект към нас се обърнаха с молба за съвместно участие водещи учени
от два института към
Руската академия на науките в Москва. Усилията
ни явно стават известни
и са оценени и зад граница. Понастоящем в
нанолабораторията има
подредени една до друга
три апаратури, чиито
създатели са носители
на Нобелова награда. Това
говори за стратегическата важност на нашите
изследвания.
Независимо че преподавате изключително
сложна материя, Вашите възпитаници явно Ви
обичат и може би затова имате едно второ и
едно трето място на
студентската награда
„Преподавател на годината за ХТФ, ХАОС”.
Да, студентите ме
харесват. Вероятно защото се отнасям с голямо уважение към тях. Аз
открих преподаването за
себе си късно и то много
ми допадна, което беше и
причината да се преместя в УАСГ. Младежите в
аудиториите вероятно
усещат, че обичам работата си. А и преподавам
сложната материя на физиката с усмивка. Но държа на присъствието в час
и на активната работа
на студентите.
Преди време водих някои мои възпитаници по
планините, като използвах уменията и познанията си на планински водач.
Един път даже ходихме за
пет дни по Пирин на хижи
и на палатки – беше много забавно.
Вие самият сте
включен в най-авторитетната книга Who is
Who (Marquis от 1899 г.)
в света в областта на
науката и инженерството за 2011 и 2012 г. Не са
много българите в тази
престижна класация.
Държа да отбележа,
че това е едно от найстарите и най-авторитетни издания от типа
„Кой кой е” и че това не
е книга, за която си плащаш, за да те включат.
Поканиха ме, съгласих се.
В моята научна област съм добре известен не само в България,
но и по света. Канен съм
с устни доклади на найголемите международни конференции в моята
област. И включването
в такова издание е едно
естествено признание.
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ǲȊȈȘȚȈȓȖȘȈȕȎȍȘȐȧȋȈȘȈȕȚȐȘȈ
ȍȒȖȓȖȋȖșȢȖȉȘȈȏȍȕȎȐȊȖȚȊǩȘȍȔȍȕ
Проектът включва енергоспестяващи функции
Страницата
подготви
Елица Илчева
Нов градски квартал
започва да се издига на
мястото на някогашната
централа на Kellogg в Бремен, Германия. Проектът,
наречен „Жилищна оранжерия“, не само е фокусиран
върху екологичния дизайн
по отношение на градинарството, но и архитектурата му предлага различни енергоспестяващи
функции.
Там ще има офис сгради, жилищни блокове, образователна и развлекателна инфратруктура – всичко
това на брега на река Везер и с фокус върху осигуряването на зелени площи,

гарантиращи пълноценно
човешко взаимодействие.
Една от най-забележителните постройки ще е жилищна. Отличава я това,
че ще е подобна на оранжерия. Очаква се да бъде
открита по-късно тази

година.
Тя е на 6 етажа и съдържа 54 жилища. Ще има студия, двустайни, тристайни апартаменти и офиси.
Всеки дом е проектиран за
минимално въздействие и
максимална ефективност

на разходите. Наемателите ще имат достъп до
общи балкони и други открити пространства за
отглеждане на растения и
общуване помежду си.
Най-високото ниво е
оранжерия, която ще бъде

предоставена на търговски новостартиращи компании, търсещи пространство.
Балконските растения
намаляват въглеродния диоксид и увеличават кислорода, защото по същество

филтрират въздуха.
Масивна стена в сърцевината на конструкцията
е предвидена да се нагрява и тази топлина да се
излъчва в домовете с течение на времето. Стъклените прозорци пропускат
естествена светлина.
Така с увеличаването на количеството топлина стаите ефективно загряват
оранжерията най-горе, без
да е необходима допълнителна енергия. Тази система осигурява целогодишно
градинарство, превръщайки устойчивата храна в
удобна опция, при това за
много обитатели.
Озеленените площи
около зданието пък предлагат повече възможности
за приключения на открито
- движение пеша, с велосипед, със скейтборд, с ролери или скутер.

ǘǺǰǱǼǱǹǻǼǺȃǴǾ ǙǬǵǯǺǷǱǸǴȋǾǸǺǽǾǳǬǰǴǮǴǲǴǮǺǾǹǴ
ǹǬǶǺǹǽǾǼǿǶǾǴǮǴǳǸǬ ȅǱǱǹǬǰǘǴǽǴǽǴǻǴ
ǮǘǺǽǶǮǬ

На улица „Бакунинская” в Москва завърши строителството на клубната къща Tatlin Apartments. Комплексът включва
обект от конструктивистката епоха - оригиналната сграда
на автоматичната телефонна централа от 1927 г., издигната от В. В. Патек. Тя е класически пример за руски индустриален конструктивизъм и една от трите телефонни
централи, оцелели в Москва от началото на XX век. Другите
две, също построени от Патек, се намират на „Ординка” и
„Арбат”. Няма статут на паметник, но проектът, разработен от Architects of Invention, от самото начало предполага
възстановяване на уличната фасада в автентичния й вид.
Светлосива и червена мазилка, възпроизведена от архивни
записи, контрастира с тъмносиви алуминиеви прозорци и
сребристи метални панели.
Комплексът Tatlin Apartments е с площ от 18 000 кв. м и
включва 130 апартамента. Предлага на жителите зимна градина от 1100 кв. м, където се помещават детска площадка за
всякакви метеорологични условия, спортна зона, панорамна
тераса и хол. Магазини, кафенета и ресторант с тераса са
на разположение на всички граждани.

Едно предложение за преобразяване
на Мемориалния мост „Фред Швенгел”,
свързващ Айова и Илинойс през река
Мисисипи, и превръщането му в място
за движение и на диви животни придобива все по-голяма популярност. Съоръжението ще бъде многофункционално,
като по него ще могат да преминават
превозни средства, пешеходци, велосипедисти. Частта от пътя, по която
ще се движат дивите животни, ще е
обезопасена с огради. Ако това се случи, мостът би бил най-голямият с такава функция, правен досега.
След официалното представяне на
идеята на фондация Bison Bridge пред
обществеността на 18 март 2021 г.

тя вече събра над 27 000
подписа. Поддръжниците
се надяват и местните
жители да подкрепят проекта в опит да спрат разрушаването.
Мостът над 55 години обслужва жителите на
градовете от двете страни на реката. В момента той се ползва от хиляди превозни средства всеки
ден, свързвайки пет града, съседни на
реката и обитавани от 380 000 души.
Преобразяването може да има множество ползи, настояват поддръжниците на идеята. Освен че облагодетелства дивите животни, той може да

се превърне и в привлекателно място
за туристи в региона, защото ще обслужва пешеходци и велосипедисти.
Най-интересна ще е функцията му за
преход на бизони – мостът ще позволи
на стада от големите диви животни
да се разхождат из парка между Айова
и Илинойс.

ǝǿǻǱǼǻǷǬǽǾǴȀǴǶǬǾǺǼǻǺǳǮǺǷȋǮǬǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǺǾǺ
ǹǬǻǼǺȂǱǹǾǬǼǱȂǴǶǷǴǼǬǹǭǱǾǺǹ
Ра з р аб о т е н а е д о б ав к а MasterSuna RCA, която позволява
производството на стандартен бетон с до 100% рециклиран инертен
материал. По този начин могат да
бъдат преодолени проблеми с преработката, които възникват от
заместването на естествените
суровини със стари инертни материали (RA).
Да припомним, че RA за бетон

се получават главно от раздробяването на остатъци от разрушаване
на сгради в големите градове и индустриални центрове – например
от тухлени развалини, натрошена
керамика, и могат да се използват
в производството без добавяне на
пясък или чакъл.
Рециклираният инертен материал по своята същност обаче е
по-порест и абсорбиращ, което се

отразява на консистенцията на забъркания с него бетон и на неговата
пригодност. Това е моментът, в който добавката влиза в действие, помагайки да се осигури до 120 минути
за работа, като същевременно материалът запазва същото качество. Освен това суперпластификаторът обещава добра хомогенност
и идеално състояние за изпомпване,
разливане и заглаждане.

ǘǹǺǯǺȀǬǸǴǷǹǬǽǯǼǬǰǬǮǖǺǷǺǼǬǰǺȅǱǻǺǷǳǮǬǱǷǱǶǾǼǴȃǱǽǾǮǺ
ǴǳȂȋǷǺǺǾǽǷȆǹȃǱǮǬǱǹǱǼǯǴȋ
В Ас п е н, щ ат а Ко лорад о, н ова с г рада с
площ от 53 000 кв. м ще
се превърне в една от
първите многофамилни
структури, работещи изцяло с електричество от
слънчева енергия. Проектът на стойност 19
млн. долара, финансиран
от Aspen Skiing Company,
трябва да бъде открит
всеки момент и е в отговор на жилищната криза

в района.
Сградата ще има нулев нете н въглеро де н
отпечатък. Местното
е нер г и й н о д ру же с т в о
Holy Cross Energy се ангажира да предлага 100%
възобновяема енергия до
2030 г., така че електричеството, с което ще се
захранва сградата, ще е
изцяло екологично. Ефективните електрически
термопомпи ще допри-

насят за отоплението
и охлаждането по енергийно ефективен начин и
ще снабдяват сградата
с битова гореща вода,
докато соларната инсталация на покрива от
80 kW ще помогне да се
компенсират поне 30%
от енергийния товар на
зданието.
Hub at Willits ще има
138 легла за служителите
на Aspen Skiing.
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„За мен е чест
да поема тази
роля в това жизненоважно време
н а проме н и . Щ е
работим, за да гарантираме, че оставяйки уникална
и незаменима витрина на дизайна, изложението се разраства и отговаря на бъдещите предизвикателства: развитието
на устойчивост, дигитализация, научни изследвания,
иновации, творчество и приобщаване - като същевременно се поддържа, както винаги, най-високото
качество”, заяви Мария Поро.
В изявление Salone del Mobile отбеляза, че шоуто сега очертава нови стратегии, които ще „отговорят на сътресенията днес“. „Решението да се
инвестира в млад амбициозен президент е част
от стратегията за укрепване на международното
ръководство на събитието във време на дълбоки
промени“, каза Джанфранко Маринели, президент на
Federlegno Arredo Eventi (търговската организация,
която притежава марката Salone del Моbile).

Мария Поро ще дебютира на специалното
издание на изложението през септември
Страницата
подготви
Елица Илчева

Знаменитият италиански панаир на мебелите в
Милано – Salone del Mobile,
обяви името на новия си
президент. Това е Мария
Поро, която оглавяваше
браншовата асоциация за
търговия с вътрешно обзавеждане на Ботуша. Тя
наследява на поста Клаудио Лути, който се оттегли през април, и влиза в
историята като първата
дама, заемаща най-високото кресло в Salone del
Mobile. Поро реално ще де-

ǵȖȊȐȚȍ
ȘȈȉȖȚȕȐ
ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ
șȢșșȗȖȌȍȓȍȕȐ
ȉȦȘȈ
Бизнесът обмисля
цялостна реорганизация на заеманите офис
площи, за да осигури
безопасна и ефективна
среда при връщането на
хората на работните
им места. Това показва
проучване на Cushman
& Wakefield Forton, проведено сред компании
с общо над 43 000 служители в София. В анкетата са участвали
пр е ди м н о ф и р м и от
аутсорсинг и IT сектора, финансовата сфера,
фармацевтични компании и др.
Според допитването повечето търсят
варианти за по-гъвкаво разпределение на
работните площи. 11%
посочват, че ще връщат служителите си
на работните им места едва наесен. 53%
ще търсят решения,
като Hot Desking, Activity
Based Working и др.
Установен е нарастващ интерес към реорганизация на работното пространство,
при която служителите
да нямат собствени
бюра, а да ползват свободните към даден момент, т.нар. hot desking.
Популярна система за
организация на площите е и Activity Based
Working. При нея в офиса
се обособяват различни
функционални зони в зависимост от дейностите и работния процес.
55% от участниците в проучването заявяват, че не планират
нови интериори за наетите помещения.

бютира през есента, когато ще вкара бранда в нова
ера – панаирът се трансформира с нова концепция
и нов дизайн на специално-

то издание Supersalone,
което след няколко отлагания заради пандемията
ще се проведе от 5 до 10
септември.

Офис, който носи духа на детството
в Абу Даби

В образец на
иновативен дизайн на работни
пространства
е превърнат
нови ят офис
на Abu Dhabi
Early Childhood
Authority (Държавната образователна организация за
ранно детско развитие).
Цветен, забавен и изпълнен с много настроение
е проектът на студио
ROAR, чийто основател
е дизайнерката Палави
Дийн. Работата й се отличава именно с това,
че превръща обектите
в места за емоционални
преживявания. Те винаги
са много шарени и с подчертана индивидуалност.
А подхода й критиците определят като „опитомен и
див“ едновременно.

но и да бъде подходяща за
възрастни“, казва Дийн.
Ключово е било това, че
дори да носи духа на детството, офисът трябва

За нови я офис, разположен в известния Al
Mamoura небостъргач в
Абу Даби, Дийн залага
на авангардност, която
комбинира с игрови елементи от детството,
създавайки вдъхновяващо място за персонала
на образователната институция.
„Основното предизвикателство беше да се
проектира работна територия, която привлича
вниманието с игривата
природа на детството,
да е удобен и функционален, „за да взимат възрастните най-добрите
решения за бъдещето на
децата“.
Концептуалното решение тя обяснява така:
„Дизайнерската нишка
се основава на синапсите на детския мозък:
поредица от центрове,
с въ р з ан и с ор г ан и ч н и
течащи пътеки. Ярката
палитра бе разработена

с помощта на специалист по цветна пси хологи я.
Затова например
има оранжеви зони,
които да
вдъхновяват
т в о рч е с к а та енергия,
и сини – за
релаксация“.
За постигането на
тази вълнуваща еклектика
се залага на
офис мебели
от марките
Herman Miller,
St e e l c a s e и
Artifort. Всяко пространство е създадено индивидуално.
Например има кът
с меки тапицирани
мебели под формата

на букви и такива, с форма
на животни. Както и други
зони, които създават впечатление, че си по-скоро
на детски рожден ден, отколкото на работа.
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ǳȦȉȖǲȐȘȖȊȏȈȘȈȌȊȈȜȍȕȖȊȍȚȍ ǜǴǰǷǴǝǶǺǾǹǴǻǼǱǰǴǳǮǴǶǮǬǰǬǽǾǬǹǱǸ
ǽǮǴǰǱǾǱǷǴǹǬÅǛǺǽǷǱǰǹǴȋǾǰǿǱǷ´
șȐȕȈÄǲȈȘȈȊȈȕȗȈȘȚȐǨȘȈȗȧ´
Десислава Бакърджиева

Двудневният фест в Царево събра
меломани от цялата страна

Този октомври майсторът на историческия епос
сър Ридли Скот ни предизвиква да станем свидетели
на „Последният дуел“. Световните звезди Мат Деймън и Адам Драйвър ще ни
отведат от големия екран
на забележително пътешествие назад във времето
до 1386 г., за да разкажат
поразителната истинска
история на едно престъпление, на съдебен спор и
на последния законен дуел
до смърт в средновековна
Франция, противопоставящ двама мъже – двама

В. „Строител“
Седмото издание на
„Караван парти Арапя“ за
пореден път събра меломани от цялата страна
и премина при голям интерес. Двудневният фестивал, на 24 и 25 юли, бе
изпълнен с веселие, положителни емоции и много
песни под открито небе в
XChallenge Park в Царево.
В първия ден младите
музиканти Тромбоби &
Симо представиха новия
си албум. На сцената се
качиха още Милица Гладнишка и Михал Йосифов
секстет.
На 25 юли Ангел Дюлгеров зарадва феновете си
със своя последен проект
„Сетива“. Звездата на шоуто във втората вечер бе
Любо Киров, когото многобройната публиката не
спря да аплодира и да пее с

него. Обичаният музикант
повиши градусите до максимум, след като покани на
сцената един от най-впечатляващите родни рок
гласове Станислав Сланев
– Стенли.
Инициаторите на
„Караван парти Арапя“
са група „Акага“. От съвсем спонтанна идея през

приятели, които трябва
да докажат собствената
си правота пред очите на
Кралството и Бог.
Базиран на едноименния роман на Ерик Джагър,
филмът „Последният дуел“
проследява историята на
завърналия се от бойното
поле нормандски рицар Жан
дьо Каруж (Деймън), който
открива, че съпругата му
Маргьорит (Джоди Комър)
обвинява в изнасилване неговия стар приятел, оръженосеца Жак льо Гри (Драйвър). Въпреки съмненията,
че думите на бременната
Маргьорит не са истина,
Дьо Каруж предизвиква на

официален съдебен дуел до
смърт твърдо отричащия
да има каквато и да е вина
Льо Гри. Предстои яростна
битка, при която всеки от
участниците в конфликта
може да срещне своя фатален край.
С несравнимия си епичен визуален стил и усет
към най-дребните детайли
сър Ридли Скот по впечатляващо автентичен начин
пресъздава на големия екран една от най-турбулентните епохи в историята на Франция, без нито
за момент да губи фокуса
от историята на тримата
герои.

2015 г. фестът на морския бряг се превръща в
едно от най-харесваните
и очаквани събития през
лятото и с всяка година
става все по-посещаем.
Мероприятието се подкрепя от община Царево
и кмета Георги Лапчев.
Вестник „Строител“ е медиен партньор.

&(//26ȖȚȉȍȓȧȏȊȈȚȋȖȌȐȠȍȕ
ȦȉȐȓȍȑșȈȓȉțȔȈ'HGLFDWHG
Десислава Бакърджиева
През 2021 г. хърватското дуо
2CELLOS ще отпразнува 10-годишния
си юбилей с шести студиен албум,
озаглавен Dedicated. Виртуозите
Лука Шулич и Степан Хаусер са създали вълнуваща колекция, посветена
на отдадеността им към музиката,
виолончелото и публиката. При обявяването на албума 2CELLOS представиха нов сингъл от него - I Don’t
Care, интерпретация на хитовата
колаборация на Ед Шийрън и Джъстин
Бийбър. Песента е придружена от забавно видео, което съдържа кадри от
невиждани досега моменти от кариерата на музикантите. В Dedicated

са включени римейкът на Demons на
групата Imagine Dragons, както и рок
класиката Livin’ on a Prayer на Бон
Джоуви. Богатата палитра от различни стилове в албума се допълва от
модерни поп парчета, като Bad Guy
на Били Айлиш, Shallow на Лейди Гага,
Halo на Бионсе. Шулич и Хаусер са
заложили и на рок хитовете Cryin на
Aerosmith, Sweet Child O‘ Mine на Guns
N' Roses, Wherever I Go на OneRepublic,
както и класиката Sound of Silence на
дуета Саймън и Гарфънкъл.
В подкрепа на проекта виолончелистите ще направят дългоочаквано завръщане на сцената с турне в САЩ, което ще стартира на
26 март 2022 г. в Rosemont Allstate

Arena, Илинойс.
След кратко прекъсване Лука
Шулич и Степан Хаусер се събират
отново в студиото по време през
2020 г. „Паузите са полезни за размисъл. Гледаш назад към това, което си
постигнал, и обмисляш в каква посока
искаш да поемеш в бъдеще. Преди пътувахме толкова много, че нямахме
това време. Винаги сме планирали да
се завърнем и вложихме много нова
и свежа енергия в създаването на
Dedicated. Надяваме се, че когато ни
слушат, хората осъзнават, че челото
е гъвкав и разнообразен инструмент,
който е способен да изсвири както
тежък рок, така и нежна балада или
модерна музика“, споделят 2CELLOS.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ОБЩИНИ:
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Инж. Ясен Ишев,
председател на
Научно-техническия
съюз по транспорта

Специален
приз
„Скритото
добро“ на
Столичната
община, 2017

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

Годишната
награда на
ББАПБ „Медия
на годината“ за
2014 г. за принос
в областта
на пътната
безопасност

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

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
дейността на съдебната система
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„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,
Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александрова – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян,
Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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„Вестник Строител“ ЕАД
е сертифицирано за
устойчиво управление на
събития по стандарта ISO
20121 от Bureau Veritas
Certification.

BG.121357Q/U

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

50
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Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

%

Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

