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

BG.121357Q/UНужни са инвестиции от 2 млрд. лв. 
годишно в продължение на 10 г., за да 
подобрим пътната инфраструктура 

Туризмът през лято 
2021 – оптимистични 
надежди в песимистична 
ситуация
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Десислава 
Бакърджиева 

На редовното си за-

седание служебното пра-

вителство одобри от-

пускането на временен 

финансов ресурс в размер 

на 45 млн. лв. за стартира-

не на дейностите по про-

ект „Модернизация на жп 

линия София – Драгоман – 

сръбска граница, жп учас-

тък Волуяк – Драгоман“. 

Допълнителните плащания 

се отпускат към бюджета 

на Министерството на 

транспорта, информацион-

ните технологии и съобще-

нията като принципал на 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“. 

От пресцентъра на 

Министерския съвет (МС) 

уточняват, че проектът е 

предвиден за финансиране 

по Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 – 

2020“ и предстои неговото 

одобрение от Управлява-

щия орган на ОПТТИ и Ев-

ропейската комисия. Оси-

гуряването на средствата 

ще позволи своевременно 

стартиране на предвиде-

ните дейности и завършва-

нето им до края на 2023 г., 

когато е крайният срок за 

финансиране от оператив-

ната програма. 

„След одобряване на ев-

ропейското финансиране 

за проекта разходите ще 

бъдат възстановени в Дър-

жавния бюджет“, посочват 

още от МС.

Осигуряването на средствата ще позволи дейностите по проекта да стартират

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com
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  euromarket.bg      construction@euromarket.bg      0888 811 537

“Имам супер здрави и производителни машини и всички са от една марка.”
МОЯТ ИЗБОР Е

ВСИЧКИ ТИПОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЕДИН ДОСТАВЧИК.

БАГЕР-ТОВАРАЧИ

ГРЕЙДЕРИ

БУЛДОЗЕРИ

МИНИ БАГЕРИ

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия  
„Христо Ботев“ обявява свободни работни места за: 

✓ учител по практика - строителен инженер или приравнен бакалавър по практическо 
обучение   „Пътно строителство”, ТС, ССС или ПГС, с опит в СМР; 

✓ учител по практика - строителен инженер или приравнен бакалавър по практическо 
обучение „Пътно строителство”, ТС, ССС или ПГС, с опит в СМР (по заместване).

Документи за кандидатстване по позициите се приемат до 30 август. 
Трябва да бъдат предоставени: 

1. заявление; 
2. копие от диплома (и); 
3. автобиография с опис на обекти, в които кандидатът е взел участие.
За контакти: тел. 02/866 12 71, e-mail: sgcag@sgcag.info 

6 август
Томислав Дончев, народен представител от 46-тото НС и бивш вицепремиер

10 август
Инж. Светослав Борисов, член на УС на КСБ

Десислава 
Бакърджиева

Със свое решение слу-

жебният Министерски съ-

вет (МС) одобри промени в 

Програмата за портфейл-

ни гаранции в подкрепа на 

ликвидността на предпри-

ятията, пострадали от 

извънредната ситуация и 

епидемията от COVID-19. 

От правителствената 

информационна служба 

посочват, че чрез тях се 

цели синхронизирането й 

в максимално възможна 

степен с разработения 

през май 2021 г. от Минис-

терството на икономика-

та и Министерството на 

финансите надграждащ 

механизъм за интервенция 

чрез ликвидна подкрепа за 

предприятията в страна-

та, наречен „Портфейлна 

гаранция за преодолява-

не на последствията от 

COVID-19“. (,,Програмата 

за възстановяване“) 

„Програмата за въз-

становяване“  ще пре-

достави значителна по 

размер ликвидна подкре-

па за предприятията в 

страната, концентрира-

на в относително кратък 

период от време. „Гаран-

ционната схема ще оси-

гури по-облекчен ред на 

финансиране на сериозен 

брой предприятия, при 

изгодни условия, 

което до голяма 

степен да по-

крие свързания 

с последствия-

та от COVID-19 

з ави ш е н  кон -

трагентен риск. 

Е ф е к т ъ т  о т 

гаранци ята е 

фокусиран вър-

ху облекчения в 

изисквани ята 

за обезпечение 

и  максимално 

скъсени срокове 

за одобряване 

и усвояване на 

кредитите“, по-

ясняват от МС. 

От съобщение-

то става ясно, 

че търговските банки 

ще бъдат задължени да 

прехвърлят изцяло ико-

номическата полза от 

гаранцията към крайни-

те кредитополучатели 

чрез предоставяне на 

необезпечени заеми, с 

изключение на лични га-

ранции,  които следва 

В. „Строител“ 

Сенатът в САЩ финализира детайлите по плана за ин-

вестиции в пътища, мостове, пристанища, високоскоростен 

интернет и друга инфраструктура на стойност около 1 три-

лион долара. Предстои законопроектът да бъде приет скоро.

След продължили със седмици преговори сенаторката 

демократка Кирстен Синема от Аризона заяви, че е внесла 

текста за разглеждане в Сената, с което започва процедура 

по обсъждане на евентуални изменения.

Според сенаторката републиканка от Мейн Сюзън Колинс 

поне 10 републиканци ще подкрепят мярката, което ще позво-

ли тя да преодолее процедурното препятствие от 60 гласа.

Вестник „Строител“ ще следи темата. Очаквайте още 
информация в следващи броеве.

задължително да бъдат 

предоставени от дейст-

вителните собственици. 

Промените в Програмата 

предвиждат кредитите 

да се предоставят при 

по-кратки срокове за об-

работка и с оптимизира-

но време за одобрение или 

отказ.

С решението се дава 

съгласие „Българската 

банка за развитие“ ЕАД съ-

образно изпълнението на 

Програмата за портфейл-

ни гаранции в подкрепа на 

ликвидността на предпри-

ятията, пострадали от 

извънредната ситуация и 

епидемията от COVID-19, 

да преразпределя част от 

средствата в рамките на 

одобрения й бюджет за 

реализиране на други мер-

ки за преодоляване на по-

следствията от COVID-19, 

възложени на ББР от Ми-

нистерския съвет.
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Служебният премиер 

Стефан Янев провери на-

предъка по изпълнението 

на новия гранично кон-

тролно-пропускателен 

пункт „Рудозем - Ксан-

ти“, който се реализира 

по Програмата за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG V-A „Гърция 

– България 2014-2020“. 

Той беше придружен от 

зам.-министъра на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Захари 

Христов, областния упра-

вител на Смолян Стефан 

Сабрутев и кмета на Ру-

дозем Румен Пехливанов. 

Министър-председа-

телят изтъкна, че ГКПП 

„Рудозем - Ксанти“ има 

изключителното значение 

за развитието на иконо-

миката и туризма на Бъл-

гария и Гърция. „Всичко е 

направено добре – 4 ленти 

във всяка посока, 2 ленти 

за автомобили, 1 лента за 

тежък трафик, 1 лента за 

автобуси. Освен админи-

стративната сграда има 

и такава за медицинските 

органи, които ще могат да 

проверяват влизащите от 

посока Гърция“, отбеляза 

Стефан Янев.

Зам.-министър Хри-

стов посочи,  че ГКПП 

„Рудозем” е изграден по 

всички европейски изиск-

вания. „В края на годината 

ще бъде въведен в експло-

атация, с което нашият 

С нови 170 млн. лв. на-

раства бюджетът, кой-

то ще бъде насочен за 

земеделие в националния 

План за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ). Това 

съобщиха от МЗХГ след 

проведена среща между 

зам.-министъра на земе-

делието, храните и горите 

Георги Събев и зам. минис-

тър-председателя по уп-

равление на европейските 

средства Атанас Пеканов. 

По думите на Събев 

допълнителните пари 

ще бъдат насочени към 

„Устойчиво селско стопан-

ство”. „Така безвъзмездни-

те средства за „Селско, 

рибно и горско стопан-

ство”, предвидени в НПВУ, 

нарастват с близо 70% и 

стават 480 млн. лв. От 

общата сума за сектора, 

която страната ни полу-

чава под формата на без-

възмездно европейско фи-

нансиране – 12,8 млрд. лв., 

новите средства, които 

ще стигнат до бранша, 

се равняват на близо 4%. 

Цифрата е съпоставима с 

годишния принос на секто-

ра към българския БВП“, е 

коментирал Георги Събев. 

От МЗХГ посочват, 

че новите 170 млн. лв. са 

предвидени след съвмест-

ни дискусии с представи-

тели на бранша, които са 

изпратили своите стано-

вища относно частта за 

земеделие в Плана. „Необ-

ходимо е балансирано раз-

пределение на средства-

та, за да могат парите 

да достигнат до повече 

земеделци от всеки един 

отрасъл в земеделието. 

Допълнителната сума се 

предвижда да се насочи 

към дейности, които съ-

ответстват на целите 

на Механизма за възста-

новяване и устойчивост. 

Министерството на зе-

меделието, храните и 

горите работи по вари-

анти как това да се слу-

чи съобразно последните 

предложения на сектора, 

включително свързаните 

с напояването. Комуника-

цията и работата с бран-

ша продължават”, е казал 

още зам.-министър Събев.

Министерството на 

финансите (МФ) старти-

ра конкурсна процедура 

за избор на Съвет на ди-

ректорите (СД) на Фонд 

мениджър на финансовите 

инструменти в България 

- ФМФИБ (Фонд на фондо-

вете). От ведомството 

съобщиха, че подборът 

ще бъде проведен по мак-

симално прозрачен, пазар-

но ориентиран и близък до 

бизнес логиката принцип 

и въз основа на пазарни 

критерии. Поканата за 

подбор на кандидати може 

да бъде намерена на сайта 

на МФ.

От министерството 

посочват, че след встъ-

пване в длъжност на слу-

жебното правителство 

детайлно е анализирана 

ефективността на упра-

вление (процент на инвес-

тирани средства и ефект 

от тяхното влагане; ана-

лиз на разходите и на про-

цесите за управление) на 

Фонда на фондовете и са 

предприети мерки за: 

•  оптимизаци я  на 

структурата и процесите 

във ФМФИБ за повишава-

не на неговата конкурен-

тоспособност на пазара 

на финансовите инстру-

менти; 

• повишаване на учас-

тието и контрола на уп-

равляващите органи от 

всички министерства, 

които имат програми, уп-

равлявани от ФМФИБ във 

всеки един етап от упра-

влението; и  

• създаване на условия 

за участието на предста-

вители на бизнеса, съслов-

ни асоциации на банките и 

фондовете за дялово учас-

тие, научни организации 

от страната и чужбина 

в стратегическото пози-

циониране на ФМФИБ. 

„С Разпореждане на 

Министерския съвет от 

15.07.2021 г. се утвърди 

нов Устав на ФМФИБ и 

министърът на финан-

сите беше натоварен да 

организира комисия за 

подбор на членове на но-

вия Съвет на директори-

те. Комисията включва 

управляващите органи 

по Закона за управление 

на средствата от Евро-

пейските структурни и 

инвестиционни фондове, 

които имат финансово 

споразумение с Фонда на 

фондовете“, припомнят от 

МФ, като уточняват, че е 

назначен временен СД на 

Фонда до провеждането на 

конкурсната процедура.

Служебният премиер 

Стефан Янев, придружен 

от зам.-министъра на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството За-

хари Христов, посети че-

пеларското село Забърдо, 

популярно сред туристите 

като Родопският Холивуд 

и с природната забележи-

телност Чудните мостове. 

Двамата бяха посрещнати 

от областния управител 

на Смолян Стефан Сабру-

тев, кмета на с. Забърдо, 

Валентин Черпоков, кмета 

на община Чепеларе Боран 

Хаджиев и председателя на 

Общинския съвет Панта-

лей Мемцов.

Премиерът Янев и зам.-

министър Христов инспек-

тираха ремонта на пътя до 

Чудните мостове, за който 

служебното правителство 

отпусна 250 000 лв., след 

като бе наводнен от порой-

ните дъждове на 17 юни т.г. 

и бе станал непроходим. 

„Отсечката е от ог-

ромно значение за разви-

тието на икономиката и 

туризма в региона. Един-

ственото шосе, по което 

минават десетки хиляди 

туристи всяка година, не 

беше ремонтирано от де-

сетилетия“, допълни още 

Захари Христов.

ангажимент като страна 

е изпълненен“, уточни Хри-

стов.

По отношение на го-

товността от гръцка 

страна премиерът Янев 

заяви, че ще бъдат прове-

дени необходимите раз-

говори на междудържавно 

ниво, тъй като отваряне-

то на този пункт е изклю-

чително важно и за Бълга-

рия, и за Гърция.

В отговор на журна-

листическо запитване 

дали с определения от 

миналата година бюджет 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ е обезпече-

но строителството на 

големи пътни проекти, 

Стефан Янев коментира, 

че в сектора има огромен 

проблем, тъй като се на-

лага фирмите да инвести-

рат собствени средства. 

„Бюджетът на Агенция 

„Пътна инфраструктура“, 

заложен в Закона за дър-

жавния бюджет за 2021 г., 

е 382 млн. лв., а в същото 

време са зададени поръч-

ки за над 2 милиарда лева“, 

коментира Янев. 
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„Внесохме на Минис-

терски съвет доклад за 

изваждането на „Мон-

тажи“ ЕАД от Държав-

ната консолидационна 

компания (ДКК). Предла-

гаме предприятието да 

премине директно към 

Министерството  на 

икономиката.“ Това обяви 

на брифинг след заседа-

ние на служебното пра-

вителство министърът 

на икономиката Кирил 

Петков, който изтъкна, 

че са внесени няколко до-

клада, свързани с проме-

ни в структурата на ве-

домството. „В момента 

министърът на икономи-

ката няма досег даже до 

част от нещата, които 

се случват в „Монтажи“, 

която е в ДКК и има свой 

собствен борд. Такива 

стъпаловидни структу-

ри са били най-добрата 

предпоставка за изтича-

не на нашите средства“, 

отбеляза Петков.

Кирил Петков съобщи 

още, че втора подобна 

стъпка предвижда фир-

мите „Еко Антрацит“ 

ЕАД и „Екоинженеринг” 

ЕООД да преминат под 

шапката на МОСВ. 

„Ние реално не зна-

ем как се изразходват 

средствата в тези две 

предприятия и отиване-

то в правилното минис-

терство ще гарантира 

прозрачност и парите, 

които се използват в 

тези компании, да се из-

ползват целево“, комен-

тира министърът.

По думите му има и 

предложение Държавно-

то предприятие за упра-

вление и стопанисване 

на язовири (ДПУСЯ) да 

премине към МЗХГ. 

Кирил Петков доба-

ви, че на правителстве-

ното заседание е бил 

обсъждан и вариантът 

Държавна агенция за из-

следвания и иновации да 

премине под контрола на 

МИ, така че заедно с Ми-

нистерството на обра-

зованието и науката да 

има по-добър надзор на 

средствата за инова-

ции. Той е убеден, че ако 

всичко това се направи, 

МИ ще стане модерно 

министерство, където 

Българската банка за 

развитие (ББР), Българ-

ската агенция за инвес-

тиции, Изпълнителната 

агенция за насърчаване 

на малките и средните 

предприятия, Българска-

та агенция за експортно 

застраховане и Нацио-

налният иновационен 

Фонд заедно ще станат 

двигателят на българ-

ската икономиката за-

напред.

Служебният минис-

тър коментира още, че 

би извадил и ВМЗ – Со-

пот, от ДКК, за да може 

и то да премине директ-

но към МИ, но не пред-

приема такава мярка, 

защото ДКК има заем 

от ББР. „Не можем да из-

вадим много фирми, без 

да я преструктурираме“, 

поясни Петков.

Зам.-министърът на 

околната среда и водите 

Ренета Колева проведе 

среща с президента на Ев-

ропейската асоциация за 

управление на отпадъците 

(FEAD) Петер Курт, съоб-

щиха от МОСВ. На нея тя 

е представила политика-

та на България по управле-

ние на отпадъците, както 

и предизвикателствата 

пред страната при прехо-

да към кръгова икономика.

„Като страна член на 

ЕС България полага усилия 

за намаляване на потреб-

лението на първичните 

суровини и увеличаване на 

количеството рециклира-

ни отпадъци. В процес на 

въвеждане в националното 

законодателство са изис-

кванията на Директива 

2019/904 на Европейския 

парламент и на Съвета 

от 5 юни 2019 г. относ-

но намаляването на въз-

действието на определе-

ни пластмасови продукти 

върху околната среда“, 

е казала зам.-министър 

Колева. Тя е допълнила, 

че МОСВ разработва и 

Стратегия за преход към 

кръгова икономика за пери-

ода 2021 - 2027 г. Ренета 

Колева е съобщила още, че 

през юни е бил приет но-

вият Национален план за 

управление на отпадъците 

2021 - 2028 г., който има 

ключова роля в сектора за 

ефективното и ефикасно 

управление на отпадъци-

те. 

Петер Курт е отбеляз-

ал, че е от съществено 

значение осигуряването 

на безпрепятствен превоз 

на суровини от отпадъци 

в рамките на ЕС, както и 

създаване на единна сис-

тема за качеството на 

отпадъците. Според него 

е важно при определяне на 

общите за ЕС параметри 

на системите за разделно 

събиране да се запазят и 

съобразят спецификите на 

отделните страни членки. 

На срещата са обсъде-

ни и предизвикателства-

та, пред които България 

е изправена за постигане 

на целите за рециклиране 

на битовите отпадъци, 

а именно най-малко 65%, 

които страната си е по-

ставила до 2035 г. В тази 

връзка Ренета Колева и 

Петър Курт са засегнали 

и темата за оползотво-

ряване на отпадъците и 

преминаване към нулево 

депониране. 

Третият блок на ТЕЦ 

„Марица-изток 2“ ЕАД е 

пуснат на пълна мощност 

– 210 MW. Стандартно 

досега централата рабо-

теше с два блока – единия 

за покриване на производ-

ството по отпуснатата 

квота от 1 млн. мегават-

часа електроенергия за 

регулирания пазар и вто-

рия – за свободния пазар. 

Това съобщиха от Минис-

терството на енерге-

тиката, като уточниха, 

че това е в резултат на 

проведените разговори 

между ръководствата на 

ведомството и на „Ма-

рица-изток 2“ с оглед на 

създадената пазарна си-

туация с рекордно високи 

цени на електроенергия-

та на Българската неза-

висима енергийна борса 

(БНЕБ) и възможностите 

за реализиране на допъл-

нителни приходи от стра-

на на централата. 

„Ръководството на 

М и н и с т ер с твото  на 

енергетиката счита, че 

при такава пазарна си-

туация ТЕЦ-ът трябва 

да работи на максимал-

но възможната техниче-

ска мощност – от една 

страна, това ще осигури 

приходи за „Марица-изток 

2“, а от друга - ще нама-

ли натиска върху потре-

бителите от високите 

цени на електроенерги-

ята. Независимо от фа-

кта, че това са задачи на 

оперативното управление 

на дружеството, което е 

ангажимент както на не-

говото ръководство, така 

и на ръководството на 

Българския енергиен хол-

динг, Министерството на 

енергетиката следи от-

близо ситуацията и пред-

приема активни мерки за 

включването на ТЕЦ „Ма-

рица изток 2“ на свобод-

ния пазар в настоящата 

ситуация“, заявяват от 

ведомството.

В  Ниш,  Сърби я ,  се 

проведе кръгла маса по 

проект „Интегрирана ту-

ристическа оферта“, из-

пълняван по Програмата 

за трансгранично сътруд-

ничество INTERREG-IPA 

„България – Сърбия 2014 

– 2020“, съобщиха от Ми-

нистерството на тури-

зма (МТ). Срещата е от-

крита от зам.-министъра 

на туризма Мария Белко-

лева и от представители 

на сръбските власти.

Зам.-министър Бел-

колева е споделила, че 

кръглата маса е в про-

дължение на подписания 

през 2019 г. Меморандум 

за разбирателство меж-

ду МТ и Министерството 

на търговията, туризма 

и телекомуникациите на 

Сърбия. Целта на про-

екта е да се промотира 

туристическата атрак-

тивност на трансгра-

ничния регион, включващ 

от сръбска страна об-

ласти Нишава и Пчиня и 

от българска – области-

те Кюстендил и Перник. 

Акцентът е поставен 

върху подобряването на 

достъпността на ту-

ристическия продукт от 

региона. Сред основните 

дейности са две обуче-

ния за представители на 

туристическия бранш, 

изготвяне на видео ма-

териали, брошури и книга 

за наследството на реги-

она, както и представяне 

на резултатите на про-

екта пред посетителите 

на два фестивала. Те ще 

се проведат в Кюстендил 

в периода 13 - 16 август 

2021 г. и в Ниш от 18 до 

21 август.
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Според министър Виолета Комитова сумата възлиза на 1,5 млрд. лв.

петък, 6 август 2021 Ñòðîèòåë

Десислава Бакърджиева 

„Категорично не съм спи-

рала и няма да спирам никакво 

строителство на пътища“. Това 

каза служебният министър на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството арх. Виолета 

Комитова от трибуната на 

Народното събрание по време 

на парламентарен контрол. Тя 

заяви, че след направен серио-

зен анализ е установено колко 

компании ремонтират пътища и 

за какви пари. „Всички дейности 

се възлагат от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ на N на брой 

фирми през 2019 г. с договори за 

60 месеца за текуща поддръж-

ка и ремонт на съответните 

пътища в съответните обла-

сти. Бюджетът на АПИ за този 

вид дейности за 2021 г. е 382 

млн. лв., гласуван в предишно-

то Народно събрание. А АПИ по 

тези договори поема ангажимен-

ти за над 2 млрд. лв. за текущ 

ремонт и поддръжка, от които 

1,5 млрд. лв. трябва да се усвоят 

тази година, а останалата част 

– през 2022 г.“, посочи арх. Коми-

това. „Ясно е, че тези пари ги 

няма в бюджета за тази година“, 

подчерта регионалният минис-

тър и допълни, че са започнати 

още по-задълбочени проверки, 

срещи с кметове и с фирми за 

търсене на решение на въпроса. 

Тя обясни, че е необходимо в на-

стоящия бюджет да се осигурят 

1,5 млрд. лв. за 2021 г., защото 

най-скъпото строителство е 

незавършеното строителство. 

Министър Виолета Коми-

това информира депутатите 

за етапа на реализация и сро-

ковете за завършване на СМР 

по конкретни участъци от ре-

публиканската пътна мрежа. В 

отговор на въпрос за прекратя-

ване на обществената поръчка 

за определяне на изпълнител за 

изработване на технически про-

ект и строителство на Запад-

ния обход на Пазарджик арх. Ко-

митова заяви, че участниците 

в процедурата са отстранени 

на етап разглеждане на техни-

ческото предложение, тъй като 

не отговарят на заложените 

от възложителя изисквания. По 

думите й към момента Агенция 

„Пътна инфраструктура“ е пред-

приела действия за откриване 

на нова тръжна процедура. Об-

ществената поръчка е във фаза 

изготвяне на документация за 

процедурата за възлагане. Пред-

стои обявяването й в най-крат-

ки срокове.

С решение на Съвета на 

директорите (СД) на „Ав-

томагистрали“ ЕАД за изп. 

директор на дружеството е 

определен инж. Иван Стан-

чев, досегашен член на СД. 

Това съобщиха от „Автома-

гистрали“ ЕАД, като уточ-

ниха, че председател на СД 

продължава да бъде Десис-

лава Христова, а досегаш-

ният изп. директор инж. Ва-

лентин Вълков - негов член.

„Промяната е вслед-

ствие на направеното 

изменение на Устава на 

„Автомагистрали“ ЕАД, с 

коeто изпълнителният ди-

ректор и председателят 

на Съвета на директорите 

управляват дружеството 

заедно и поотделно“, посоч-

ват още от дружеството.

Мирослав Еленков

В Народното събра-

ние се проведе експертна 

дискусия на тема „Нацио-

налната детска болница 

в България в контекста 

на добрите европейски и 

световни практики“. Цел-

та беше да се очертаят 

задължителните стъпки, 

които ще гарантират на 

лекарите, пациентите и 

родителите им качестве-

но детско здравеопазване 

и национална педиатрия.

В срещата се вклю-

чиха представители на 

различни парламентарни 

групи, служебният ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Виолета Ко-

митова и директорът на 

Дирекция „Администра-

тивно -териториално 

устройство“ към МРРБ 

арх. Пенчо Димитров. При-

състваха и български, и 

чуждестранни експерти, 

участвали в планирането 

и изграждането на болнич-

ни комплекси в Германия, 

Франция, Дания, Италия, 

Испания, Монако и Велико-

британия. Те представиха 

добрите европейски прак-

тики, включващи всички 

задължителни етапи - от 

предпроектното проучва-

не до дизайна при създава-

нето на детска болница.

Съпредседателят на 

„Демократична България” 

Христо Иванов заяви, че 

въпреки политическите 

разделения на парламен-

тарни групи, всички тряб-

ва да се обединят в име-

то на приоритета „деца”. 

След което допълни, че ако 

се постигне съгласие око-

ло такъв приоритет, той 

да може да мине през бю-

джета и през парламента.

„Аз съм в Народното 

събрание, за да може кау-

зата да се реализира и за 

да може наистина някой 

ден да сме горди, че имаме 

за децата си най-добрата 

детска болница и здраве-

опазване от най-високо 

ниво”, каза министър Вио-

лета Комитова. Тя комен-

тира, че може и трябва 

Националната детска 

болница да бъде в двора на 

Медицинска академия. Арх. 

Комитова очерта двата 

най-важни въпроса, около 

които ще се води дискуси-

ята - за това дали да бъде 

направена реконструкция 

на съществуващия стро-

еж, или да се изгради нова 

сграда за детската бол-

ница.

Арх. Пенчо Димитров 

обърна внимание, че не 

трябва да се разчита из-

цяло на МРРБ за разреша-

ването на възникналите 

спорове по казуса, защо-

то възложител за изграж-

дането на Националната 

детска болница е Минис-

терството на здравеопаз-

ването и всички решения 

за провеждане на необхо-

димите процедури са в не-

говите правомощия.

Снимка в. „Строител“
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Пожелавам на екипа на изданието да работи със същия 
ентусиазъм и да реализира все повече добри проекти 
като книгата „Строител. Интервюта“

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

Емил Христов
Ренета Николова

Инж. Ишев, какви са 
основните приоритети 
пред ръководения от Вас 
Научно-технически съюз 
по транспорта (НТСТ)?

Организацията има 

57-годишна история. Създа-

дена е през 1965 г. и през це-

лия изминал период успеш-

но е изпълнявала задачите, 

които са залегнали в нейния 

устав. Основните цели на 

НТСТ са да информира свои-

те членове за това, което 

се случва в транспортния 

сектор, да ги запознава с 

новостите, които навли-

зат, както и да провежда 

форуми, научни конференции, 

кръгли маси. Научно-техни-

ческият съюз по транспор-

та има 98 индивидуални чле-

нове и 65 корпоративни.

За съжаление през изми-

налата година организирах-

ме по-малко събития заради 

пандемията, но в същото 

време имахме и особено 

впечатляващи. През 2021 г. 

проведохме няколко меро-

приятия, на които обсъ-

дихме „зеления“ транспорт, 

чествахме първия полет 

на БГА „Балкан“. След всяко 

наше събитие изготвяме 

заключителен документ, 

който след това изпраща-

ме до отговорните инсти-

туции, за да дадем своите 

препоръки. Взехме решение 

тези съобщения да бъдат 

разпространявани и до ме-

диите, за да чуят и разбе-

рат повече хора за нещата, 

които правим. 

До края на годината ще 

проведем Общо събрание, на 

което ще бъде избран нов 

Управителен съвет. Плани-

рали сме да организираме и 

няколко форума за пътна ин-

фраструктура. Също така 

работим по редица норма-

тивни документи, които би 

било добре да се променят. 

Става дума например за 

увеличаване на норматив-

ното осово натоварване на 

товарите, които премина-

ват по нашите пътища от 

11,5 т на ос на 14 т. Има и 

други теми, по които рабо-

тим, като за актуалните в 

последно време интегрални 

и полуинтегрални мостове. 

В момента не съществува 

нормативна база, която 

да ги регламентира. Дого-

ворили сме се с колеги от 

Камарата на строителите 

в България (КСБ) и Българ-

ската браншова камара „Пъ-

тища“ (ББКП) съвместно да 

действаме по тези въпроси. 

Наскоро участвахте 
в кръгла маса на тема 
„Автомагистрала „Рила“ 
– свързаност, коридори, 
перспективи“. Бихте ли ни 

разказали повече за исто-
рията на проекта? Какви 
са основните изводи от 
събитието?

Идеята за организира-

нето на събитието беше 

съвместна с Форум за 

балкански транспорт и ин-

фраструктура (ФБТИ), кой-

то се ръководи от бившия 

министър на транспорта, 

информационните техноло-

гии и съобщенията Петър 

Мутафчиев. Основният ни 

довод беше, че това е добър 

проект, който преди повече 

от 10 г. имаше развитие, 

но изведнъж заглъхна. Ре-

шихме, че е време да при-

помним за възможностите, 

които той предлага. Съю-

зът има сериозен опит в 

подсещането на общество-

то и отговорните админи-

страции за подобни важни 

идеи. През 2015 г. отново с 

ФБТИ организирахме кръг-

ла маса за АМ „Черно море“, 

след което Агенция „Пътна 

инфраструктура“ възложи 

допълнителни актуализации 

за проучване на бъдещия ау-

тобан. Създадоха се идейни 

проекти и започнахме да се 

движим към бъдеща реали-

зация на автомагистрала-

та, направи се ОВОС. 

Всъщност през години-

те е имало интерес към АМ 

„Рила“, но не е била сред при-

оритетите на различните 

правителства. Спомням си, 

че през 2010 г. в пътните 

приоритети на правител-

ството бе предвидено да 

бъде готова до 2020 г., но 

в този период така се го-

вореше за всички 7 магис-

трали и 7 скоростни пъти-

ща, които трябваше да има 

в България. Но нещата не 

стават така, както ни се 

иска, и с толкова бързи тем-

пове. Трябва да се работи по 

проектите, да се актуали-

зират предварителните 

проучвания. 

Що се отнася до АМ 

„Рила“, първите идеи за реа-

лизирането й започват още 

1975 г., когато тогавашни-

ят Институт за проучване 

и проектиране „Пътпроект“ 

получава от държавата за-

дача да направи варианти 

за далечни обходи на Со-

фия и да свърже областите 

Кюстендил, Перник и Благо-

евград със столицата. На 

всички е ясно, че не е добро 

решение цялото транзит-

но движение да се вкарва в 

София. Особено при входа 

на града откъм Владая по-

ложението е доста тежко. 

През 1998 г. се сключва 

договор между Главно упра-

вление на пътищата (сега 

АПИ) и Американската тър-

говска агенция в България 

за създаването на далечен 

южен обход на София, като 

през 2000 г. е изготвен и 

проект от фирмите „Пла-

некон“, „Парсънс“ и „Тран-

сконсулт-БГ“ ООД. Започва 

се работа за търсене на 

най-добри решения за тра-

сето и през 2008 г. „Глав-

болгарстрой Холдинг“ АД 

прави прединвестиционно 

проучване и предлага учас-

тъкът да бъде реализиран 

чрез концесия, което се 

приема от администрация-

та. Така че идеята на кръг-

лата маса за АМ „Рила“ се 

явява като продължение на 

всичко свършено до 2010 г. 

За съжаление след 2010 г. 

нищо повече не се е случило 

и поради това на форума ние 

предложихме работата по 

магистралата да продължи, 

като разширихме проекта. 

Визията ни е тя да започва 

от Гюешево и покрай Дуп-

ница да стига до Самоков, 

където да се разклонява към 

Вакарел и Елин Пелин и АМ 

„Хемус“, а друго разклонение 

да се свърже с АМ „Тракия“ 

след Ихтиман. Тоест тран-

зитният трафик да не влиза 

в столицата и да заобикаля 

Софийския околовръстен 

път. Предполагаме, че цяла-

та дължина на аутобана ще 

е около 165 км.

 Мнението на експер-

тите е, че ползите от АМ 

„Рила“ ще са огромни – ще 

се скъси разстоянието, ще 

намалеят вредните емисии, 

шумът и пътнотранспорт-

ните произшествия. Пред-

лагаме и конкретни дейнос-

ти. Първата стъпка е да 

се актуализират същест-

вуващите идейни проекти. 

Такова предложение от-

правихме към държавната 

администрация. Възможно 

е АМ „Рила“ да бъде отда-

дена на концесия или да се 

реализира чрез публично-

частно партньорство, чрез 

финансиране от европейски 

фондове и други начини. Аз 

лично не мисля, че участъ-

кът може да бъде направен 

на инженеринг. Тук говорим 

за сериозно проектиране и 

не е добре да се прехвърли 

цялата отговорност на из-

пълнителите.

След края на форума 
изпратихте заключите-
лен документ до правител-
ството и политическите 
сили в 46-ото Народно съ-
брание. Какво се посочва в 
него?

Да се включи магистра-

лата с промяна от скорос-

тен път в автомагистра-

лен път в приоритетите 

на Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството и Ми-

нистерството на транс-

порта, информационните 

технологии и съобщенията 

и да се започне работа по 

нея, като същевременно 

се търсят и начини за фи-

нансиране. Посочихме, че 

така ще имаме по-добра 

свързаност с Република Се-

верна Македония, Република 

Сърбия и Република Гърция. 

Ефектът от реализирането 

на аутобана ще бъде осе-

зателен, а капиталовите 

вложения много бързо ще се 

възвърнат. 

Има ли разчети колко 
би струвало изграждането 
на АМ „Рила“?

Далеч съм от идеята, че 

ще бъде построена навед-

нъж. Обикновено първо се 

правят най-натоварените 

отсечки. Моята оценка е, че 

инвестицията ще е не по-

вече от 750 - 850 млн. евро. 

Не е малко, но говорим за 

магистрала, която обхваща 

сериозна дистанция. Разде-

лено във времето, сумата е 

поносима, дори и за нацио-

налния бюджет, виждайки 

как в момента се изграж-

дат много пътни участъци. 

Автор сте на сборника 
„Пътищата на България“. 
Той обхваща развитието 
на пътната инфраструк-
тура на страната за пери-
од от 40 г. Беше издаден 
през 2016 г. и поради голе-
мия интерес и през 2017 г. 
със съдействието на КСБ. 
Екипът на в. „Строител“ 
работи по книгата. Какво 
се промени от 2016 г. до 
сега в сферата на пътна-
та инфраструктура? 

Доста неща се промени-

ха. Ако през 2016 г. сме има-

ли 740 км автомагистрали, 

през 2020 г. те вече са над 

806 км. Сериозни средства 

от държавата се влагат 

за изграждане на пътища и 

това е много положително. 

Сега се работи по приори-

Снимка Румен Добрев
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тетни проекти като АМ 

„Струма“ – тунел „Железни-

ца“ и изпълняващите се съ-

оръжения по магистралата. 

Очаквам те да бъдат гото-

ви до края на годината. Тук 

искам да поздравя строите-

лите от „Главболгарстрой 

Холдинг“ АД, „Грома Холд“ 

ЕООД и „Джи Пи Груп“ АД, 

които работят много уси-

лено на АМ „Струма“. Така 

че има какво да се напише 

в следващо издание на кни-

гата „Пътищата на Бълга-

рия“. Надявам се, че колеги-

те от АПИ също ще дадат 

свои коментари какво биха 

искали да видят допълни-

телно. Важно е да се отче-

те какво е направено през 

последните години. Всеки 

период от развитието на 

пътната инфраструктура 

си има свои постижения.

Да разбирам, че об-
мисляте 3-то допълнено 
издание на книгата за пъ-
тищата? 

Планирал съм да има 

такова, дори мога да кажа, 

че съм водил разговори с ко-

легите от Агенция „Пътна 

инфраструктура“. Изразено 

беше становище от тяхна 

страна, че е хубаво на 5 г. 

да се издава актуализирана 

информация със статисти-

ка за автомобилния парк, 

ПТП, развитието на евро-

пейските коридори и на по-

големите инфраструктурни 

проекти.

Казахте какво се е про-
менило. А какво не се про-
мени? Кои проблеми оста-
ват актуални и с днешна 
дата? 

На първо място ще по-

соча отчуждителните про-

цедури. Не мога да разбера 

златни ли са, кое им е тол-

кова специалното, че отне-

мат толкова дълъг период, 

за да се излезе с решение. 

Преди години, когато аз бях 

в АПИ, за известно време 

имаше начин тези проце-

дури да не пречат, но Кон-

ституционният съд поста-

нови, че има противоречие 

с чл. 17, т. 5 от Конститу-

цията, който гласи, че не 

можеш да влизаш в частна 

собственост, докато няма 

пълни отчуждения. Според 

мен законодателят трябва 

да помисли за корекция в 

този текст. Ако към него 

се добави само: „с изклю-

чение на обекти от нацио-

нално значение“, това може 

да има наистина много си-

лен ефект. Защото всички 

знаем, че сега понякога се 

налага за реализирането на 

ключови обекти да се чака 

повече от 10 г. Необходимо 

е да се направят промени 

в Конституцията, така че 

да се спазват законите, но 

и да се развива държавата 

и нейната инфраструктура.

Следващото важно 

нещо е хроничното недо-

финансиране за ремонти 

на републиканската и ос-

таналата пътна мрежа. По 

наши изчисления са нужни 

инвестиции от 2 млрд. лв. 

годишно в продължение на 

10 г., за да подобрим пътна-

та инфраструктура. Тогава 

ще се стабилизираме и ще 

постигнем нивата, които 

са били до 1990 г. - лошите 

пътища са били само 15%. 

Сега те са над 30%, като 

в това число не влизат об-

щинските пътища.

Друга проблемна тема, 

която остава на дневен 

ред, са пътнотранспорт-

ните произшествия, но не 

искам да я подхващам. Ще 

кажа само, че се намираме 

на едно от първите места 

по инциденти и смъртни 

случаи.

Какво трябва да се 
промени по отношение на 
политиката на държавата 
в сектора на пътищата? 
Едни от най-актуалните 
въпроси, които са на об-
ществено внимание, са 
свързани именно с магис-
тралите и пътищата. Ко-
ментират се вътрешното 
възлагане, текущите дого-
вори за ремонт и поддръж-
ка, ефективността на тол 
системата, изграждането 
на магистралите чрез кон-
цесия, както и цените на 
строителството. Какво 
е Вашето мнение по тези 
горещи теми?

Идеята за тол система-

та бе тя да обхване сериоз-

на част от пътната мрежа 

на страната, по която пре-

минават тежкотоварните 

автомобили, за да не могат 

те да заобиколят плащани-

ята. Първоначално намере-

нията бяха да се включат 

16 350 км, които с времето 

намаляха на 10 800 км и сега 

са 3100 км. Де факто тиро-

вете се движат безплатно 

по 85% от републиканските 

пътища и по 100% от об-

щинските, а те най-много 

разрушават пътищата. 

Повечето приходи се съби-

рат от водачите на леки 

автомобили. Всичко това 

ощетява пътната инфра-

структура и облагодетел-

ства колегите автопревоз-

вачи. Като председател на 

НТСТ ги защитавам, но раз-

съждавам и какво се случва 

с републиканската мрежа. 

Мнението ми е, че тол сис-

темата не е достатъчно 

ефективна във вида, в кой-

то е в момента. 

Що се отнася до със-

тоянието на пътната ин-

фраструктура - то е лошо. 

По нея се движат превозни 

средства над нормативни-

те товари, за които е по-

строена. Това неимоверно 

се отразява на качеството. 

После не трябва да се чудим 

защо пътищата ни са раз-

рушени. Контролът трябва 

да се затегне. Нужно е да 

се промени и нормативната 

база. По-добре е да има по-

скъпо строителство, кон-

струкцията да е по-здрава, 

за да може да издържа на 14 

- 15 т осово натоварване. 

Договорите с вътрешно 

възлагане имат както плю-

сове, така и минуси. В много 

държави в Европа работят 

по тази система. Разби-

рам и защо се избира този 

метод – няма обжалвания 

на обществените поръчки, 

много по-бързо се строи. 

Лошото е, че обществото 

остава с впечатление, че 

при нея контролът е зани-

жен. Аз вярвам, че колегите, 

които изпълняват проек-

тите, го правят в пълния 

им обем и качествено, но 

контролът трябва да се 

завиши. 

По отношение на кон-

цесионните договори, за 

които се говори в послед-

но време. Тук ключово е да 

се удовлетворят и двете 

страни. Една добра сделка 

би могла да реши сериоз-

ни проблеми на държава-

та и да не се налага тя 

да финансира с публични 

средства даден мащабен 

инфраструктурен проект. 

За съжаление в България 

повече от 40 г. не се по-

лучават нещата с конце-

сиите. Поне три пъти са 

подписвани подобни дого-

вори, като единият бе за 

участъка от Трансевропей-

ската транспортна мрежа 

от Калотина до Капитан 

Андреево, но така и не се 

реализира. Спомням си, че 

по времето на управление-

то на Иван Костов така 

щеше да се прави АМ „Ма-

рица“, помним и подписания 

през 2005 г. договор за кон-

цесията на АМ „Тракия“. Но 

фактът е, че у нас нямаме 

пример на аутобан или път, 

който да е строен на кон-

цесия. 

Няма да пропусна и те-

мата за цените на км ма-

гистрала. Преди доста вре-

ме строяхме на 2 млн. евро 

на километър, но след това 

стойността се покачи, 

което е нормално. Цените 

на основните материали, 

суровини и на труда скочи-

ха неколкократно. Важно е 

и да уточним, че едно е да 

изграждаш път в равнина-

та, друго е теренът да е 

планински, тежък, както е 

например при АМ „Струма“. 

В зависимост от особено-

стите на терена 1 км ма-

гистрала може да струва 

различно, особено ако има 

нужда от тунели, виадукти, 

кръгови съоръжения или от-

бивки. Така че цената може 

да варира между 3 и 10 млн. 

евро на км, а и повече. 

Можете ли да обоб-
щите информацията за 
актуалното състояние на 
пътищата в България? 

Републиканската мрежа 

е приблизително 19 920 км и 

по статистика на АПИ над 

30% от тях са в лошо със-

тояние. С добри характе-

ристики са някои общински 

пътища, но има участъци, 

които не са ремонтирани 

вероятно откакто са по-

строени. 

Както вече казах, за 

да подобрим и доизградим 

пътната ни мрежа, в след-

ващите 10 г. е нужно да ин-

вестираме около 2 млрд. лв. 

годишно, като в сумата 

включвам зимното поддър-

жане, основните ремонти и 

новото строителство. Пре-

ди 15 г. тази цифра беше 1 

млрд. лв. Нужни са пари и ако 

те не се дават, с времето 

се увеличават. Виждаме, че 

вече има отсечки на магис-

тралите в страната, за 

които е дошъл моментът да 

бъдат основно реновирани. 

 

Коя според Вас ще е 
следващата изцяло за-
вършена магистрала след 
АМ „Тракия“ – „Хемус“ или 
„Струма“? Застрашено ли 
е финансирането им?

Най-реалистично е в 

следващата една или две 

години да видим завършена 

отсечката от Калотина 

до София. Искаше ми се да 

кажа АМ „Струма“, но там 

има един много тежък учас-

тък, лот 3.2, който пред-

стои да се направи в след-

ващите 5 г. 

Не мога да кажа дали 

е застрашено финансира-

нето на тези проекти, но 

със сигурност темповете 

на строителството им ще 

се понижат. Факт е, че сме 

закъснели с изграждането 

на автомагистралите си, 

но липсата на средства е 

значителен фактор. 

Спомням си, че в сборни-

ка съм прогнозирал, че АМ 

„Хемус“ ще бъде завършена 

около 2032 г., т.е. 60 годи-

ни след започването й, а е 

само 407 км. Но когато го 

подготвях, не очаквах така 

ударно да стартира строи-

телството й. Ако се рабо-

ти с правилните темпове, 

смятам, че може и по-рано 

да е готова. 

Имахме предложение 

към МТИТС още от 2017 г. 

да се ускори изграждането 

на АМ „Черно море“. Говорим 

само за 115 км. Участъкът 

е натоварен и се използва 

много, особено през летния 

сезон. Изхождайки от това, 

че АМ „Хемус“ още не е на-

правена изцяло, възниква въ-

просът - дали не е по-добре 

да се построи първо ауто-

банът до морето?

Кои са другите приори-
тетни пътни проекти, по 
които работата трябва 
да продължи?

Ключов за страната ни, 

а и за Европа е пътят Ви-

дин – Ботевград. Другата 

основна транспортна ос е 

по дължината на р. Дунав, 

където също трябва да се 

помисли за свързаността 

между градовете. Преди 2 г. 

организирахме кръгла маса 

за тунела под Петрохан – 

също важен проект, с който 

се съкращава разстоянието 

от Видин до София с над 

50 км. Ясно е, че няма как да 

започне изграждането му 

утре, но искаме да се рабо-

ти по него. Хубаво би било 

да се направят предпроект-

ни проучвания и да се запо-

чнат отчуждения. Не виж-

дам защо да не се построи 

в следващите 10 г., но ня-

кой трябва да движи тези 

проекти. Важен е и пътят 

Русе - Бяла - Велико Търново, 

където има много задръст-

вания и катастрофи. 

Какво е мястото на ор-
ганизации като КСБ, ББКП, 
НТСТ и др. за подпомагане 
на държавата в процеса на 
строителство на пътна 
инфраструктура? Как мо-
гат да бъдат по-полезни?

И трите организации 

имат много сериозна роля 

в процеса на строител-

ство. Често направляваме, 

даваме идеи, помагаме за 

развитието на норматив-

ната база, както и на поли-

тиките в сектора. Дано да 

има разумно правителство 

и държавна администрация, 

които да се вслушват в 

идеите, които даваме. Зад 

организациите ни стоят 

много членове - както го-

леми фирми, така и малки. 

Би следвало да се чува на-

шето мнение. Както гласи 

поговорката – „Глас народен, 

глас Божи!“. 

М и с л и т е  л и ,  ч е 
в. „Строител” помага в 
тази насока, като дава 
трибуна за различни мне-
ния по важните за бранша 
теми?

Смятам, че в. „Стро-

ител“  активно помага 

мнението на бранша да 

достига до отговорните 

институции. Аз го чета 

всяка седмица, събирам си 

всички броеве. Има го и в 

интернет, но аз предпо-

читам да си го разлистя. 

Друго си е да го видиш, да 

го пипнеш. Разглеждам го, 

запознавам се с новости-

те, отбелязвам си важни-

те неща. Голям фен съм на 

изданието. Поздравления за 

списването и всички полез-

ни и интересни материали, 

които читателите нами-

рат във вестника. Аз мно-

го харесвах и рубриката 

Ви за маршрутите, които 

представяхте, защото чо-

век можеше да се пренесе в 

мислите си на някои райски 

кътчета. 

Член сте и на Нацио-
налния клуб на строители-
те ветерани (НКСВ). Каква 
дейност развивате по от-
ношение на транспортно-
то строителство?

НКСВ скоро ще чест-

ва своята 10-а годишнина. 

Редовно организираме раз-

лични мероприятия. Послед-

ното събитие, което бе 

отразено и на страниците 

на вестника, беше посе-

щението на АМ „Струма“ 

и по-точно на съоръжение-

то на 366 км преди тунел 

„Железница“. Колегите ос-

танаха много доволни от 

наученото и задаваха много 

въпроси към строителите 

на обекта. Отнесоха се 

професионално и внимател-

но проучиха всеки детайл. 

Радвам се, че НКСВ от-

деля нужното внимание на 

своите членове и прави не-

малко неща, които наисти-

на си заслужават. Имаме и 

много нови идеи. Планирали 

сме да отидем до Калоти-

на, за да видим как се строи 

магистралата. След панде-

мията хората мечтаят за 

активност. 

В края на нашия раз-
говор бихме искали да Ви 
подарим книгата, която 
издадохме по повод 12-ата 
годишнина на вестника – 
„Строител. Интервюта“. 
В нея има и Ваше интервю. 
Какво е мнението Ви за 
идеята? Какво ще пожела-
ете на екипа на изданието 
по повод годишнината? 
Какво ще пожелаете на на-
шите читатели? 

Сърдечно благодаря за 

книгата. Мисля, че идеята е 

повече от чудесна. Аз имам 

няколко от книгите, които 

в. „Строител“ е издавал 

съвместно с КСБ, и смея да 

твърдя, че са великолепно 

направени, много професио-

нално и с красиви и ориги-

нални снимки. 

Пожелавам Ви да про-

дължавате да работите 

със същия ентусиазъм и да 

реализирате още добри про-

екти като книгата „Стро-

ител. Интервюта“. Всяка 

седмица колегите в НТСТ 

чакат с нетърпение новия 

брой и си го предават един 

на друг. 

Благодаря още веднъж 

на колектива на вестника 

от името на УС на НТСТ с 

пожелания за здраве, успехи 

и много радости.
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Инструментите са разработени по проект „Подкрепа за повишаване адаптивността 
на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“

Емил Христов

В сградата на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) се прове-

де кръгла маса на тема: 

„Зелени модели за соци-

ално сътрудничество“. 

Тя бе организирана от 

Федерация „Строител-

ство, индустрия и водо-

снабдяване“ – „Подкрепа“ 

(ФСИВ – „Подкрепа“) и 

КСБ в рамките на проект 

„Подкрепа за повишаване 

адаптивността на за-

етите лица и предприя-

тията към променящите 

се икономически условия“ 

по Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси 2014 - 2020“. Във 

форума участваха Вален-

тин Николов, изп. дирек-

тор на КСБ, инж. Иоанис 

Партениотис, председа-

тел на ФСИВ – „Подкрепа“ 

и вицепрезидент на КТ 

„Подкрепа“, Йордан Йор-

данов, зам.-председател 

на ФСИВ – „Подкрепа“, и 

Камелия Петкова от Ин-

ститута по философия и 

социология към Българска-

та академия на науките.

„Темата на т.нар. зе-

лени модели на социално 

сътрудничество е изклю-

чително актуална за Ев-

ропа и смятам, че сме из-

брали правилния момент, 

в който да я обсъдим. 

Заедно можем да постиг-

нем големи успехи в това 

направление“, заяви инж. 

Иоанис Партениотис. Той 

информира, че проектът 

е стартирал през изми-

налата година, като про-

дължителността му е 29 

месеца.

Инж.  Партениотис 

изрази благодарност за 

гостоприемството на Ка-

марата на строителите, 

която според него е отли-

чен партньор на синдикал-

ната организация. „За нас 

това е доказателство за 

доверието, което двете 

страни имат помежду си, 

и за доброто ни сътруд-

ничество“, подчерта инж. 

Партениотис. 

Той разказа, че основ-

ната цел на проекта е ут-

върждаване на стандарти 

за социално сътрудни-

чество и разгръщане на 

тяхна база на всестранни 

„зелени“ модели, насочени 

към повишаване на адап-

тивността на заетите 

лица и предприятията. 

Проектът обхваща 10 ико-
номически дейности, сред 
които е и сектор „Строи-
телство“.

От изказването стана 

ясно, че той е разделен на 

три модула, като в първия 

е проучено състоянието 

на социалния диалог и съ-

трудничество и на база на 

него са направени изводи и 

препоръки. Въз основа на 

тях се реализира втори-

ят модул, в който се раз-

работват т.нар. социални 

стандарти и модели, които 

да бъдат внедрени в пред-

приятията.

Валентин Николов спо-

дели, че 

Камарата на строителите 
в България се е включила 
активно в работата по 
проекта,

както и че се надява 

да вижда повече подобни 

инициативи. „Съвместно 

правим нещо, което над-

гражда дейността ни, и 

вярвам, че дори след края 

му ще продължим да разви-

ваме възникналите идеи“, 

посочи той. 

На кръглата маса бяха 

представени основните 

резултати от направено 

от ФСИВ – „Подкрепа“ на-

ционално представително 

изследване в икономическа 

дейност „Строителство“ 

и четири „зелени“ модела 

за подобряване на социал-

ния диалог.  

„Предмет на изследва-

нето бе състоянието на 

работната среда, соци-

алният диалог и социално-

то сътрудничество като 

оценка на четири ключо-

ви области: работната 

среда и организацията на 

труда, стреса на работно-

то място, здравословни и 

безопасни условия на труд 

и състоянието на социал-

ния диалог и социалното 

сътрудничество“, посочи 

Йордан Йорданов. 

Той презентира и че-

тирите „зелени“ модела за 

работна среда и социално 

сътрудничество, които 

имат за цел да подобрят 

работната среда и соци-

алният диалог в отрасъл 

„Строителство“.

 „Помирителна комисия и 
доброволен трудов арби-
траж“

е „зелен“ модел, който 

представлява партньор-

ска процедура за бързо 

преодоляване на конфлик-

тна ситуация и предста-

вя възможността за съз-

даване на двупартитен 

принцип на институции 

„Помирителна комисия“ и 

„Доброволен трудов ар-

битраж“. Съответно те 

ще се управляват от со-

циалните партньори в 

сектор „Строителство“. 

„От страна на работода-

телите това е КСБ, а от 

страна на синдикатите - 

КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Ко-

мисията ще действа като 

допълнителен инструмент 

за намиране на компромис 

там, където има пробле-

ми при договаряне или при 

трудов спор. Желанието 

е да се намери разумни-

ят баланс на интересите 

между работниците и съ-

ответния работодател“, 

каза Йордан Йорданов. 

Предвижда се реализаци-

ята на „зеления” модел да 

се осъществи чрез включ-

ване на „Помирителната 

комисия“ и „Доброволен 

трудов арбитраж“ в Отра-

словия колективен трудов 

договор (ОКТД) и подпис-

ване на меморандум и де-

кларация за прилагане на 

принципите между ФСИВ 

– „Подкрепа“ и отделните 

предприятия от отрасъла. 

Вторият „зелен“ модел 

е свързан с т.нар. 

първа долекарска помощ на 
работното място. 

„Грижата за човешкия 

живот и здраве е най-ви-

сша ценност. Социални-

те партньори винаги са 

работили за навременна и 

адекватна помощ при тру-

дови злополуки и аварии“, 

посочи инж. Иоанис Парте-

ниотис и добави, че целта 

е чрез инициативата да се 

постигне значително по-

добряване знанията и уме-

нията на работниците при 

оказване на първа долекар-

ска помощ в случай на ин-

цидент. Сред предвидени-

те техники за постигане 

на желаните резултати е 

и изготвяне на специален 

наръчник и провеждане на 

регулярни обучения от ме-

дицински специалисти на 

ниво предприятие. 

Третият инструмент, 

който бе представен на 

кръглата маса, е 

План за управление на чо-
вешките ресурси. 

От изнесената ин-

формация стана ясно, че 

целта е да бъде формули-

рана концептуална рамка, 

която да улесни предпри-

ятията в техните усилия 

да намерят най-точни и 

оптимални подходи за уп-

равление на работния си 

ресурс. 

Според Йордан Йорда-

нов предложената концеп-

туална рамка има универ-

сално съдържание и може 

да бъде приложена спрямо 

различни компании. 

Пред гостите на фору-

ма бе представена и 

Програма за управление и 
минимизиране на стреса на 
работното място (Програ-
ма Антистрес)

Тя представлява съв-

купност от специализи-

рани политики и мерки, 

насочени към идентифи-

цирането, измерването и 

управлението на психо-

социалния стрес в рабо-

тата, като за целта най-

напред се установяват 

факторите и причините, 

които го генерират, след 

което се набелязват адек-

ватни техники и програ-

ми за третиране на фак-

торите до пълното им 

отстраняване. Крайната 

цел е да се елиминират 

стресогенните фактори 

и да се свалят до минимум 

нивата им.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

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

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ОСМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2021

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

3000 лв. без ДДС
Срок – 15 септември 2021 г.

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

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

®
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До началото на учебната година ще бъде готово разширението на 52-ро ОУ „Цанко Церковски“ в кв. „Бояна“
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Зам.-кметът на Сто-

личната община по на-

правление „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов провери напредъ-

ка по строителството на 

обекти в града. При посе-

щението му в 52-ро Ос-

новно училище „Цанко Цер-

ковски“ в кв. „Бояна“ стана 

ясно, че разширението 

към учебното заведение 

ще бъде готово за нова-

та учебна година. То е за 

две подготвителни групи 

и една редовна паралелка. 

52-ро ОУ „Цанко Цер-

ковски“ е построено през 

1960 г. и се състои от 

два учебни корпуса на 2 и 

3 етажа, свързани с то-

пла връзка и физкултурен 

салон. Новата постройка 

представлява едноетажна 

сграда. В нея са обособени 

3 класни и учителска стаи, 

санитарни помещения, 

изградена е топла връз-

ка към съществуващата 

част на училището. Рабо-

ти се по изграждането на 

спортно игрище в двора, 

което също ще бъде за-

вършено за 15 септември. 

„Прави се и подпорна сте-

на с цел да се запази дър-

весната растителност в 

терена и след това ще се 

изпълнят довършителни 

работи по вертикалната 

планировка“, посочи инж. 

Джоргов. Той информира, 

че в район „Витоша“ про-

дължава премахването на 

стара сграда в терена на 

Националния дарителски 

фонд „13 века България“, 

където ще бъде изградено 

училище и детска градина. 

По думите му в момента 

се изпълняват разшире-

ния към 28-о СУ „Алеко 

Константинов“, както и 

на 9-а Френска езикова 

гимназия. Предстои да 

бъде обявена процедура 

за избор на изпълнител за 

енергийна ефективност 

за три училища – 1-во СУ 

„Пенчо Славейков“, 28-о СУ 

„Алеко Константинов“  и 

48-о ОУ „Йосиф Ковачев“.  

Инж. Ангел Джоргов ин-

спектира и строителните 

дейности на ул. „Николай 

Коперник“, където вече е 

започнало полагането на 

асфалт на пътните плат-

на на трасето в отсечка-

та между бул. „Шипченски 

проход“ и ул. „Гео Милев“. 

Инженерните мрежи са 

реализирани на 90% - има 

нови канали, водопроводи 

и топлопровод. „В голяма 

степен са изградени и 

тротоарите с унипаваж“, 

посочи зам.-кметът. Мон-

тирано е осветлението и 

в момента се извършват 

проби. След полагането на 

асфалта ще бъде направе-

на вертикална и хоризон-

тална маркировка. 

„Реконструкцията на 

ул. „Николай Коперник“ за-

почна в средата на май и 

към момента обектът се 

изпълнява в срок. Очаквам 

в края на другата седми-

ца да бъде възстановено 

движението в участъка, 

като ще продължат до-

вършителните дейности 

по тротоарите“, съобщи 

още инж. Джоргов. Предви-

деното в заданието озеле-

няване с нови дървета ще 

се извърши при подходящи 

температури през есен-

та. В рамките на проекта 

се изгражда и паркинг в 

близост до кръстовището 

на ул. „Николай Коперник“ с 

ул. „Гео Милев“.

Готов е и работният 

проект за третия етап  

на реконструкцията на ул. 

„Николай Коперник“,  който 

включва участъка от  ул. 

„Гео Милев“ в посока зала 

„Фестивална“. „Предстои 

да бъде разглеждан на 

експертно-технически 

съвет“, информира инж. 

Ангел Джоргов.

Монтирани са про-

жектори и са осветени 

всички пешеходни пътеки 

в първи градски ринг на 

столицата. Той включва 

участъка, затворен между 

бул. „Сливница“, бул. „Васил 

Левски“, бул. „Ген. Д. Ско-

белев“ и ул. „Опълченска“, 

както и всички „зебри“ по 

бул. „Янко Сакъзов“ и бул. 

„Мадрид“. Това съобщи 

зам.-кметът на Столич-

ната община по направ-

ление „Транспорт и град-

ска мобилност“ Кристиан 

Кръстев. 

Общо на 61 пешеходни 

пътеки е поставено до-

пълнително осветление, 

което да гарантира види-

мост в по-късните часо-

ве. Целта е да се осигури 

по-голяма безопасност за 

гражданите и намаляване 

на пътнотранспортните 

произшествия в столица-

та. Работата на екипите 

ще продължи с освежава-

не на маркировката около 

училищата преди новата 

учебна година.

ГИС порта-

лът на Общин-

ското предприя-

тие „Софияплан“ 

вече предоста-

вя REST услуги. 

Това  е  фу нк -

ц и о н а л н о с т, 

п о з в ол яв а щ а 

вграждането 

на информацията, която експертите публикуват на 

портала, в други карти и ГИС приложения. Всеки, имащ 

подходящите технически умения, може да използва ин-

формацията за улици, детски градини, население, памет-

ници на културата, зелена система, техническа инфра-

структура и прочие. 

Според екип на „Софияплан“ това е стъпка в посока 

на осигуряването на богата на информация среда, коя-

то да бъде от полза както за изследователи, така и за 

предприемачи.

Новите услуги могат да бъдат използвани посред-

ством всеки програмен език, чрез който могат да се 

извършват HTTP заявки, както и през обикновен потре-

бителски уеб браузър. 

„Дирекция „Аварийна помощ и превен-

ция“ на Столичната община, която има 

оборудване и обучени екипи, има готов-

ност за реакция при различни природни 

бедствия. Съвместно с представители 

на администрацията екипите участват 

в потушаването на пожари. Те разпола-

гат с тежка техника, термокамери и 

дрон.“ Това каза при проверка на място 

зам.-кметът на София по направление 

„Финанси и здравеопазване“ Дончо Бар-

балов. 

Директорът на „Аварийна помощ и 

превенция“ Красимир Димитров инфор-

мира, че капацитетът на дирекцията се 

развива с нова термокамера и специал-

на камера, която сигнализира за хора при 

срутвания. „Работим активно в коорди-

нация с пожарната“, посочи още той.

Аварийните екипи на Столичната об-

щина са участвали в спасителни дейст-

вия при преодоляване на последствия от 

наводнения, пожари и земетресения на 

територията и на други общини. Ди-

рекцията има и оборудвани противопо-

жарни кули, които денонощно следят за 

опасност от възникване на пожари. Ку-

лите са разположени на територията 

на Бистрица, Бухово, Плана и в „Красна 

поляна“. Те има широк периметър на на-

блюдение и при регистриране на огън 

подават сигнал. 

Посланикът на САЩ в 

България Н.Пр. Херо Мус-

тафа посети Център за 

настаняване от семеен 

тип на деца и младежи с 

увреждания „Слънце“ в Со-

фия. Тя бе придружена от 

зам.-кмета на Столична-

та община по направле-

ние „Социални дейности 

и интеграция на хора с 

увреждания“ Албена Ата-

насова и главния мюфтия 

д-р Мустафа Хаджи. Ви-

зитата бе по инициатива 

на Н.Пр. Херо Мустафа и 

д-р Хаджи, които направи-

ха дарение от хранителни 

продукти, игри и финансо-

ви средства. 

А лбена  Атанасова 

отбеляза, че политиката 

на администрацията е 

насочена към разкрива-

не на повече дневни цен-

трове на територията 

на София. Тя поясни, че в 

тази социална услуга се 

предоставят дневни или 

почасови грижи за деца 

и младежи с различни по 

вид и степен уврежда-

ния, предлагат се зани-

мания, които насърчават 

и поддържат уменията 

на ползвателите и над-

граждат възможностите 

им за развитие, като ги 

подготвят за самосто-

ятелен начин на живот. 

„Когато постъпих в Сто-

личната община, имаше 5 

социални услуги, а сега са 

95“,  каза още Атанасова. 

След като Н.Пр. Херо 

Мустафа и д-р Мустафа 

Хаджи разгледаха центъ-

ра и се запознаха с деца-

та и персонала, заявиха 

желание за посещение и 

на други социални обекти, 

както и ангажираност 

и готовност за бъдещо 

партньорство със Сто-

личната община в това 

направление. 
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Европейската комисия 

(ЕК) публикува нови техни-

чески насоки относно кли-

матичната устойчивост 

на инфраструктурните 

проекти за периода 2021 – 

2027 г. Това съобщиха от 

пресцентъра на институ-

цията. Насоките ще спо-

могнат за интегриране 

на въпросите, свързани с 

климата, в бъдещите ин-

вестиции и разработване 

на инфраструктурни про-

екти – от сгради и мре-

жова инфраструктура до 

различни видове построе-

ни системи и активи. По 

този начин европейски-

те институционални и 

частни инвеститори ще 

могат да вземат инфор-

мирани решения по проек-

ти, които се считат за 

съвместими с Парижкото 

споразумение и с целите 

на Европейския съюз (ЕС) 

в областта на климата.

Така 

приетите насоки ще по-
могнат на ЕС да изпълни 
целите на европейския 
Зелен пакт, 

както и изискванията 

на Европейския законода-

телен акт за климата и 

да направи разходите на 

ЕС по-екологосъобразни. 

Те са в съответствие с 

траекторията за намаля-

ване на парниковите газо-

ве от -55% нетни емисии 

до 2030 г. и с неутрал-

ността по отношение на 

климата до 2050 г., като 

следват принципите за 

„енергийна ефективност 

на първо място“ и „не-

нанасяне на значителни 

вреди“ и отговарят на 

изискванията, определени 

в законодателството за 

няколко инструмента на 

ЕС – InvestEU, Механизма 

за свързване на Европа, 

Европейския фонд за ре-

гионално развитие, Кохе-

зионния фонд и Фонда за 

справедлив преход.

„Изменението на кли-

мата вече оказва въз-

действие върху активи и 

инфраструктура с дълъг 

жизнен цикъл, като желе-

зопътни линии, мостове 

или електроцентрали, и 

тези въздействия се оч-

аква да се засилят в бъде-

ще. Например 

строителството в 
райони, които е вероятно 
да бъдат засегнати от 
покачването на морското 
равнище, изисква особено 
внимание. 

По подобен начин, що 

се отнася до издръжли-

востта на топлина за 

жп коловозите, трябва 

да се отчита прогнози-

раната по-висока макси-

мална температура, а не 

стойностите за минали 

периоди. Ето защо е из-

ключително важно да се 

определя и впоследствие 

да се инвестира в инфра-

структура, подготвена 

за бъдеще, което е неу-

трално по отношение на 

климата и е устойчиво на 

неговите въздействия“, 

се казва в съобщението.

В приетите техниче-

ски насоки се определят 

общи принципи и практики 
за дефиниране, класифици-
ране и управление

на свързаните с кли-

мата физически рискове 

при планирането, разра-

ботването, изпълнение-

Онлайн платформите 

предприемат нови мерки 

и призовават повече учас-

тници да се присъединят 

към Кодекса за поведение 

във връзка с дезинфор-

мацията. Европейската 

комисия публикува докла-

дите на Facebook, Twitter, 

TikTok, Microsoft и Google 

относно предприетите 

през юни мерки за борба с 

дезинформацията, свърза-

на с коронавируса. Насто-

ящите страни, подписали 

Кодекса за поведение във 

връзка с дезинформаци-

ята, и Комисията също 

така призовават нови дру-

жества да се присъединят 

към Кодекса, тъй като 

това ще спомогне за раз-

ширяване на неговото въз-

действие и за повишаване 

на ефективността му.

Зам.-председателят 

на ЕК по въпросите на 

ценностите и прозрач-

ността Вера Йоурова е 

заявила, че програмата 

за мониторинг на дезин-

формацията, свързана с 

COVID-19, е позволила да 

се следят важни дейст-

вия, предприети от онлайн 

платформите. „С разпрос-

транението на нови ва-

рианти на вируса и вак-

синиране с пълна скорост 

от решаващо значение 

е да се изпълняват анга-

жиментите. Очакваме с 

нетърпение укрепването 

на Кодекса за поведение“, 

казва тя.

Програмата на Ко-

мисията за наблюдение 

на дезинформацията във 

връзка с COVID-19 беше 

удължена  до  края  на 

2021 г. и сега доклади ще 

се публикуват на всеки 

два месеца, като следва-

щите ще бъдат оповесте-

ни през септември.

Ръководителят на 

Представителството на 

Европейската комисия в 

България Цветан Кюла-

нов участва в церемони-

ята в Университетската 

многопрофилна болница 

за активно лечение  „Све-

ти Георги“ в Пловдив по 

приемането на първия 

специализиран робот за 

дезинфекция срещу ко-

ронавирус, доставен по 

линия на общата поръчка 

на ЕК за различни лечебни 

заведения в Европейския 

съюз. Това съобщиха от 

пресцентъра на институ-

цията в България. Освен 

ръководството на бол-

ницата на събитието са 

присъствали представи-

тели на Министерство-

то на здравеопазването, 

Посолството на Кралство 

Дания, на фирмата дос-

тавчик на роботите и на 

българския й ексклузивен 

дистрибутор.

В бюджета на ЕС са 

заделени общо 12 млн. евро 

за закупуване на поне 200 

робота в лечебни заве-

дения, които са на първа 

линия в борбата с панде-

мията от COVID-19. Сред-

ствата са по линия на 

Инструмента за спешна 

подкрепа, а устройствата 

се доставят от датската 

компания UVD robots, която 

спечели търга за спешна 

поръчка.

Роботите могат да 

дезинфекцират за 15 ми-

нути стандартна бол-

нична стая с помощта на 

ултравиолетова светлина. 

Освен COVID-19 те унищо-

жават множество други 

патогени,  предотвра-

тявайки вътреболнични 

инфекции. С едно зареж-

дане машините могат 

да дезинфекцират над 18 

помещения. Процесът се 

осъществява без човешка 

намеса, като по този на-

чин се предпазва здравето 

на персонала в лечебните 

заведения.

то и мониторинга на ин-

фраструктурни проекти 

и програми. Процесът е 

разделен на два стълба 

(смекчаване и адаптира-

не) и две фази (скрининг 

и подробен анализ) ,  a 

документирането и про-

верката на формулярите 

за осигуряване на клима-

тична устойчивост се 

считат за съществена 

част от обосновката за 

вземането на инвести-

ционни решения.

По-конкретно за ин-

фраструктура с жизнен 

цикъл след 2050 г. в насо-

ките се посочва, че 

експлоатацията, поддръ-
жката и окончателното 
извеждане от експлоа-
тация на всеки проект 
следва да се извършват по 
неутрален по отношение 
на климата начин, 

което може да включ-

ва съображения, свързани 

с кръговата икономика, 

като например рецикли-

рането или промяната 

на предназначението на 

материалите. Устойчи-

востта спрямо измене-

нието на климата на но-

вите инфраструктурни 

проекти трябва да се га-

рантира чрез подходящи 

мерки за адаптиране на 

база оценка на рискове-

те, свързани с климата.

От ЕК подчертават, 

че въз основа на поуките 

от процесите за осигу-

ряване на климатичната 

устойчивост на големи 

проекти през периода 

2014 – 2020 г. в насто-

ящите насоки тези про-

цеси също така са интег-

рирани с процесите на 

управление на проектния 

цикъл, на оценка на въз-

действието върху околна-

та среда и на стратеги-

ческа екологична оценка. 

В насоките са включени 

препоръки в помощ на 

националните процеси 

на осигуряване на клима-

тичната устойчивост в 

държавите членки.



12 ТЕМАÑòðîèòåë петък, 6 август 2021

Новосъздаденият Алианс „Българско 
Черноморие“ ще работи за рестарт 
и развитие на сектора

Елица Илчева

Ако има индустрия, 

която може с основание 

да определи себе си като 

най-пострадала от пан-

демията, това безспорно 

е туризмът. И в национа-

лен, и в световен мащаб 

курортите бяха затворе-

ни, самолетите остана-

ха на земята, а веселите 

екскурзии и безгрижни 

ваканции се превърнаха в 

спомен.

Последните данни от 

доклад на Конференцията 

на ООН за търговия и раз-

витие (УНКТАД) сочат, че 

причиненият от COVID-19 

фактически спад в най-

конвертируемия бранш ще 

струва на глобалната ико-

номика повече от 4 трлн. 

долара за 2020 и 2021 г., 

което е по-лошо от очак-

ваното. Само за насто-

ящата година вероятните 

загуби се калкулират меж-

ду 1,7 и 2,4 трлн. долара, 

въпреки че сегментът за-

почна да се възстановява 

през второто полугодие 

в държави като САЩ, Ве-

ликобритания и Франция, 

които имат по-високи 

нива на ваксинация. Всъщ-

ност именно неравномер-

ното разпространение на 

превенцията се отразява 

зле на повечето държави. 

Според изследването, про-

ведено в сътрудничество 

със Световната турис-

тическа организация на 

ООН, в планетарен мащаб 

едва ли ще се върнем към 

предпандемичните нива на 

вътрешните пътувания до 

2023 г.

Данните, идващи от 

Брюксел, са не по-малко 

притеснителни. На Ста-

рия континент в туризма 

са заети около 27 млн. 

души. Вследствие на кри-

зата под въпрос са поста-

вени около 6 млн. работни 

места. Защото Европа 

посрещна 66% по-малко 

международни туристи 

през първата половина 

на 2020 г. и 97% по-малко 

през втората й половина, 

а макар в момента хората 

да се раздвижиха нетърпе-

ливо, ситуацията вещае 

ново затишие. 

Междувременно в свой 

доклад Европарламентът 

призова за нова страте-

гия за възстановяване на 

туризма и развитието му 

в по-устойчив план. Брюк-

сел също така се обяви за 

публични и частни инвес-

тиции в цифровизацията 

и модернизацията на сек-

тора. Страните следва 

да обмислят и временно 

намаляване на ставките 

за ДДС.

Все пак към настоящия 

момент по 

плажовете по Българско-

то Черноморие, които от 
края на юли буквално са 
претъпкани, 

нещата изглеждат 

оптимистични в песи-

мистичната ситуация. 

Вече трета седмица те 

са пълни с летуващи не 

само през уикенда, но и в 

делничните дни. 

„Категорично се рад-

ваме на отличен летен 

сезон, защото броят на 

посетителите наближава 

около 3 милиона – това е 

ръст с 83% спрямо минала-

та година“, каза служебни-

ят министър на туризма 

Стела Балтова. По думи-

те й отчитаните в пър-

вите пет месеца на тази 

година спадове сега са се 

променили и тенденцията 

е да се върви нагоре. „Ви-

новни“ за това са най-вече 

стотиците хиляди бълга-

ри, които сякаш преоткри-

ват родното море. Все пак 

има и достатъчно турис-

ти от Румъния, Полша, 

Украйна, Чехия. Най-голям 

е ръстът на украинците – 

цели четири пъти. 

„Разполагаме с 1,2 млн. 

места за настаняване и 

всички са заети. Преоб-

ладават туристи от Гер-

мания, Австрия, Естония, 

Чехия, Словакия, Русия, Бе-

ларус, Израел, Румъния и, 

разбира се, нашите съна-

родници. Навсякъде имаме 

посетители, дори и мал-

ките градчета са пълни“, 

коментира и областният 

управител на Бургас проф. 

Мария Нейкова. Тя посочи, 

че до този момент на ле-

тището там има 2700 по-

лета. Очаква се до края на 

сезона те да достигнат 

около 7600.

Браншът настоява за 
възстановяване на секто-

ра чрез националния План. 

Спокоен ли е обаче 

браншът за бъдещето? 

Отговорът е: „Категорич-

но Не“. Поне това сочат 

новините от последните 

седмици. В своя позиция 

от Българската хотели-

ерска и ресторантьорска 

асоциация (БХРА) изрази-

ха тревога, че за пореден 

път развитието на тури-

зма е изключено от нацио-

налния План за възстано-

вяване и устойчивост 

въпреки уверенията на 

служебния кабинет, че при 

ревизирането на докумен-

та секторът ще намери 

място в него, както и че 

туризмът ще е сред ос-

новните приоритети при 

управлението на кабине-

та. Според асоциацията, 

въпреки че допринася за 

между 11 и 14% от Брут-

ния вътрешен продукт, 

или пряко за 1/10 от бъл-

гарската икономика и е 

структуроопределящ за 

нея, туризмът отново е 

пренебрегнат за сметка 

на увеличаване на сред-

ствата за иновации.

„Ясно е, че новите тех-

нологии носят висока до-

бавена стойност, но ние 

осигуряваме работа на 

11,8% от заетите у нас, 

а само пряко постоянно 

заетите в сектора са 

над 100 000 души. Имен-

но тяхното препитание 

се неглижира от пореден 

кабинет след като други 

дейности, като овладява-

не на Космоса и закупуване 

на хибридни автомобили 

за полицията и разрабо-

тване на редица софтуер-

ни приложения, са счетени 

за по-важни от правител-

ството“, подчертават от 

БХРА.

Браншовата организа-

ция напомня, че сред при-

оритетите, които бяха 

предложени от нея за фи-

нансиране от националния 

План за възстановяване и 

устойчивост, са програ-

ми за енергийна ефектив-

ност за намаляване на 

въглеродния отпечатък 

на хотелите, развитие 

на алтернативен и ат-

рактивен туристически 

транспорт, осигуряване 

на нови автобуси на ток и 

електрически влакчета в 

курортите, изграждане на 

мрежа от зарядни станции 

за електромобили и малки 

туристически лифтове. И 

още БХРА поиска в доку-

мента да се включат ре-

монти на основни публич-

ни туристически активи, 

обособяване на пешеходни 

зони, подобряване на арко-

вата среда и определяне 

на площи за изграждане 

на паркинги в курортите, 

обновяване на атракциони, 

възстановяване, консерви-

ране и достъпност на ар-

хеологически обекти в и 

около курортите. В Плана 

според БХРА трябваше да 

бъдат предвидени и мерки 

за ефективно укрепване 

на потенциала на тури-

зма чрез дигитализация 

на процесите, повишава-

не на устойчивостта на 

здравната система чрез 

въвеждане на ваучери за 

балнео-, СПА и медицин-

ски туризъм, насърчаване 

на социалното включване 

на хора в отдалечени и 

труднодостъпни региони 

и защитени територии, в 

които няма развити други 

бизнеси освен туризма. 

От организацията пред-

ложиха и цялостна схема 

за подкрепа на предприя-

тията от сектора.

Три спешни задачи до пар-
ламента

Националният борд 

по туризъм (НБТ), който 

е представителната ор-

ганизация на крупните 

инвеститори в сектора, 

излезе с открито писмо 

до председателя на На-

родното събрание и ръко-

водителите на всички пар-

ламентарни групи. Оттам 

настояват за провеждане 

на работна среща, за да 

се решат проблемите, 

при това съвсем скоро. И 

тук включването на ини-

циативи за развитие на 

бранша в Плана за възста-

новяване и устойчивост 

на България е представе-

но като основна задача. 

Според НБТ в последната 

версия, публикувана на 21 

юли 2121 г., думата „тури-

зъм“ се среща абстрактно 

само на пет места. Той не 

е включен в нито един про-

ект от национално значе-

ние или реформа. Бордът 

продължава да настоява 

също държавата да засили 

маркетинговата и реклам-

ната кампания и да въведе 

стимули за ваксинация под 

формата на ваучери, кои-

то да бъдат използвани в 

хотели или ресторанти.

Ако не дочакаш помощ, по-
могни си сам.

Такова бе посланието 

на важно за сектора съ-

битие от последния ден 

на юли – създаването на 

мащабно обединение на 

туристическия бизнес за 

рестарт и развитие на 

сектора. В учредяването 

на Алианс „Българско Чер-

номорие“ се включиха 20 

представители на различ-

ни курорти, хотели, авио-

компании, Варненската и 

Бургаската туристическа 

камара и други. Двигател 

на проекта е операторът 

на летищата във Варна 

Представители на 20 компании, свързани с туристическия бранш, влизат в новия Алианс 
„Българско Черноморие“, като организацията е отворена за нови членове, а надеждите са към 
нея да се присъединят и общини, които искат да развиват туризъм

Претъпканите плажове
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Ски курортът Пампорово от го-

дини привлича туристи не само през 

зимата, но и през топлите месеци с 

басейните на открито, както и с въз-

можности за спорт и пешеходни пре-

ходи в Родопите. Сега един от най-по-

пулярните ни планински комплекси даде 

началото на новаторски холистичен 

проект, съчетаващ климатолечение, 

горска терапия, здравословен храни-

телен режим, лечебни процедури и пр. 

Вниманието е насочено към здравето 

на хронично болните, както и въз-

становяването на преболедувалите 

COVID-19. От началото на юли в един 

от реномираните местни хотелски 

комплекси бе открит медицински цен-

тър, оборудван с най-модерната апа-

ратура, който работи с посетители 

по различни програми за възстановя-

ване на здравето.

„Климатичните дадености на Ро-

допите са известни отдавна. Уста-

новено е, че въздухът там е наситен 

с отрицателна йонизация до 40 пъти 

по-висока от градовете, както и с фи-

тонциди, благоприятни за имунната 

система. Характерни за Пампорово са 

многото слънчеви дни, ниската влаж-

ност и почти липсващите мъгли в ра-

йона“, обосновават се стопаните на 

курорта.

Пандемията промени пред-

почитанията на туристите, а 

европейските депутати призо-

вават да се използва моментът, 

за да се развие пътна рамка към 

по-устойчиви форми на пътува-

ния, които да намалят ефекта 

от сектора върху околната сре-

да. Парламентът поиска и да се 

въведе хигиенен сертификат на 

ЕС, който да удостоверява, че 

фирмите в отрасъла спазват 

стандарти за профилактика и 

контрол на случаи на COVID-19. 

Предложено бе и създаване на 

Европейска агенция за туризма, 

чиито задачи да бъдат свърза-

ни с подобряване на подготве-

ността за кризи и подкрепа на 

малките фирми в бранша. 

С пускането на ваксините 

срещу COVID-19 в Европа се 

възродиха и надеждите за ско-

ростно възстановяване на лет-

ния туризъм. Делта вариантът 

на вируса обаче за пореден път 

обърка плановете. Пътувани-

ята в Европа последните дни 

определено не са препоръчвани, 

тъй като делът на новозаболе-

лите рязко скочи.

Както и при предишния алфа 

щам, Великобритания беше 

нещо като предвестник на кри-

зата, що се отнася до това, 

което останалата част на Ев-

ропа може да очаква. Нидерлан-

дия и Испания записаха значите-

лен скок на случаите до голяма 

степен заради отварянето на 

нощните заведения в края на 

юни. Две седмици по-късно им 

се наложи да променят курса. 

Гърция също е на път тотално 

да обърка плановете си за ля-

тото.

В края на миналия месец 

Франция обяви, че навлиза в 

четвъртата вълна на пандемия-

та. „Динамиката на заразата 

е изключително силна. Наблю-

даваме една по-бърза вълна и 

по-голям ръст спрямо предход-

ните“, коментира правител-

ственият говорител Габриел 

Атал и добави: „Темпът на раз-

пространение продължава да 

расте бурно... Скокът е толкова 

голям, толкова внезапен, какъв-

то не сме виждали от началото 

на пандемията.“ 

Президентът на петата 

по икономика държава Еманюел 

Макрон официално огласи дра-

коновски мерки срещу коронави-

руса и едва ли не задължително 

ваксиниране. Това изнерви из-

конно свободолюбивите фран-

цузи, които се вдигнаха на нещо 

като миниреволюция по улици-

те на Париж в три поредни 

уикенда, напомняйки за съвсем 

скорошната криза с жълтите 

жилетки. 

„50 млн. чуждестранни ту-

ристи през лятото на тази 

година очакват френските вла-

сти въпреки налаганите огра-

ничения”, заяви междувременно 

министърът на туризма Жан-

Батист Льомоан в интервю 

за седмичника „Журнал дьо ди-

манш”, цитирано от RFI.

Париж предвижда, че пове-

чето посетители ще са от Ев-

ропа, тъй като рестрикциите 

за други граждани остават по-

строги. Азиатци например не 

се очакват до 2022 г. Припомня 

се, че туристите във Франция 

са били 35 млн. миналата годи-

на и 90 млн. през 2019-а. Така 

властите показват оптимизъм, 

който изглежда реалност на Ла-

зурния бряг. Перлата на Риви-

ерата – Ница, която бе в почти 

тотален локдаун преди лятото 

заради рекордите си от по 500 

заболели всеки ден, в момента е 

може би по-космополитна и пъл-

на с безгрижен народ.В луксозния френски курорт Биариц на брега на Бискайския залив и на 35 км 
от границата с Испания са предприели специални мерки за уединение на 
туристите

Оживлението в Ница определно е каквото беше и преди COVID-19

и Бургас „Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт Менидж-

мънт“ АД, а целта е да 

се обединят всички учас-

тници в този бизнес, за 

да предприемат незабав-

ни действия за развитие 

на туристическия бранд 

и имидж на Българското 

Черноморие. Алиансът ще 

започне с основен екип 

от участници и ще бъде 

отворен за нови членове. 

„До момента сме говорили 

с хотелиери и с авиоком-

пании и част от тях вече 

заявиха желанието си да 

се присъединят, но раз-

говорите продължават“, 

посочи д-р Франк Кванте, 

главен изп. директор на 

дружеството концесионер 

на морските летища. Той 

бе избран за председател 

на Управителния съвет на 

новата организация. 

„Последиците от ко-

видкризата наложиха ние, 

участниците в добаве-

ната стойност на ту-

ристическите услуги, да 

поемем инициативата, 

така че да подобрим при-

съствието на България 

на международните паза-

ри - не само генеричните, 

но и да разработим нови“, 

коментира зам.-предсе-

дателят на НБТ Мартин 

Захариев, който е и член 

на УС на алианса. Той до-

пълни, че целта е да се 

популяризира Българското 

Черноморие и да се повиши 

неговата репутация. За-

хариев добави, че за първи 

път на една маса сядат 

различни участници от 

веригата на добавената 

стойност, включително 

летищата, авиокомпании 

и туроператорите, които 

имат значителен принос 

към входящия поток. Спо-

ред него първата задача 

е „да спечелим общините 

и когато бъдат приобще-

ни към алианса, третата 

стъпка е да се отправи 

покана за участие и към 

редовното правителство, 

което и да е то. 

Зов за предвидимост

През целия период на 

кризата, причинена от 

пандемията, туристиче-

ският сектор не е успял 

да осъществи ползотво-

рен контакт със здрав-

ните власти, въпреки че 

се е опитал многократно, 

твърдят от Алианс на ту-

ристическата индустрия 

в България (АТИБ). В писмо, 

адресирано до служебните 

министри на здравеопаз-

ването Стойчо Кацаров, 

на икономиката Кирил Пе-

тков и на туризма Стела 

Балтова, те настояват 

това да се промени. „Рабо-

тим без ясна визия какво 

ще се случва във времето 

напред и гадаем каква ще е 

следващата заповед. Вся-

ка промяна в обстановка-

та и всяка произлязла и 

несъгласувана с нас запо-

вед до момента е нанесла 

материални щети, които 

за съжаление остават ви-

наги и само за сметка на 

бранша. С последната Ви 

заповед поставяте в със-

тояние на невъзможност 

туризмът да работи, но 

в същото време няма ка-

тегорична забрана, която 

да доведе до икономическо 

подпомагане. Ако това е 

целта, то икономиката 

на България я очаква мно-

го мрачно бъдеще. Ролята 

на администрацията е да 

работи и създава добра 

бизнес среда, чрез която 

да се постига възход и 

развитие, а не ограниче-

ния”, се казва в писмото 

по повод действията на 

здравния министър Стой-

чо Кацаров.

Обръщайки  се  към 

икономическия министър 

Кирил Петков, от АТИБ 

подчертават, че програ-

мите, които са в помощ 

на бизнеса, превръщат 

работещи в туризма от 

професионалисти в опе-

ративни счетоводители, 

без реално да подпомагат 

най-пострадалия от криза-

та сектор на българската 

икономика. От АТИБ при-

помнят, че браншът не 

може да бъде кредитиран 

от банковите институ-

ции, тъй като никой не се 

е постарал да разбере, че 

туризмът е специфична 

дейност и изисква специ-

ално внимание. 

„Вече трети месец 

се опитваме да Ви пока-

жем нашите проблеми“, 

се обръщат от АТИБ към 

служебния министър на 

туризма Стела Балтова. 

„За съжаление това, кое-

то виждаме в отговор, е 

бъдещи инициативи за бъ-

дещи моменти”, посочват 

от бранша.

Или България има опти-

мистични надежди в песи-

мистична ситуация. Нещо 

като „В очакване на Годо”.
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Кметът Трайко Младенов:

Георги Сотиров

Г-н Младенов, точно 
преди да започнем интер-
вюто, в. „Строител“ при-
съства на подписването 
на два важни договора за 
община Костинброд. Бла-
годарим Ви за поканата. 
Бихте ли ни разказали по-
вече за проектите?

Единият е за строи-

телство на Културно-ин-

формационен център в Кос-

тинброд по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР). Обектът 

ще бъде издигнат в една 

от най-хубавите части на 

града ни непосредствено 

до бъдещата външна сце-

на, която предстои да из-

градим. По този начин ще 

затворим карето в цен-

тралната част - площад, 

читалище, църква, инфор-

мационен център и сцена. 

В непосредствена близост 

на около 200 м е новата 

детска градина, за чиято 

реализация е отпуснато 

финансиране от държа-

вата за над 3 000 000 лв. 

Тази сграда ще бъде на три 

етажа и ще поеме шест 

групи.

Другият обект е риту-

алната зала в градското 

читалище, която ще пре-

търпи цялостен ремонт. 

Тя е направена през 70-те 

години на миналия век и е 

с дървена ламперия, с ос-

таряло осветление и т.н. 

На 19 септември ще вдиг-

нем първата сватба там 

на служителка на общи-

ната, която е отговорник 

по строителството. При 

нея мотивацията е двойна 

– обектът да бъде завър-

шен и предаден съобразно 

разписаните качество и 

срокове, за да може тя пър-

ва да го използва. Аз като 

гражданско лице ще извър-

ша бракосъчетанието.

Преди доста време 
екип на в. „Строител” 
присъства на открива-
нето на ПСОВ на Костин-
брод и модернизираната 
ВиК мрежа. Тогава като 
зам.- кмет ни информи-
рахте, че са реконструи-
рани 41 км водопроводи, а 
новоизградената и реха-
билитирана канализация е 
повече от 43 км. Как про-
дължава развитието на 
ВиК инфраструктурата?

Върнахте ме шест 

години назад, през които 

градът не е спирал да се 

разраства, построиха се 

много красиви еднофамил-

ни къщи, разви се икономи-

ката, а това предполага 

разширение на цялостната 

инфраструктура на общи-

ната. 

Готвим се да започнем 

с изграждането на ВиК 

инфраструктура на два 

от кварталите на Кос-

тинброд, за да затворим 

водния цикъл на града ни. 

Имаме проект за канали-

зация на най-голямото ни 

с. Петърч. Отделили сме 

общински средства за 

направа на водопровод на 

четири по-малки села, с 

което ще преодолеем не-

достига на вода и кризите 

през летните месеци в ня-

кои от тях. 

Централният площад 
в Костинброд прави осо-
бено впечатление. Дока-
то го разглеждах, Ваш 
съгражданин, с когото се 
заприказвахме там, каза: 
кметът ни се казва Трай-
ко Младенов. Запомнете 
това име...”

Не само площадът, а 

всички улици, които водят 

към него, са чисто нови. 

Това не е благодарение 

само на Трайко Младенов, 

не бива да се забравя, че 

преди мен имаше и дру-

ги градоначалници, като 

моят предшественик и 

баща Милен Димитров, 

които също оставиха 

трайна диря в живота на 

хората. Факт е, че от мно-

го години има приемстве-

ност и яснота на това, 

което прави общинското 

ръководство. 

При всяко крупно ме-

роприятие каня на него да 

присъстват предходните 

кметове, за да се запази 

приемствеността и после-

дователността в работа-

та на администрацията, 

а и защото виждам онази 

искрица в очите им, която 

говори много. Надявам се 

и аз да запазя тази искра 

поне докато съм кмет на 

Костинброд.

Когато живееш в об-

щината, няма как да не 

милееш за всичко онова, 

което се случва в града и 

в селата. В свободното си 

време, колко и да е отно-

сително това понятие за 

един кмет, най-вече през 

уикендите обикалям тери-

торията ни, срещам се с 

хората и чувам проблеми-

те и надеждите им. 

Застанах начело на об-

щината със солидна про-

грама и съм декларирал, 

че няма да си тръгна от 

кметската стая, докато 

не изпълня обещаното. 

Всичките ми приоритети, 

по които ще работя в го-

дините напред, са свързани 

с развитието на Костин-

брод и съставните села 

като по-привлекателни за 

работа, за отглеждане на 

деца, за добър живот на 

пенсионерите, за отдих 

във вилните имоти.

Трасето към общин-
ския център от Софий-
ския околовръстен път 
изглежда много добре.

 Великолепно изпълнено 

строителство. За отбе-

лязване е, че експлоатация-

та на този път е много го-

ляма. От преброителните 

камери е видно, че по него 

през града ни към Монтана 

и Лом на ден преминават 

по 7000 автомобила в една-

та посока и още толкова в 

другата. Разбира се, това 

строителство нямаше да 

бъде възможно без изклю-

чителната помощ на пра-

вителството и на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ). 

През Костинброд пъ-

тят също е нов, както и 

по посока на Петрохан.

Какво е мнението Ви 
за изграждането на туне-
ла под Петрохан?

Ние сме сред общини-

те, които са изключително 

дейни по тази тема, като 

взимаме най-вече отноше-

ние в прединвестиционни-

те проекти. За нас този 

строеж е свързан с две 

неща – изграждане на обхо-

ден път на града ни, който 

като трасе вече е ясен, но 

настояваме за съответ-

ните кръгови кръстовища 

и обход на едно от най-

красивите ни села – Бучин 

проход.

Наясно съм, че след по-

строяването на тунела ав-

томобилното движение ще 

нарасне, но с двата обхода 

и със съответните пътни 

комуникации към столица-

та и автомагистрала „Ев-

ропа” то няма да създава 

проблеми. 

Очаквам ситуацията в 

държавата постепенно да 

се успокои, за да можем да 

водим разговори с АПИ и за 

пътните връзки с нашето 

с. Петърч.

По какви европейски 
проекти работите?

Тази година със заема, 

който е гласуван от Об-

щинския съвет, ще усъ-

вършенстваме работата 

на администрацията по 

отношение на проектите. 

Имаме нужда от още фи-

нансиране и за канализаци-

ята, и за водопроводната 

система. В същото време, 

очаквайки средства от 

новия програмен период на Трасето към общинския център от Софийския околовръстен път

Снимки авторът
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ЕС, се подготвяме с про-

екти за ЕЕ – извършваме 

енергийно обследване на 

общински сгради, правим 

енергийни паспорти. С 

други думи, изработваме 

качествени проекти, за да 

можем да кандидатства-

ме във всеки възможен мо-

мент за европейски сред-

ства, а и за национално 

финансиране, където сме 

допустими.

Кога общината ще 
има нова сграда?

Няма да имаме, при-

ключихме с тази идея. 

Нашата община е сред 

първите по прираст на 

населението, дори преди 

Кърджали, а по постоянен 

адрес само за миналата 

година са се регистри-

рали нови 700 човека. 

2020 г. се характеризи-

раше с неочакван „бейби 

бум” - родиха се над 140 

деца, и прецених, че ние 

можем да останем да ра-

ботим в старата сграда 

и вместо кметство да 

построим модерна и функ-

ционална детска градина. 

Вече имаме работни про-

екти на новата идея. Тя 

ще е за шест групи, ще 

има уникални детски пло-

щадки, и прочие. Така че 

замисленият нов дом на 

общината става детска 

градина, а средствата, 

които имахме за ремонт 

на нашата сграда, пре-

насочваме към реализа-

цията на два проекта за 

енергийна ефективност в 

две основни училища. 

Имаме финансиране и 

за надграждане на детска-

та градина в с. Петърч.

При този сериозен 
прираст строят ли се по 
селата - а и в общинския 
център, нови еднофамил-
ни домове, вили, къщи за 
гости и т.н.?

Еднозначният отговор 

е да. Например в с. Понор 

има пет регистрирани жи-

тели по постоянен адрес, 

а като отидеш там, не 

можеш да се разминеш от 

коли със софийски номера. 

Това е и навсякъде в се-

лата ни – строи се много 

активно. Хората искат 

да живеят близо до сто-

лицата, но на тишина и 

спокойствие, на чист въз-

дух - нещо, което нашата 

община предлага. 

Заселването на нови 

хора и строителството на 

домове има своето обясне-

ние за съответното насе-

лено място. В града нови-

те къщи се отличават със 

своята специфика и това 

личи от модерната архи-

тектура, зеленината в 

дворовете, големите про-

зорци. В равнинния терен, 

където са част от селата 

ни, се градят малко по-раз-

лични жилища за целого-

дишно обитаване. Имаме 

и такива населени места 

с планински характерис-

тики, като Бучин проход и 

Чибаовци, което е и най-ви-

соко разположеното.

Не само имаме стоти-

ци разрешения за строеж 

на територията на общи-

ната, но и очакваме някол-

ко крупни инвеститори, с 

които да започнем работа. 

Това само по себе си гово-

ри, че бизнес климатът, 

който сме създали, е на 

добро равнище. Промишле-

ната ни зона продължава 

да се надгражда. Тук ще 

спомена, че частни ком-

пании застанаха зад на-

шата идея за издигане на 

паметник на един от най-

великите индустриалци на 

България - д-р Никола Чи-

лов, създателя на нашите 

Химически заводи. Продук-

цията им се е изнасяла за 

Америка, Япония, Австра-

лия, за европейските стра-

ни да не говорим.

Грижата на общинско-

то ръководство за всички-

те ни села е еднаква – било 

за реконструкция на водо-

проводната мрежа, за не-

избежните ремонти на ули-

ците и тротоарите, а и по 

отношение на регулярното 

извозване на сметта. С 

последното сме изправе-

ни пред сериозен проблем 

– сметката за сметосъби-

рането и неговото извоз-

ване до депото за битови 

отпадъци е направена на 

базата на постоянно жи-

веещите, а през лятото, 

а и не само през този се-

зон, населението нараства 

двойно. Затова и с нетър-

пение очаквам преброява-

нето, за да видим какви са 

реалните цифри.

Има ли новости около 
спортната инфраструк-
тура?

Развитието на спорт-

ната база в населените 

места също е основна 

грижа на общинското 

ръководство.  Наскоро 

имахме среща на наша 

територия с представи-

тели на Българската фе-

дерация по крикет. На нея 

обсъдихме дейностите на 

детско-юношеските ни 

школи, с които Костин-

брод е известен с тра-

дициите си. Показахме на 

гостите от федерацията 

един от свободните об-

щински терени, където 

евентуално да бъде по-

строено ново игрище за 

крикет. Надявам се то да 

стане факт в относител-

но близко бъдеще.

Вие силно подкрепяте 
развитието на различни 
туристически идеи на те-
риторията на общината.

Костинброд наистина 

е специално историческо 

място. На територията 

ни през 1973 г. са откри-

ти археологически остан-

ки – пътна станция Скре-

тиска по древната линия 

„Виа Милитарис“, минава-

ща от Белград през София 

(Сердика) до Истанбул 

(Константинопол), и из-

градената по-късно в ней-

на близост късноримска 

резиденция, наречена най-

вероятно също с името 

Скретиска. Архитектур-

ният комплекс на резиден-

цията е най-значителни-

ят у нас сред известните 

сродни по предназначение. 

Нещо повече – той е сред 

най-големите резиденци-

ални комплекси, познати 

изобщо от Римската им-

перия.

През 2021 г. средства-

та за консервационни и 

реставрационни дейности 

отидоха за почистване 

на речните корита пред-

вид наводненията и други 

стихийни бедствия, които 

сполетяха някои общини. 

Впрочем, това е и една 

от причините аз и много 

от колегите ми да искаме 

децентрализация на общи-

ните.

Да завършим със соци-
алните Ви инициативи?

Сред тях е спечелен 

проект за децата на слу-

жителите от общината. 

Иновативна идея, която се 

посрещна доста радушно.

Друг уникален проект, 

по който работим, е на 

Сдружение „Деца с онкохе-

матологични заболявания“ 

в с. Опицвет”. Той се из-

пълнява по подмярка „Ин-

вестиции в създаването, 

подобряването или разши-

ряването на всички видове 

малка по мащаби инфра-

структура“ от ПРСР, коя-

то осигурява до максимум 

3 млн. евро безвъзмездно 

финансиране. Целта, която 

сме си поставили, е да за-

щитаваме правата на де-

цата с онкохематологични 

заболявания, да подобрим 

социалната им адаптация 

по време на лечението и 

в последващия период, да 

осигурим помощ на тях 

и техните семейства за 

преодоляване на емоцио-

налните последствия от 

болестта. Много психоло-

зи, арттерапевти и учи-

тели изявиха желание да 

помагат и да работят с 

децата и семействата им. 

Затова ще изградим съвре-

менен възстановителен 

център за децата с този 

вид заболявания.

Градският площад

Детска площадка в центъра на града

Реновираните сгради на училищата
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Първият етап предвижда събаряне и изграждане на нов надлез над жп линията
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Главният архитект на 

община Пловдив Димитър 

Ахрянов представи идей-

ния проект за модерниза-

цията на Бетонния мост 

в града. Съоръжението се 

намира над бул. „Христо 

Ботев“ в близост до цен-

тралната жп гара и свърз-

ва районите „Централен“ и 

„Южен“. По думите на арх. 

Ахрянов вариантът за мо-

дернизацията на моста е 

изграждане на метална и 
стоманено-бетонна кон-

струкция, като целта е 

запазване на свър за ност-

та между двата района. 

При последващото изра-

ботване на техническата 

и работна фаза на проек-

та ще има по-голяма кон-

кретизация за наклона на 

самите рампи, но се пред-

вижда построяването на 

нова такава от западната 

страна, която да осигури 

достъп от запад на юг.

Ще се работи на два 

етапа.  Първата фаза 

предвижда събаряне и из-

граждане на нов надлез 

над жп линията, който 

ще осигури вертикален 

светъл габарит за пре-

минаване на коловозите в 

гаровия район с цел да не 

бъде възпрепятстван ре-

монтът на железопътно-

то трасе в границите на 

града. Съществуващите 

връзки с бул. „Христо Бо-

тев“ ще се запазят. 

Във втория етап ще 

се изградят нови пътни 

комуникации от и за бул. 

„Коматевско шосе“ по по-

сока ул. „Македония“ и кръ-

гово кръстовище на второ 

ниво. Ще се направи и ре-

конструкция на съществу-

ващите връзки от ул. „Ма-

кедония“ към жк „Тракия“ и 

от жк „Тракия“ към ул. „Ма-

кедония“. 

Арх. Димитър Ахрянов 

уточни, че дейностите 

по модернизацията на 

бетонния мост могат да 

започнат едва след като 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“ изгради комуникацион-

но-транспортния пробив 

под жп ареала на Централ-

на гара Пловдив, срокът за 

което е до 2024 г. Причи-

ната е, че ще бъде необ-

ходимо пълното затваряне 

на ул. „Македония“ и прена-

сочване на движението по 

новоизградения пробив.

Община Сливен подгот-

вя ремонта на бул. „Стефан 

Стамболов“. За тази година за 

СМР на булеварда са заделени 

700 000 лв., с които ще се реали-

зира първият етап. Това са част 

от парите, отпуснати на мест-

ната администрация за инфра-

структурни подобрения от Ми-

нистерския съвет през 2020 г.

Реалните строителни дей-

ности ще стартират след ме-

сец. Те ще започнат от учас-

тъка от кръстовището с бул. 

„Панайот Хитов“ до кръстови-

щето с бул. „Георги Данчев“, къ-

дето ремонтът е наложителен 

заради лошото състояние на 

пътя. Настилката ще бъде из-

равнена и изправена, ще бъдат 

възстановени повдигнатите пе-

шеходни пътеки.

 Във втория етап е включено 

трасето на бул. „Стефан Стам-

болов“ от кръстовището с бул. 

„Георги Данчев“ до кръстовище-

то с „Бургаско шосе“. Ремонтът 

ще бъде реализиран след осигу-

ряване на необходимите сред-

ства. 

В Габрово бе подпи-

сан дългоочакваният 

договор за ремонт и 

реставрация на Реги-

оналния исторически 

музей. Документа па-

рафираха кметът на 

община Габрово Таня 

Христова и Йордан 

Кълвачев, представи-

тел на фирмата из-

пълнител - Сдружение 

„Музей Габрово 2021“. 

Дейностите се реали-

зират по проект „РИМ 

- Габрово – познание, 

участие, преживяване“ 

по Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 

2014 - 2020“.

Стойността  на 

строителните рабо-

ти е над 1,1 млн. лв. 

С тях ще се изпълнят 

предимно наложителни 

ремонти и обновяване 

на фасадата. Целта е 

да се подобри темпера-

турата в зданието и да 

се спрат течовете, за 

да могат да се ползват 

целогодишно залата за 

събития и центърът за 

работа с деца.

Включени са ин-

тервенции на покрива 

и мансардния етаж, 

подмяна на дограмите, 

реставрация на вход-

ните дървени врати, 

цялостно вътрешно и 

външно пребоядисване, 

частично изкърпване 

на мазилките, хидроизо-

лация, мълниезащитна 

и заземителна инста-

лация.

При подписването 

кметът на Габрово при-

зова да не се губи ценно 

време от най-подходя-

щия за строителство 

сезон. От своя страна 

изпълнителите подчер-

таха, че при работата 

на терен няма да до-

пуснат компромис с ка-

чеството.

Предстои в рамки-

те на друг договор по 

проекта да бъдат об-

новени оборудването 

на експозиционните 

площи и техниката за 

конферентния салон. 

Ще бъде обособена 

зала за работа с деца, 

атракции с холограм-

ни устойства, лабора-

тория с оборудване за 

реставрация на антич-

ни предмети, а Деч-

ковата къща, която е 

част от Историческия 

музей, ще бъде газифи-

цирана и ще предложи 

достъпна среда за хо-

рата с увреждания. 

С 4 млн. лв. започва дъл-

гоочакваният мащабен ре-

монт на една от емблема-

тичните сгради на Смолян 

– Планетариума с астроно-

мическата обсерватория. 

По-голямата сума – около 

2,5 млн. лв., е за строител-

ни дейности, а останалата 

част – за високотехноло-

гично преоборудване. Рекон-

струкцията се финансира 

по проект от Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“ и от общи-

на Смолян. От местната 

администрация се надяват 

обектът да се превърне в 

една от топ дестинациите 

на Балканския полуостров. 

Проектът трябва да 

приключи до началото на 

2024 г. Ремонтът включ-

ва подмяна на покрива, до-

грамите, отоплителната, 

вентилационната, елек-

трическата и ВиК инста-

лация. Обсерваторията и 

останалите помещения в 

сградата също ще бъдат 

преоборудвани и обновени. 

В звездната зала ще бъде 

монтирано ново високотех-

нологично оборудване, съоб-

щи зам.-кметът на Смолян 

Марин Захариев. „Ще имаме 

нови цифрови проектори с 

поне 6К реална резолюция. 

Екранът е 12,5 метра. Пла-

нирана е и втора зала освен 

основната звездна зала“, 

сподели той.

От местната админи-

страция се надяват след 

реновацията в община Смо-

лян да се развие т.нар. съб-

итиен или астрономически 

туризъм.

В Добрич започна изграждането на ново крило на детската 

градина „Слънчице“. Едноетажното здание ще бъде вдигнато на 

мястото на дървена постройка. Сградата ще бъде със стомано-

бетонна конструкция и със застроена площ от 464 кв. м. Проектът 

предвижда и достъпна архитектурна среда, като ще бъде направе-

на рампа за деца с увреждания към вътрешния двор.

Разширение се прави и в детска градина „Щурче“. За двете за-

ведения е предвиден ресурс от над 2 600 000 лв. по Програмата на 

Министерството на образованието и науката за изграждане, при-

строяване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020 - 2022 г.
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Местната администрация чака решение на ОбС, 
за да кандидатства по „ОПРР 2014 – 2020“

Страницата подготви
Елица Илчева

Проектно предложение за 

реставрация и адаптация на 

една от знаковите сгради в 

Карлово - вилата на Евлоги Ге-

оргиев, подготвя общината. 

Преди броени дни кметът д-р 

Емил Кабаиванов входира до-

кладна записка в Общинския 

съвет (ОбС) с настояване 

местният парламент да даде 

съгласие за кандидатстване по 

Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 

2014 – 2020“) по Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрира-

но градско развитие“. Преди 

това д-р Кабаиванов е внесъл 

необходимите документи пред 

Националния институт за не-

движимо културно наследство 

(НИНКН) за емблематична-

та къща и за прилежащата 

й бивша текстилна фабрика 

– „Щампата”, които като ан-

самбъл да придобият статут 

на паметник на културата от 

национално значение.

Вилата на Евлоги Георги-

ев е почти 130-годишна. През 

50-те години на миналия век е 

използвана за детски лагери, 

а през 70-те и 80-те там са 

обособени административни 

канцеларии. Оставена без оби-

татели, в следващите десе-

тилетия бързо започва да се 

руши.

Припомняме, че през 2014 г. 

бе изготвен идеен проект за 

консервация на вилата. Тъй 

като към онзи момент тя е 

част от групов паметник на 

културата от местно значе-

ние, през същата година пред-

ложението, скицата и визата 

за проектиране са съгласувани 

с НИНКН. Общината канди-

датства за финансиране пред 

Норвежкия финансов механи-

зъм. Проектът е одобрен, но 

като резервен поради липса на 

достатъчно средства по про-

грамата.

Четири години по-късно – 

през 2018-а, администрацията 

в Карлово започва аварийно 

спасяване на историческия 

обект със средства от бюдже-

та, които се оказват твърде 

недостатъчни за цялостното 

възстановяване. 

Започна ремонтът на 

читалище „Възраждане 

1927“ в бургаския квартал 

„Рудник“. Зданието е дву-

етажно със сутерен. В 

него се помещават адми-

нистративни офиси, зали, 

библиотека, санитарни 

и складови помещения. 

Сградата щe бъде изця-

ло реконструирана, като 

в нея ще бъдат въведе-

ни мерки за енергийна 

ефективност и условия 

за достъпна и комфортна 

среда.

Ще бъдат изпълнени 

дейности по топлоизоли-

ране на външни стени и 

таван, подмяна на алуми-

ниевата врата на южната 

фасада и монтаж на до-

грама от PVC на сутере-

на. Планирани са още нови 

керемиди, капаци и тер-

мопомпени отоплителни 

уреди, ще бъдат подмене-

ни осветителните тела с 

LED лампи.

Ремонтните работи се 

изпълняват по проект на 

община Бургас „Въвежда-

не на мерки за енергийна 

ефективност, ремонтни 

дейности и изграждане на 

достъпна среда в читали-

ще „Възраждане“ в кв. Руд-

ник“, финансиран по мярка 

„Подобряване на общест-

вената среда в населе-

ните места“ на програма 

„Красива България“ на Ми-

нистерството на труда и 

социалната политика.

Читалище „Възражда-

не 1927“ е основано през 

1964 г. и е с капацитет на 

посетителите до 100 мес-

та. То е единственото на 

територията на квартала 

и изпълнява функциите на 

център за образование и 

просвета, като в него се 

провеждат разнообразни 

инициативи, като литера-

турни четения, предста-

вяния на книги и автори, 

изложби, концерти и др.

Кметът на гр. Гоце 

Делчев Владимир Москов 

подписа договор за без-

възмездна финансова по-

мощ с Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то, чрез който ще бъде 

изпълнен проект „Обно-

вяване и модернизация на 

Дом на културата „Пейо 

Яворов“. Предложението 

е включено в одобрената 

инвестиционна програма 

на общината по Опера-

тивна програма „Регио-

ни в растеж 2014 – 2020. 

Бюджетът на проекта 

е 6 998 932 лв., от които 

4 813 260 лв. са безвъзмезд-

на помощ, а 2 185 672 лв. са 

осигурени от местната 

власт чрез финансов ин-

струмент. Общата про-

дължителност е 29 месеца.

Предвижда се цялостно 

външно и вътрешно обно-

вяване на сградата, вклю-

чително и прилежащото 

дворно пространство. 

Заложено е и въвеждане на 

енергоспестяващи мерки, 

осигуряване на достъпна 

архитектурна среда до по-

мещенията и залите, как-

то и изцяло подновяване на 

системите за озвучаване, 

осветление, сцена и др. 

Ще се работи и по интери-

ора в двете зали – основна 

и малка, и всички останали 

помещения.

Предстои провеждане-

то на тръжна процедура 

за избор на изпълнител.

Процедурата по из-

граждане на трасе под 

Петрохан е  ускорена, 

обяви пред парламента 

служебният министър на 

околната среда Асен Ли-

чев.

От думите му стана 

ясно, че Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) е 

подала в МОСВ инвести-

ционно предложение на 

14 юли. На 28 юли минис-

търът е издал решение, 

според което АПИ следва 

да възложи изготвяне на 

Оценка на въздействие-

то върху околната среда 

(ОВОС) на предложеното 

инвестиционно намере-

ние.

Плевен ще поеме крат-

косрочен общински дълг 

в размер до 2 287 000 лв. 

за изпълнение на проект 

„Устойчива градска сре-

да етап 2“, съобщиха от 

общината. Предвидени 

са основен ремонт на две 

улици в Индустриална зона 

– ул. „Северна“ и част от 

ул. „Вит”, както и конструк-

тивно укрепване на пътния 

надлез за жк „Сторгозия”. 

Поради липсата на обо-

ротни средства договорът 

за кредит ще бъде сключен 

с Фонда за органите на 
местно самоуправление в 

България - ФЛАГ. Срокът 

за погасяване ще бъде до 

12 месеца.
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Доц. д-р арх. Юлия Илиева, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“:

Георги Сотиров

Доц. Илиева, първо 
приемете поздрави от 
екипа на в. „Строител” за 
избирането Ви на поста 
декан на Архитектурния 
факултет във Висше-
то строително учили-
ще „Любен Каравелов“ 
и пожелания за здраве и 
много професионални 
успехи. На какво заложи-
хте в програмата си за 
управление? 

Благодаря! Използвам 

случая от страниците на 

в. „Строител“ да благодаря 

още веднъж и на колегите 

си, които подкрепиха моя-

та кандидатура. 

Днес висшето обра-

зование в България се 

развива в контекста на 

известни демографски 

проблеми – намаляване 

броя на кандидат-сту-

дентите, увеличаване на 

възможностите за обуче-

ние в чужбина, засилваща 

се конкуренция между ви-

сшите училища, динамика 

на пазара на труда и из-

вънредна обстановка във 

връзка с пандемията. Това 

са обстоятелства, които 

бяха отчетени от мен при 

изготвяне на стратеги-

ята ми за управление на 

Архитектурния факултет 

на ВСУ „Любен Каравелов“. 

Основните принципи, на 

които се базира мандат-

ната ми програма, са 

приемственост, устойчи-

вост в развитието, иден-

тичност и креативност. 

Повишаване качеството 

на учебния процес, увели-

чаване на научноизследо-

вателския и художестве-

но-творческия потенциал 

на факултета, развитие 

на академичния му състав 

и привличане на повече 

студенти и докторанти 

са част от главните цели, 

които поставям в нея.

 

Началото на новата 
Ви длъжност съвпадна с 
кандидатстудентската 
кампания. Резултатите 
на приетите в Архите-
ктурния факултет са 
много високи. Как ще ко-
ментирате? 

На този етап след 

завършена II кандидат-

студентска изпитна се-

сия по-голяма част от 

местата за специалност 

„Архитектура“ са попъл-

нени. В момента съгласно 

календарния график тече 

приемането на документи 

за III сесия, като изпитите 

по рисуване и математика 

ще бъдат съответно на 9 

и 10 септември т.г. Ако 

трябва да коментирам по-

стигнатите резултати, 

то следва да отбележа, че 

през I сесия на изпита по 

математика 85% от оцен-

ките са шестици, а при II – 

отличните оценки са 50%. 

За този по рисуване, който 

е задължителен за специ-

алност „Архитектура“, 

се провеждат безплатни 

консултации с примерни 

задачи и корекции от ко-

лектив художници от ВСУ 

„Л. Каравелов“.

Новото ръководство 

на ВСУ разви комуника-

ционната ни стратегия 

по отношение на канди-

датстудентската кампа-

ния. Чрез активна реклама 

в социалните медии ние се 

стремим да достигаме до 

повече хора, които биха 

искали да се обучават при 

нас. Всички специалности 

в нашия университет са 

подробно представени на 

интернет адрес https://

priem.vsu.bg. В Архите-

ктурния факултет след 

средно образование може 

да се запише „Архитекту-

ра” (магистърска степен, 

редовна форма на обуче-

ние) и „Строителство и 

архитектура на сгради и 

съоръжения“ (бакалавърска 

степен, редовна форма), 

както и магистратурите 

след висше образование 

в задочна форма – „Опаз-

ване на архитектурното 

наследство“, „Дизайн“, „Ур-

банизъм“ и „Защита на на-

селението” (Строителна 

пожарна и аварийна безо-

пасност). Тук е моментът 

да кажа, че тази година се 

дипломира първият випуск 

по „Защита на население-

то“, като демонстрира 

пред Държавната изпит-

на комисия много високи 

знания и умения.

Ние провеждаме инова-

тивна кандидатстудент-

ска кампания, в която во-

деща роля имат младите 

хора. Архитектурният 

факултет, в т.ч. препода-

ватели, студенти и слу-

жители, се включват ак-

тивно в привличането на 

кандидати от строител-

ните гимназии, училища по 

изкуствата и други с под-

ходящ общообразователен 

профил. Друга успешна 

практика, която е въведе-

на отскоро, е реализиране 

на посещения на ученици 

от горните класове във 

ВСУ „Любен Каравелов“. 

Така бъдещите ни възпи-

таници се запознават с 

учебния процес и с услови-

ята на живот в кампуса на 

училището. Например на 1 

юли т.г. се проведе дис-

кусионен форум на тема 

„Предизвикателства пред 

съвременното строител-

но образование“. В него 

взеха участие преподава-

тели от Архитектурния и 

Строителния факултет, 

както и учители от Про-

фесионалната гимназия 

по строителство, архи-

тектура и геодезия „Кольо 

Фичето“ – Бургас. Среща-

та бе ползотворна и гра-

дивна. 

Кампусът на ВСУ ни 

дава сериозно предимство 

пред другите висши учили-

ща. Нашите студенти и 

докторанти имат възмож-

ност да използват учебни 

сгради, лаборатории, адми-

нистративна част, библи-

отеки, ателиета за твор-

ческа работа, компютърен 

център, общежития, прос-

торен студентски стол, 

кафене, модерни спортни 

съоръжения, културен дом 

с киносалон и изложбени 

пространства и др. об-

служващи помещения.

Ще завърша отговора 

си с това, че европейска-

та нотификация на спе-

циалност „Архитектура“ 

е предмет на гордост и 

удовлетворение за висше-

то ни училище. Ние сме 

част от семейството 

на университетите, кои-

то имат квалификация да 

осигуряват архитектурно 

образование на европейско 

ниво. Оценката, която е 

дадена от Акредитацион-

ния съвет на Национална-

та агенция за оценяване и 

акредитация за програм-

на акредитация на специ-

алност от регулираните 

професии „Архитектура“ 

за ВСУ „Л. Каравелов“, е 

много висока и ни нарежда 

на едно от първите места 

в професионално направ-

ление 5.7 „Архитектура, 

строителство и геоде-

зия”. Гаранция за качест-

вото на предлаганото 

образование във висшето 

ни училище е и добрата 

позиция, която заемаме в 

рейтинговата система на 

Министерството на обра-

зованието и науката.

Планирани ли са ново-
сти в учебния процес?

Ние периодично осъ-

временяваме съществува-

щите, както и създаваме 

нови учебни планове и про-

грами. Целта ни е да ори-

ентираме обучението към 

потребностите на пазара 

на труда.

Тази година се очаква 

актуализация на учебния 

план за специалност „Ар-

хитектура“, както и за 

магистърската програма 

„Защита на население-

то“. В началото на всеки 

семестър оптимизираме 

спектъра от избираеми и 

факултативни дисциплини 

в съответствие с уста-

новилите се тенденции 

в национален и световен 

мащаб и натрупания опит. 

Наша основна задача е въ-

веждането на съвременни 

методи и форми на пре-

подаване с оглед повиша-

ване на качеството на 

обучението и неговата 

практическа насоченост. 

От съществено значение 

е и стимулирането на раз-

витието на компетентно-

сти и умения за креативно 

и критично мислене, кому-

никативност, работа в 

екип и др.

П а н д е м и я т а  о т 

COVID-19 оказа сериозно 

въздействие върху обра-

зователния процес. За 

регулираните професии, 

каквато е и специалност 

„Архитектура“, прекият 

контакт между студент 

и преподавател е от из-

ключително значение за 

постигане на високо ка-

чество на обучението. 

От 14 до 16 октомври 
ще се проведе XXI Меж-
дународна научна конфе-
ренция по строителство 
и архитектура ВСУ'2021. 
Предизвикателство ли 
е организирането на по-
добно събитие в продъл-
жаващата извънредна 
обстановка?

Провеждаме това ва-

жно събитие всяка годи-

на. Въпреки пандемията 

в конференцията ни през 

2020 г. взеха участие над 

500 учени от български и 

чужди организации и се 

презентираха повече от 

120 изследвания и доклади 

в десет тематични на-

правления. 

В момента тече ор-

ганизацията на XXI Меж-

дународна научна кон-

ференция. Надяваме се 

епидемичната обстанов-

ка в страната да позволи 

нейното присъствено про-

веждане. В случай че това 

не е възможно, ние имаме 

готовност за хибридно 

или онлайн провеждане. 

Подготовката на ме-

роприятието е предизви-

кателство за всички нас, 

но ни дава възможности 

за представяне на резул-

татите от изследвания-

та ни. На конференцията 

обменяме опит, винаги се 

осъществяват ползотвор-

ни дискусии, създават се 

нови приятелства и тяс-

но сътрудничество меж-

ду университети, научни 

организации и фирми от 

бизнеса по света.

В Международния нау-

чен комитет са включени 

видни преподаватели и 

учени от ВСУ „Л. Караве-

лов“, членове от други ви-

сши училища от България, 

както и преподаватели 

от чужбина. Като член на 

Организационния комитет 

мога да кажа, че тази го-

дина ние разширихме и 

обогатихме тематичните 

направления, които вече 

са 15 на брой. Сред тях са: 

Строителен мениджмънт 

и предприемачество; Без-

опасност и сигурност в 

строителството; Устой-

чиво строителство и еко-

логична сигурност; Стро-

ително право и недвижими 

имоти; Дигитализация в 

строителството, архи-

тектурата и обучението. 

С това ние отговаряме 

изцяло на изискванията на 

пазара на труда. За сту-

дентите е предвидена са-

мостоятелна студентска 

секция. 

Завършвам с това, 

че сборникът доклади е 

включен в „Националния 

референтен списък (НРС) 

на съвременни български 

научни издания с научно 

рецензиране“. Това е нещо, 

което извоювахме и с кое-

то се гордеем.

Юлия Илиева е завършила Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) през 2004 г. В периода 
2005 - 2008 г. е редовен докторант към катедра 
„Технология на архитектурата“ в Архитектурния 
факултет на УАСГ. 
През 2013 г. защитава дисертация по специалност 
„Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения 
и детайли“, а 2008 г. постъпва на работа във ВСУ 
„Любен Каравелов”, катедра „Сградостроителство и 
архитектурни конструкции“. През 2017 г. става доцент. 
Ръководи катедра „Сградостроителство и архитектурни 
конструкции“, а от 2021 г. е  декан на Архитектурния 
факултет на ВСУ „Л. Каравелов“.

Снимка авторът
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Регистрирано е нарастване на негативното влияние на фактора „цени на материалите“

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

През юли 2021 г. общи-

ят показател на бизнес 

климата остава на рав-

нището си от юни, сочат 

данните на Националния 

статистически инсти-

тут (НСИ). В строител-

ството и търговията на 

дребно се отчита подо-

брение на показателя, в 

сектора на услугите се 

наблюдава приблизително 

запазване нивото му от 

предходния месец, а в про-

мишлеността е регистри-

рано понижение.

От НСИ посочват, че 

през юли съставният по-

казател „бизнес климат 

в строителството“ на-

раства с 1 пункт в резул-

тат на оптимистичните 

оценки на строителните 

предприемачи за насто-

ящото бизнес състояние 

на предприятията. „Про-

изводственият график 

е осигурен с договори за 

по-голям период от време 

в сравнение с три месеца 

по-рано – 6,9 месеца при 

5,9 през април. Същевре-

менно и очакванията за 

нови поръчки през след-

ващите шест месеца се 

подобряват“, заявяват от 

института.

Според НСИ 

несигурната икономиче-
ска среда продължава да е 
основният проблем за раз-
витието на строителния 
бизнес 

следвана от недости-

га на работна сила. Реги-

стрирано е и нарастване 

на негативното влияние 

на фактора „цени на мате-

риалите“, който измества 

на четвърто място за-

трудненията, свързани с 

конкуренцията в бранша. 

Относно продажните 

цени от НСИ забелязват, 

че мениджърите продъл-

жават да имат известни 

намерения за увеличение 

през следващите три ме-

сеца.

Съставният показа-

тел 

„бизнес климат в търгови-
ята на дребно“ се е покачил 
с 1,2 пункта, 

което от НСИ счи-

тат, че се дължи на по-по-

зитивните очаквания на 

този бранш за бизнес със-

тоянието на предприятия-

та през следващите шест 

месеца. „Същевременно 

обаче прогнозите им за 

обема на продажбите и 

поръчките към достав-

чиците през следващите 

три месеца остават ре-

зервирани“, добавят от 

НСИ. Официалната ста-

тистика сочи, че най-се-

риозните затруднения в 

сектора продължават да 

са свързани с несигурна-

та икономическа среда, 

конкуренцията в бранша 

и недостатъчното тър-

сене. По отношение на 

продажните цени е отче-

тено нарастване на дела 

на търговците на дребно, 

които прогнозират те да 

се повишат през следва-

щите три месеца.

С 1,4 пункта се е понижил 
съставният показател 
„бизнес климат в промиш-
леността“. 

От НСИ считат, че 

това се дължи на по-ре-

зервираните оценки и оч-

аквания на промишлените 

предприемачи за бизнес 

състоянието на предпри-

ятията. Анкетата на ин-

ститута е регистрирала 

подобрение в мненията им 

за притока на нови поръч-

ки през последните три 

месеца, което обаче не е 

съпроводено с повишени 

очаквания за производ-

ствената активност през 

следващите три месеца. 

Средното натоварване на 

мощностите от април до 

юли е нараснало с 1 пункт 

и е достигнало 74,2%, 

като с оглед на очаквано-

то търсене през следва-

щите месеци се предвиж-

да излишък от мощности. 

НСИ отбелязва, че основ-

ни пречки за дейността на 

предприятията остават 

несигурната икономиче-

ска среда, недостигът 

на работна сила, недос-

татъчното търсене от 

страната и други. По от-

ношение на продажните 

цени в промишлеността 

15,5% от мениджърите 

прогнозират те да се по-

вишат през следващите 

три месеца.

През юли съставният 

показател 

„бизнес климат в сектора 
на услугите“ запазва при-
близително нивото си от 
предходния месец. 

„Оценките на мени-

джърите относно насто-

ящото търсене на услуги 

са благоприятни, докато 

очакванията им за след-

ващите три месеца се из-

местват към по-умерени-

те мнения“, поясняват от 

националния институт. И 

тук несигурната икономи-

ческа среда, конкуренци-

ята в бранша, факторът 

„други“ и недостатъчно-

то търсене продължават 

да са основните пречки 

за дейността. Очаквани-

ята на мениджърите за 

продажните цени в сек-

тора на услугите са за из-

вестно повишение, макар 

по-голяма част от тях 

да предвиждат запазване 

на тяхното равнище през 

следващите три месеца, 

става ясно още от анали-

за на НСИ.

На 27 юли чрез плат-

формата WebEx се про-

веде Второто официално 

заседание на Тематична-

та работна група (ТРГ) 

за разработване на Про-

грама „Конкурентоспосо-

бност и иновации в пред-

приятията 2021 - 2027“ 

(„ПКИП 2021 - 2027“).

Срещата се предсе-

дателства от зам.-ми-

нистъра на икономиката 

и председател на ТРГ 

Ирена Младенова. В нея 

взеха участие предста-

вители на неправител-

ствени организации на 

бизнеса и на регионални-

те съвети за развитие, 

на ведомства, агенции 

и др., имащи отношение 

към изпълнението на по-

литиките и мерките, кои-

то ще се финансират по 

програмата.

В рамките на заседа-

нието беше представен 

ревизираният вариант на 

„ПКИП 2021 - 2027“, който 

в края на срещата получи 

официално одобрение от 

членовете на ТРГ.

Изпълнителната аген-

ция за насърчаване на мал-

ките и средните предпри-

ятия (ИАНМСП) е водещ 

партньор по проект Go 

International (GoInt), който 

се изпълнява по Програма-

та за трансгранично съ-

трудничество INTERREG 

V-A „Гърция - България 

2014-2020“ в партньор-

ство с Германо-гръцката 

търговска и индустриална 

камара и с Гръцко-итали-

анската търговска кама-

ра. Проект GoInt старти-

ра своите дейности през 

юли след подписване на 

Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансо-

ва помощ между ИАНМСП 

и Министерството на 

развитието и инвести-

циите, Гърция, което е 

Управляващ орган по про-

грамата.

В рамките на GoInt ще 

се организират и провеж-

дат информационни дни, 

обучения, търговски ми-

сии, участия на щанд на 

международни панаири и 

изложби, както и изгот-

вяне и влизане в експлоа-

тация на информационна 

електронна платформа.

В Министерството на икономиката 

се проведе публична консултация от-

носно бъдещата структура и функции 

на българската Национална контактна 

точка (НКТ) за прилагане на Насоките за 

мултинационалните предприятия (OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises) на 

Организацията за икономическо сътруд-

ничество и развитие (ОИСР). НКТ има 

за цел да осигури диалог между прави-

телството, бизнеса, синдикатите и не-

правителствения сектор за успешното 

прилагане на международно утвърдени-

те стандарти на ОИСР за отговорно 

бизнес поведение (Responsible Business 

Conduct).

В събитието, което премина в хиб-

риден формат (присъствено и чрез виде-

оконферентна връзка) се включиха над 20 

представители на различните заинте-

ресовани страни – държавната админи-

страция, бизнеса, синдикатите и непра-

вителствения сектор, които споделиха 

своите препоръки и изразиха подкрепата 

си за механизма НКТ в България.

Зам.-министърът на икономиката Ка-

лина Константинова приветства учас-

тниците и представи необходимостта 

от създаване на НКТ в хода на Прегледа 

на инвестиционната политика на Бълга-

рия от страна на ОИСР. 

Ръководителят на българската НКТ 

д-р Бойко Таков, който е и изп. директор 

на Изпълнителната агенция за насърча-

ване на малките и средните предприя-

тия, заяви, че ще работи с отговорност 

към създаването на устойчив и баланси-

ран инвестиционен климат в България 

както за големите корпорации, така и за 

малките предприятия, към които са ад-

ресирани Насоките на ОИСР.

Участниците в публичната дискусия 

приветстваха предприетите от Минис-

терството на икономиката стъпки за 

създаването на НКТ и заявиха своя дъл-

госрочен ангажимент да бъдат активен 

партньор на българската Национална 

контактна точка.

0 20 40 60 80

Недостатъчно търсене

Неблагоприятни климатични условия

Недостиг на работна сила, в т.ч. квалифицирана

Недостиг на материали и/или оборудване

Финансови проблеми 

Конкуренция в бранша

Цени на материалите

Несигурна икономическа среда

Други

Няма затруднения
%

  VII.2021   VI.2021 Дългосрочна средна

Затруднения в строителната дейност (относителен дял от предприятията)

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%

Дългосрочна средна

 

Бизнес климат в строителството



20 Ñòðîèòåë ИНФРАСТРУКТУРА петък, 6 август 2021

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

0700 20 404
WWW.INGCONSULT.BIZ

Yanmar

НАЛИЧЕН  НА СКЛАД

Налични мини челни
товарачи и багери

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Община Сливен публикува на интер-

нет сайта си за обществено обсъждане 

проект на генерален план за организация 

на движението на града. Той предвижда 

изграждане на 8 кръгови кръстовища и на 

няколко улици, които да облекчат автомо-

билния поток от главната пътна мрежа.

От местната администрация по-

сочват, че документът е изготвен във 

връзка с необходимостта от въвеждане 

на нова по-ефективна организация на 

движението в Сливен – автомобилно, пе-

шеходно и велосипедно, следствие на не-

прекъснато нарастващия брой превозни 

средства, която да съответства както 

на съществуващата улична мрежа и на-

правените ремонти, така и на интензив-

ността на движение. 

За целите на генералния план Сливен 

е разделен на 15 района и се оформят 

три вида транзитно движение по съ-

ществуващите улици. В него се търсят 

възможности и за решаване на проблема 

с паркирането в активните ленти за дви-

жение. Ограничението на скоростта в 

града остава 50 км/час, като се предвиж-

да и въвеждане на скорост от 30 км/час 

в жилищните зони. Планът разглежда и 

масовия градски обществен транспорт, 

местоположението на нови и същест-

вуващи спирки, както и маршрутите на 

различните видове транспорт. С него се 

предвижда създаване на мрежа от вело-

сипедни пътища. Описани са и всички съ-

ществуващи и бъдещи паркинги и места 

за автомобили във връзка с въвеждането 

на платена зона.

От общината посочват, че граждани-

те могат да изпращат становища, пред-

ложения и възражения до 2 септември.

Продължава поетапната модерниза-

ция на уличното осветление в Бургас, 

информираха от общината. През послед-

ните десетина дни са приключили дей-

ностите на ул. „Одрин“ и бул. „Стефан 

Стамболов“ – от бул. „Сан Стефано“ до 

ул. „Генерал Гурко“ и от бул. „Демокрация“ 

до бул. „Сан Стефано“. От местната 

администрация припомниха, че СМР се 

изпълняват по проект, финансиран по 

програмата за „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна си-

гурност“ на Финансовия механизъм на ев-

ропейското икономическо пространство. 

С реализирането му ще бъдат подменени 

общо 2623 осветителни тела и ще се ре-

новират табла за управление и стълбове 

по главните пътни артерии на Бургас.

Очаква се с внедряването на мерки-

те за енергийна ефективност градът 

да плаща годишно с 200 000 лв. по-мал-

ко за електричество, а лампите да све-

тят по-силно. „Но най-важният ефект на 

по-доброто осветление е повишената 

безопасност на уличния трафик и сигур-

ността на гражданите“, е коментирал 

кметът на Бургас Димитър Николов.

По-рано през годината е обновено 

уличното осветление на бул. „Тракия“, 

бул. „Стефан Стамболов“ (от бул. „Никола 

Петков“ до бул. „Демокрация“), бул. „Янко 

Комитов“, ул. „Проф. Яким Якимов“, ул. „Ла-

зар Маджаров“, по-голямата част от бул. 

„Демокрация“, бул. „Христо Ботев“, бул. 

„Тодор Александров“, бул. „Сан Стефано“ 

(от бул. „Демокрация“ до бул. „Стефан 

Стамболов“), бул. „Мария Луиза“, „Булаир“, 

„Сан Стефано“ (от „Хр. Ботев“ до „Ст. 

Стамболов“), „Константин Величков“.

С изцяло нова аранжи-

ровка е новоизградено-

то кръгово кръстовище, 

намиращо се в староза-

горския квартал „Кольо 

Ганчев“. Аранжировката 

е композиция от геомет-

рични фигури, „сплетени“ 

една в друга. Използвани 

са многогодишни цветни 

видове - Thuja occidentalis 

Golden  G lobe ,  Co t inus 

coggygria 'Grace', Lonicera 

pileata, Berberis thunbergii 

'Atropurpurea nana', Thuja 

b r a b a n t  и  L a v a n d u l a 

angustifolia 'Hidcote Blue 

St ra in .  В  оформянето 

на композицията има и 

цветен мулч – червен и 

жълт.

Продължават дейностите по изпълне-

нието на текущите ремонти на паважна 

и тротоарна настилка, изграждането на 

паркинги и реконструкции на улици в Ям-

бол. Те са съсредоточени в зони, които 

от десетилетия са в лошо състояние, 

а някои от тях дори са неизползваеми. 

От общината съобщиха, че се работи 

по тротоарната настилка на ул. „Жорж 

Папазов” от ул. „Димитър Благоев“ до ул. 

„Стара Планина“ в близост до Музея на 

бойната слава. Други възлови места, къ-

дето са в ход СМР, са улиците „Дъбилино“ 

и „Дружба“ и паркинг в жк „Зорница“ до 

бл. 5.

Предстои да започнат ремонтни дей-

ности на тротоарна настилка на улици-

те „Стара Планина“ до бл. 2, „Търговска“ 

до бл. 56 и на „Георги Раковски“, бл. 38, 

както и на паркинги в жк „Диана“ зад бл. 6. 

Паважната настилка на ул. „Бояджик“ 

също ще бъде възстановена. Скоро ще 

стартира и реконструкцията на улица 

в участъка от бензиностанция край река 

Тунджа до ул. „Атанас Кратунов“ в жк 

„Златен рог“. До няколко седмици ще при-

ключи възстановяването на настилката 

на моста в жк „Златен рог“. Възложен е 

и текущ ремонт на ул. „Добри Войвода“. 

От община Ямбол посочват още, че 

се предвижда и цялостно асфалтиране 

на паркинг между бл. 23 и бл. 21 в жк „Ди-

ана“ и в близост до бл. 3 в жк „Хале“. В жк 

„Възраждане“ е планирано проектиране и 

изграждане на улици между блокове 36 и 

40, както и при бл. 51, 52 и 46.



21СВЯТ & ИНОВАЦИИпетък, 6 август 2021 Ñòðîèòåë

Федералната провинция Северен Рейн-Вестфалия е инвестирала 200 000 евро
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на стро-

ителството, вътрешни-

те работи и общинските 

въпроси в Северен Рейн-

Вестфалия Ина Шаренбах 

официално откри първа-

та 3D принтирана къща 

в Германия. Федералната 

провинция е инвестирала 

200 000 евро в проекта.

Двуетажната сграда 

от 160 кв. м е построе-

на в град Бохум, като с 

нея местната индустрия 

определено направи зна-

чителна стъпка напред в 

използването на 3D тех-

нологиите в строител-

ството.

„С тази инвестиция се 

създава положителен на-

тиск върху индустрията: 

за иновативно строител-

ство с нови технологии, 

за по-голяма привлекател-

ност на професията и за 

модерна архитектура с 

нови стилове“, казва ми-

нистър Шаренбах. 

Проектът е на строи-

телната група PERI, която 

използва принтери BOD2 

не само в Германия, но и 

в САЩ. В Аризона преди 

месеци групата обяви на-

чалото на изграждане на 

къщи на достъпни цени.

За открития обект 3D 

принтерът е използвал 

специална дюза, с която 

бетонът и хоросанът са 

нанасяни на слоеве. Спо-

ред строителите тази 

технология позволява на-

правата на един квадра-

тен метър жилищна площ 

за около 5 минути.

Тъй като PERI – както 

в световен мащаб, така 

и на местно ниво, е един 

от водещите доставчици 

на кофражно оборудване 

за ръчно леене на бетон, 

участието на компанията 

в 3D строителния печат 

е сигурен знак, че кон-

венционалният сектор е 

наясно, че автоматизаци-

ята и цифровизацията са 

бъдещето на строителна-

та индустрия. 

„Екипът на PERI пока-

за, че технологията за 3D 

принтиране на бетон е го-

това за пазара. Проектът 

в Бохум е крайъгълен ка-

мък, който задвижи много 

неща. Къщата беше пър-

вата по рода си и за PERI, 

и за всички участващи в 

този проект и винаги ще 

остане нещо много специ-

ално“, е казал Томас Имба-

хер, директор „Иновации и 

маркетинг“ на групата.

Известната като най-

голямата дървена сграда 

в Европа – гръцкото си-

ропиталище „Принкипо“ 

в Бююкада (Турция), на 

най-големия от Принцови-

те острови, ще бъде спа-

сена от разруха. Според 

експертите от Местния 

съвет за опазване на ис-

торическите сгради в Ис-

танбул, които завършват 

дългоочакваното проучва-

не на състоянието й, за 

ремонта ще са необходи-

ми около 20 млн. евро. 

След  направената 

цялостна геодезическа 

оценка по емблематично-

то място Назъм Аккоюнлу, 

служител на BIMTAS – ин-

женерингова компания под 

управлението на община 

Истанбул, заяви, че „сгра-

дата се нуждае от бърза 

реставрация, но ще из-

исква и голям бюджет”. А 

„проектите за възстано-

вяване ще бъдат изготве-

ни максимално бързо, след 

като резултатите бъдат 

одобрени от борда на Съ-

вета“. 

Europa Nostra - между-

народна организация за 

културно наследство, оп-

редели по-рано зданието 

като един от седемте 

най-застрашени обекта 

на културното наследство 

в Европа. 

То е построено за ка-

зино и хотел от Compagnie 

des Wagons-Lits - компани-

ята, която е управлявала 

влака Orient Express.

Когато султан Абдул-

хамид II отказва да й даде 

лиценз за казино обаче, 

тя е закупена от богато 

гръцко семейство и пре-

върната в сиропиталище 

за гръцки деца.С прекъсва-

ния функционира до 1977 г., 

когато е затворена окон-

чателно.

Като град, характеризиращ се 

с емблематични небостъргачи и 

търговия, столицата на Обеди-

нените арабски емирства Абу 

Даби подчертава стойността на 

природата с нов градски парк за 

опазване на биологичното разноо-

бразие, разположен в самото сър-

це на града. Разгърнат на 27 500 

кв. м, Ай Фай (Сенчест парк) е 

проектиран експертно за подо-

бряване на местния микроклимат 

чрез максимизиране на естест-

веното охлаждане посредством  

озеленяване.

Проектът е на датското ди-

зайнерско студио SLA – компания, 

известна със своята екологична 

ландшафтна архитектура. Екип 

от биолози и експерти по расте-

нията е изследвал дивата приро-

да и природния микроклимат на 

региона в продължение на годи-

на, преди да проектира новото 

обществено градско простран-

ство. 

Паркът съдържа над 2000 

местни растения. Дърветата са 

отглеждани в пустинни разсад-

ници и след това са презасадени 

тук.

Залесената среда е естест-

веният акцент, но има и много 

социални аспекти, включително 

множество спортни съоръжения, 

детски площадки, място за ками-

они за храна, стени за катерене, 

места за сядане на открито и 

дори игрище за мини голф.

Сграда в кампуса „Блу-

мингтън“ на Университе-

та на Индиана, САЩ, се 

изгражда по преоткрит 

наскоро проект на све-

товноизвестния архи-

тект Мис ван дер Рое 

от 1952 г. Разработката 

е адаптирана за съвре-

менните нужди от 

Thomas Phifer and 

Partners, като се 

очаква зданието да 

отвори врати през 

есента на 2021 г.

То ще помещава 

училище за изку-

ства, архитектура 

и дизайн. В завър-

шен вид ще представлява 

правоъгълна структура с 

размери 18 на 43 м, изгра-

дена от ефирна стоманена 

конструкция, боядисана в 

бяло и облечена в широкоп-

лощни стъкла. Прозорците, 

заемащи цялата височина 

на помещенията, ще об-

граждат напълно втори 

етаж, в центъра на който 

ще има вътрешен двор. Го-

лемите остъклявания и про-

зрачността са характерни 

елементи в творчеството 

на Мис ван дер Рое. По-го-

лямата част от партера е 

външен, което прави сгра-

дата привидно още по-от-

делена от терена.

Проектът бива от-

крит през 2013 г. в архи-

вите на Художествения 

институт на Чикаго и ню-

йоркския Музей за съвре-

менно изкуство. 

Дирк Лохан, внук на ар-

хитекта, споделя, че не е 

познавал тази разработ-

ка, въпреки че се учи от 

дядо си още от 1957 г. За 

пръв път разбира за него, 

когато университетът 

се свързва с идеята за 

изпълнение на зданието. 

След като я обсъжда с 

още трима от внуците на 

архитекта, всички реша-

ват, че сградата би била 

чудесно допълнение към 

значимостта на Мис ван 

дер Рое.
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10-дневното събитие е планирано  
от 9 до 18 септември на 300 места във 
френската столица

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Парижките галерии, 

шоуруми и бутици ще от-

ворят врати за Седми-

цата на дизайна в Париж 

от 9 до 18 септември. 

10-дневното събитие ще 

бъде домакин на излож-

би, семинари и дискусии 

около редица дизайнерски 

дисциплини, включително 

мода, домакински уреди и 

интериор. Тази година то 

прие същата тема като 

парижкото биенале за ин-

териорен дизайн Maison & 

Objet – „Желано развитие”. 

Шоуто ще има за цел да 

изследва обекти, които 

представят визиите на 

интериорните специали-

сти за това, което офор-

мя начина ни на живот в 

светлината на промени-

те, които пандемията от 

коронавирус е донесла.

„Нарастващи таланти 

и емблематични дизайнер-

ски марки, млади възпита-

ници и музейни институ-

ции, току-що стартирали 

дизайнерски къщи, зана-

ятчии и творци с вдъхно-

вени и вдъхновяващи ръце 

- всички ще се стичат в 

Париж, за да измислят и 

покажат своята визия за 

близкото бъдеще“, казаха 

организаторите.

Събитието  ще  се 

проведе на 300 места 

във френската столица. 

Едно от тях е Hotel de 

Coulanges, който ще бъде 

домакин на изложба, наре-

чена Fruga. Тя възнамерява 

да отговори на предизви-

кателствата на дизайна, 

пред които е изправен 

светът във връзка с кли-

матичната криза. 

Ще включва произве-

дения от над 40 творци, 

които са експерименти-

рали с рециклируеми и 

нискоенергийни материа-

ли, включително водорас-

ли, гъби и черупки. Звезда-

та сред тях е Сами Рио, 

професор и изследовател 

в наскоро открития ху-

дожествен център Luma 

Arles в Южна Франция, 

който е направил поре-

дица от минималистични 

вази от глина и бамбукова 

лампа.

Ф а б р и к а т а  P a r i s 

Design Week Factory е во-

дещо събитие за млади 

международни дизайнери 

в партньорство с Galerie 

Joseph и ще продължи 

през цялата седмица. Тук 

наскоро завършилите ще 

представят своите про-

тотипи и форумът възна-

мерява да им помогне да 

започнат кариерата си.

Също така в Galerie 

Joseph ще бъде предста-

вена лаборатория за идеи 

и център за експерименти 

Бившият дизайнер на 

Apple Джони Айв си пар-

тнира с Принца на Уелс, за 

да стартира инициатива, 

която ще насърчи студен-

тите от Кралския колеж 

по изкуствата да предло-

жат дизайни, които да се 

справят с изменението 

на климата. Наречен Terra 

Carta Design Lab, проектът 

„ще покани някои от най-

талантливите студенти 

в света да проектират 

силно въздействащи и ев-

тини решения за природа-

та, хората и планетата“. 

Списък с най-добрите 

идеи ще бъде представен 

по време на конференци-

ята по климата COP26 

през ноември, а победите-

лят ще бъде обявен през 

2022 г. „Остават ни само 

100 дни до COP26, голяма-

та конференция на ООН в 

Глазгоу за справяне с кри-

зата с климата и опазва-

не на биоразнообразието, 

и всички ще трябва да 

играем своята роля, ста-

ри и млади, ако искаме да 

променим начина, по кой-

то се грижим за Земята, 

като направим тя да е 

устойчива за природата, 

хората и планетата. Мал-

ките идеи могат да имат 

голямо влияние, ако бъдат 

подкрепени с правилния ди-

зайн, наука и инженерство 

и това е ключовата мисия 

на днешната лаборатория 

Terra Carta“, каза Принцът 

на Уелс.

Terra Carta Design Lab 

е клон на Terra Carta, ини-

циатива, стартирана от 

принц Чарлз по-рано тази 

година, за да предостави 

„практична пътна карта 

за ускоряване към амбици-

озно и устойчиво бъдеще“.

Друг проект, който ще 

види бял свят на COP26, 

включва павилион, който 

ще покаже решения за 

въглеродните емисии на 

изградената среда. В мо-

мента Съветът за зелено 

строителство на Обеди-

неното кралство търси 

„игриви намеси“, които да 

предадат мащаба на еми-

сиите в сектора.

Френският дизайнер 

Ное Дюшофур-Лорънс 

е  използвал отпадъ-

чен изгорен корк за ко-

лекцията мебели Burnt 

Cork, отличаваща се с 

извити форми и гради-

ент на текстури. Съз-

дадена чрез неговото 

базирано в Португалия 

студио Made in Situ, се-

рията столове и маси е 

буквално „издълбана“ от 

коркови блокове, подоб-

ни на тези, използвани в 

сградите като изолация. 

Идеята се ражда, когато 

дизайнерът пътува за 

Португалия през лято-

то на 2017 г. и по пътя 

среща опустошителни 

горски пожари в хълмо-

вете на Pedrógão Grande. 

„Беше шок да влезеш в 

тези хълмове в пламъци, 

адът да погълне пейзажа 

и да остави след себе си 

свят на видима ентро-

пия. Силата на огъня 

ме порази, накара ме да 

поставя под въпрос вза-

имодействието си с при-

родата като дизайнер и 

като потребител“, казва 

Дюшофур-Лорънс. После 

творецът посещава мал-

ко семейно предприятие 

за производство на корк 

във Фаро, където отива, 

за да се запознае с про-

цеса на превръщане на 

коркова кора в блокове. 

Там, откривайки един от 

неизползваните отпа-

дъчни продукти - изгоре-

лия корк, ясно вижда въз-

можността най-накрая 

да създаде творение, 

родено от огън. 

През следващите две 

години експериментира 

с начини да вкара „бок-

лука“ в обичайната тех-

ника за производство на 

блокове на NF Cork.

Традиционният про-

цес включва смесване 

и залепване на коркови 

гранули заедно във фор-

ма, спояване с вода за 16 

часа и след това сушене 

в продължение на шест 

седмици. Градиентът на 

текстурите се създава 

чрез използване на раз-

лични размери коркови 

гранули.

Дизайнът на мебе-

лите се отличава с вер-

тикални форми, за да са 

текстурите особено 

видими. Те преминават в 

гладко извити седалки и 

облегалки, които обгръ-

щат тялото. В случая с 

масите образуват за-

облени плотове, които 

приканват към докосва-

не.

Производител всъщ-

ност е португалската 

компания Granorte, която 

с помощта на седемосна 

CNC машина е способна 

да извайва органични 

форми. Така в Burnt Cork 

се сливат ръчна изра-

ботка и индустриални 

процеси.

Пълната колекция се 

състои от стол и маса 

за хранене, шезлонг, две 

ниски маси и табуретка. 

Лорънс казва, че проек-

тът го е накарал да оце-

ни красивите свойства 

на материала и е израз 

на почит към португал-

ския корк, представля-

ващ устойчивостта.

с нови материали, където 

посетителите могат да 

се запознаят с методите 

за работа с тях.

От 13 до 15 септем-

ври Campus des, Métiers 

d'Art et du Design ще по-

каже творбите на осем 

училища по дизайн в из-

ложба, наречена Vivement 

Demain. Направеното от 

учениците се справя с 

предизвикателствата на 

настоящето и бъдещето, 

включително как да се 

произвеждат устойчиви 

продукти.

Съвременните мебели 

на дизайнера Пиер Гона-

лон ще се изложат в хо-

тел Sully, дом на френския 

Център за национални 

паметници. Тук посети-

телите могат да видят 

как съвременните модели 

могат хармонично да вза-

имодействат с историче-

ската архитектура.

През цялата седмица 

посетителите ще мо-

гат да видят и „сочните“ 

килими на Джейми Ян с 

мраморни шарки, пред-

назначени да изследват 

хиперпространството и 

относителността. 

Съвременните мебели на Пиер Гоналон са изложени в хотел 
Sully, дом на френския Център за национални паметници

Изложбата Frugal представя 
дизайни на над 40 автори, 
включително тази бамбукова 
лампа от Сами Рио

Килимите на Джейми Ян се позовават на 
хиперпространството и относителността
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След дълго очакване и няколко 

отлагания кралицата на рока и 

блуса Бет Харт идва в София за 

концерт на 25 август на стадион 

„Юнак”. Българската публика ще 

има привилегията да е втората, с 

която Харт ще се срещне след пре-

късването на събитийния живот 

в пандемията. Преди това тя ще 

участва в петдневния фестивал 

в северната ни съседка High Five 

Romania Summer Brezoi. Турнето, с 

което Бет Харт ще обиколи Европа 

и Америка, се нарича The Thankful 

Tour – като благодарност към жи-

вота, към музиката, към Бог. 

Наричат я неслучайно с вся-

какви имена – „преродена Джанис 

Джоплин”, „музикалното чудо Бет”, 

„ненадмината рок звезда”. Бет 

Харт е многолик музикант, гла-

возамайващ вокалист с уникален 

тембър, виртуоз на пианото, пре-

минаващ от джаз и блус до R&B и 

рок звучене, текстописец и автор 

на музика. Тя споделя сцената с 

легенди на китарата като Слаш, 

Джо Бонамаса, Бъди Гай. Харт е 

пълнила някои от най-големите 

зали в света - Royal Albert Hall в 

Лондон, Olympia в Париж, Ryman 

Auditorium. Казват, че Бет Харт 

оставя публиката без дъх не само 

заради музиката си, но и заради 

пълното си отдаване и откровение 

на сцената.

Този ноември режи-

сьорът Ридли Скот ще 

отвори вратите на „До-

мът на Gucci”. Вдъхновен 

от шокиращата история 

на империята зад ита-

лианската модна къща 

Gucci, филмът ще разкрие 

на зрителите какво озна-

чава да носиш това име, 

каква е неговата цена и 

колко далеч би стигнало 

едно семейство, за да по-

лучи контрол и власт. Кино 

лентата обхваща три де-

сетилетия, изпълнени с 

любов, упадък, амбиция, 

предателства и отмъще-

ние, водещи до трагичен 

край. 

Сценарият е дело на 

Беки Джонстън и Роберто 

Бентивеня по романа The 

House Of Gucci на Сара Гей 

Фордън. Във филма участ-

ва цяло съзвездие изключи-

телни актьорски таланти, 

сред които носителите на 

множество награди и но-

минации – Адам Драйвър, 

Лейди Гага, Джаред Лето, 

Джеръми Айрънс и неверо-

ятният Ал Пачино.

В центъра на истори-

ята е чаровната и инте-

лигентна Патриция, коя-

то е омъжена за Маурицио 

Гучи – внук на създателя 

на Gucci и един от наслед-

ниците на компанията. 

Докато навигира натова-

реното с изключително 

високи залози развитие на 

иконичната марка, Патри-

ция се бори с всички сили 

за надмощие над основ-

ните фигури в семейния 

бизнес, включително ней-

ния съпруг, хитрия му чичо 

Алдо, предприемчивия му 

братовчед Паоло и старо-

модния му баща Родолфо.

От 25 до 29 август в Копривщица ще 

се проведе първият фестивал на изку-

ствата „Мастер оф арт”. Той се органи-

зира от община Копривщица и Фондация 

„Мастер оф арт“, със съдействието на 

Хилда Казасян и Александрина Пендачан-

ска.

В рамките на пет дни ще има концер-

ти и спектакли на някои от най-успешни-

те български артисти и изпълнители от 

различни музикални жанрове, кино прожек-

ции на селекция от програмата на Филмо-

вия фестивал за документални филми за 

изкуство „Мастер оф арт“, фото изложба 

и събития за деца. Концертите ще се про-

веждат на откритата сцена в центъра на 

града, която разполага с пространство за 

публика от около 1500 души, а кино прожек-

циите и детската програма – в залата на 

читалището, където има 180 места.

Първият концерт е озаглавен „Поети-

те Live и Класиката“, в който ще участ-

ват актьорите Владо Пенев, Захари 

Бахаров, Иван Бърнев, Бойко Кръстанов, 

Весела Бабинова, Малин Кръстев, Юлиан 

Вергов, Луиза Григорова-Макариев и ма-

естро Антони Дончев. На 26 август във 

„Вечер на мюзикъла“ ще се изявят Люси 

Дяковска и Плевенската филхармония с 

диригент Левон Манукян. Тя ще включва 

най-доброто от популярните „Коса“, „Ка-

баре“, „Котките“, „Цар Лъв“, „Мулен Руж“, 

„Исус Христос Суперстар“, „Уестсайдска 

история“. Третият ден е посветен на 

класическата музика. Александрина Пен-

дачанска заедно с Плевенската филхар-

мония под диригентството на маестро 

Найден Тодоров ще представят мултиме-

дийния спектакъл „Това съм аз“ с арии от 

Верди, Росини, Бизе.

Хилда Казасян, джаз музикантите 

Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър 

Карамфилов, Михаил Йосифов и със специ-

алното участие на Васил Петров и Теодо-

сий Спасов и Плевенската филхармония 

под диригентството на Борислав Йоцов 

ще представят спектакъла „Да послу-

шаме кино”. В тази програма са включе-

ни песни и музикални откъси от люби-

ми български филми, като „Козият рог“, 

„Осъдени души“, „Адаптация“, „Момчето 

си отива“. В последната вечер публиката 

ще зарадва група „Акага“ с концерта „30 

години Акага”.

Британските легенди 

Genesis ще зарадват свои-

те почитатели със сборен 

бокс-сет. Той е озаглавен 

The Last Domino? и ще 

включва двойно CD и чети-

ри LP с най-големите хито-

ве на групата, като I Can't 

Dance, No Son of Mine, 

Mama, и още много любими 

песни на феновете.

The Last Domino? изли-

за на пазара на 17 септем-

ври, като датата съвпада 

с началото на първото 

турне на бандата от 14 

години насам, което носи 

същото име.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

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

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


