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Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ и 
представляващ Фонд за устойчиви градове:

BG.121357Q/U

През първото шестмесечие на 2021 г. 
от ФЛАГ са одобрени 57 кредита на 
стойност 179 млн. лв. 

Неразплатени средства 
в пътния сектор 
доведоха до протестни 
действия

ИНТЕРВЮ НА ПРИЦЕЛ стр. 6-7  стр. 10-11

В. „Строител“

Камарата на строителите в 

България е разработила мащабна 

програма за осигуряване на ефек-

тивна работна сила в бранша. 

Целта й е непрестанно усъвър-

шенстване на заетите в този 

високоотговорен бизнес, както 

и задоволяване на нуждите от 

квалифицирана работна ръка чрез 

обучение на безработни лица, 

трудово ангажирани лица с опит 

в сектора, но без формално придо-

бита квалификация по строителни 

специалности и ученици от стро-

ителните гимназии за повишаване 

на практическата им подготовка, 

както и чрез преквалификация на 

служители/миньори от въгледо-

бивната промишленост за работа 

в строителния сектор във връзка 

с изпълнението на териториални-

те планове за справедлив преход.

Идейната концепция на КСБ 

стъпва на три основни стълба 

– изграждане на тренировъчно-

учебни центрове за квалификация 

и преквалификация, създаване на 

междуинституционално звено за 

стратегическо планиране, както 

и разработване на модел за ак-

тивно работодателско участие. 

Тя е изпратена до министерства-

та на регионалното развитие и 

благоустройството, на образова-

нието и науката, на труда и соци-

алната политика, на икономиката, 

както и до КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Планът на КСБ е първоначално 

в три отделни области да се из-

градят тренировъчно-учебни бази 

за модерно теоретично и практи-

ческо обучение с прилежащи об-

щежития. Целта е създаването 

на висококвалифицирани кадри за 

строителството, обучени в усло-

вия, близки до реалните. 

Камарата инициира създаване на тренировъчно-учебни центрове 
и Секторен съвет за базирано на компетенции обучение 
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ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com
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20 август
Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ – Търговище

23 август
Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ

25 август
Инж. Валентин Зеленченко, член на ОблС на ОП на КСБ – Добрич

Инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ

Работата с тях ще е 

структурирана в две на-

правления. Първото е за 

придобиване на степен 

на професионална квали-

фикация по строителни 

специалности съгласно 

Закона за професионално-

то образование и обуче-

ние. Второто ще са тясно 

профилирани курсове как-

то за повишаване на зна-

ния и умения на ключови за 

строителството специа-

листи, така и по актуални 

за бранша теми. Преква-

лификацията е насочена 

както към безработни и 

миньори от въгледобивна-

та промишленост, така и 

към ученици от строител-

ните гимназии за повиша-

ване на практическата 

им подготовка. Отделно 

на вече заетите в сектор 

„Строителство“ ще се 

предлага повишаване на 

квалификацията.

Камарата предлага 

още създаването на спе-

циализирано междуин-

ституционално звено с 

работно име „Секторен 

съвет за базирано на ком-

петенции обучение“. Ос-

новни участници в него 

ще са водещи специали-

сти, представители на 

просветното и социал-

ното министерство и на 

работодателските ор-

ганизации. Съветът ще 

прави програми и модули 

за обучение, ще изгради 

система за качество, га-

рантиращо високо ниво 

на професионална подго-

товка, ще се занимава с 

инициативи за непрекъс-

нато актуализиране на 

знанията и уменията на 

педагогическия персонал 

в средното, висшето и 

продължаващото образо-

вание и обучение, както 

и с изработване на модел 

за повишаване имиджа на 

строителната професия.

Моделът за активно 

работодателско участие 

ще бъде развит върху 

нуждата от по-голяма ан-

гажираност в обучител-

ния процес най-вече чрез 

предоставяне на възмож-

ности и наставническа 

подкрепа за усвояване на 

умения в реална работна 

среда.

Писмото на КСБ до 
институциите и синдика-
тите публикуваме на стр. 
8-9.

Камарата на строителите в България има удоволствието да Ви покани на 

специализирано изложение и конференция, посветени на предизвикателствата 

пред проектирането и строителството на почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС) 

в България, които ще се проведат от 2 до 4 септември 2021 г. в градовете Пазар-

джик и Пловдив. 

Домакин на събитието е Професионалната гимназия по строителство и 
архитектура – Пазарджик, където ще се състоят повечето от планираните 

инициативи, а организатори са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и 

Камарата на строителите в България, подпомогнати от проект nZEB Roadshow 

на програма Хоризонт 2020.

Събитието ще предложи поглед върху успешните практики и технологичните 

иновации за проектиране и строителство на почти нулевоенергийни сгради от 

Европа и България, както и върху съвременните тенденции за професионалното 

образование и обучение в областта на енергийната ефективност и възобновяеми-

те енергийни източници.

В програмата са включени:
• Специализирано изложение на строителни материали и компоненти, подходя-

щи за почти нулевоенергийни сгради

• Професионални обучения за проектанти и строителни специалисти по сер-

тифицирани международни програми

• Провеждане на демонстрации и фирмени представяния на най-новите стро-

ителни материали, изделия и технологии

• Различни тематични сесии с участието на авторитетни български лектори

• Посещение на сертифицирана пасивна сграда в село Марково, община Пловдив

Един от акцентите на събитието е специализирана кръгла маса по въпро-

сите на професионалното образование и обучение в областта на енергийната 

ефективност, за участие в която са поканени представители на МОН, НАПОО, 

професионални гимназии, браншови организации, строителни фирми и доставчици 

на материали и оборудване. 

Посещението на всички мероприятия по време на събитието е безплатно. 
За участие в кръглата маса и в специализираните обучения за проектанти и 
строителни специалисти се изисква регистрация. Пълната програма за съ-
битието, както и регистрационните форми, могат да се видят на сайта на 
вестник „Строител“ https://vestnikstroitel.bg/.

Предложените теми ще представляват интерес за всички строителни специа-

листи, архитекти и проектанти, предвид динамиката на развитие на въпросите, 

свързани с енергийната ефективност, и предвижданията по Плана за възстано-

вяване и устойчивост и националната програма. Подобни обучения са предвидени 

и в други градове.

Валентин Николов, изп. директор на КСБ

  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

 от стр. 1
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В разгара на активния строителен сезон утвърденият доставчик на висо-

кокачествени горива и битумни материали на едро „Лукойл-България“ предлага 

на потребители и снабдители от строителния сектор гъвкава система от от-

стъпки, улеснена поръчка и доставка до обект или склад на клиента. Новата 

търговска концепция, която компанията развива от началото на годината, дава 

повече възможности за пряк и равнопоставен достъп до качествени битумни 

материали и горива за малки и големи фирми. Прилаганата система от отстъп-

ки позволява те да получат най-изгодното предложение според своите нужди, с 

пълни гаранции за обемите, качеството и времето на доставка. 

Системата за поръчки е организирана чрез автоматизирана електронна 

платформа, намираща се на адрес https://wholesale.lukoil.bg.  Удобният интер-

фейс пести време, опростява документооборота за клиентите и им дава въз-

можност да поръчат нужното им количество по всяко време и от всяко място. 

За още повече удобство всеки клиент получава персонално обслужване от тър-

говски представител на „Лукойл-България“, който да реагира веднага в онлайн 

режим на възникнали въпроси и да се грижи за точното и навременно изпълнение 

на поръчките.

Много фирми от отрасъла вече избраха „Лукойл-България“. Последвайте ги и 

Вие! Свържете се с нашия офис през платформата, на e-mail wholesale@lukoil.bg 

или на тел. +359 2 9174 109, за да получите своето персонално предложение съо-

бразено с Вашите нужди.

Можеш да поръчаш по всяко време и от всяко място

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

По традиция Българ-

ската минно-геоложка 

камара (БМГК) отбеляза 

на 18 август Деня на ми-

ньора. Тази година БМГК 

чества и 30 години от съз-

даването си. На събитие-

то президентът Румен 

Радев връчи на БМГК Поче-

тен знак по повод юбилея 

на организацията и за го-

лемия й принос в минното 

дело. „Приемете го като 

символен знак на моята 

дълбока признателност, 

благодарност и подкрепа 

за вашата отговорност 

към България. В мое лице, 

като приоритетен отра-

съл на българската иконо-

мика, вие имате съюзник“, 

каза държавният глава. 

Председателят на УС 

на БМГК проф. дтн инж. 

Николай Вълканов пред-

стави обзорен доклад за 

състоянието на отрасъла 

през изминалата година, 

като изтъкна постижени-

ята и успехите на бранша 

въпреки трудната ико-

номическа обстановка. 

„Добивната индустрия 

в България осигурява 5% 

от брутния вътрешен 

продукт и е двигател за 

доброто социално-иконо-

мическо развитие на ре-

дица региони. През 2020 г. 

страната ни запазва свое-

то водещо място в евро-

пейската минерално-суро-

винна индустрия“, отчете 

проф. Вълканов.

На тържественото съ-

брание бяха връчени спе-

циални награди за принос 

към сектора на ресорни 

държавни институции и 

партньорски организации, 

с които БМГК работи ак-

тивно, както и специални 

персонални отличия. Сред 

наградените бе и проф. 

дтн инж. Цоло Вутов, уп-

равител на „Геотехмин“ 

ООД, който получи награда 

за принос към Българската 

минно-геоложка камара по 

случай 30-годишнината 

й. Дружеството, също с 

30-годишна история, бе 

удостоено с отличие за 

принос към бранша, грамо-

та за активно участие в 

националната дарителска 

кампания за подпомагане 

за справянето с COVID-19 

и за втора поредна година 

взе националната награ-

да за социално отговорна 

кампания в минерално-су-

ровинната индустрия за 

програмата си в помощ на 

общините „Българските 

добродетели“.

Служебният премиер Стефан Янев прове-

де среща с посланика на Руската федерация 

Н.Пр. Елеонора Митрофанова, съобщиха от 

правителствената информационна служба. 

Във фокуса на разговора са били двустран-

ните връзки, основаващи се на дългогодишни 

исторически традиции, културна близост и 

приятелски отношения между двата народа.

В рамките на срещата премиерът Янев 

е подчертал, че България желае да развива 

отношения с Руската федерация, базира-

ни на равнопоставен политически диалог и 

конструктивно сътрудничество по всички 

въпроси от взаимен интерес. В тази връзка 

Н.Пр. Елеонора Митрофанова е приветства-

ла развитието на прагматични икономи-

чески проекти от общ интерес и полза за 

двете страни.

„До 2024 г. Централна гара София 

ще се превърне в модерен пътнически 

интермодален терминал с обновено при-

емно здание, нови коловози и съвременни 

системи за сигнализация и телекомуника-

ции.“ Това е заявил служебният министър 

на транспорта, информационните техно-

логии и съобщенията Георги Тодоров по 

време на изненадваща проверка на обек-

та. Той е констатирал, че ремонтните 

дейности на най-голямата пътническа 

жп гара у нас напредват с добри темпове.

В момента се работи по цялостното 

обновяване на коловозите на гарата. В 

рамките на същия проект ще бъде ремон-

тирана 10-километровата жп линия от 

София до Волуяк и ще се внедрят нови сис-

теми за сигнализация и телекомуникации. 

Скоро се очаква да стартират дейности-

те и в района на жп гара Волуяк. Предвиж-

да се и строителството на две нови жп 

гари във Волуяк и Обеля. Жп спирка Обеля 

ще прави връзка със софийското метро, 

което ще улесни значително всички пъту-

ващи от Западна България към столицата.

В рамките на своето посещение ми-

нистър Тодоров се е запознал с работата 

и на диспечерския център за управление на 

влаковото движение. „Тук се осъществява 

координацията между превозвачите и ди-

спечерските центрове в страната. Чрез 

него се ръководи движението на всички 

влакове, в т.ч. пътнически, товарни и 

международни“, е обяснил зам. генерални-

ят директор на Национална компания „Же-

лезопътна инфраструктура“ инж. Бисер 

Минчев.

Любопитен факт от историята на 

Централна жп гара София е, че първият 

локомотив, който пристига на гарата в 

далечната 1887 г., е пътувал именно по 

направлението София – Волуяк. По онова 

време жп гарата е осветявана с газови 

лампи, а движението е следено с морзови 

апарати.
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0889 03 19 76
WWW.ZEMEKOP.COM

Наличен на склад!

Челен товарач 856H
Капацитет на кофата:  3.7 m3      Мощност:  162 kW / 2,000 rpm

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

„Над 600 млн.  лв.  е 

очакваният бюджет за 

Местните инициативни 

групи (МИГ) в селските 

райони през следващия 

програмен период.“ Това е 

заявил зам.-министърът 

на земеделието, храни-

те и горите Георги Съ-

бев при откриването на 

работна среща „Водено 

от общностите местно 

развитие – изпълнение 

на стратегиите и поглед 

към бъдещето”. 

„ В а же н  н а ш  п ри о -

През второто тримесечие на 

2021 г. местните администра-

ции са издали разрешителни за 

строеж на 1745 жилищни сгради 

с 9952 жилища в тях и 1 181 550 

кв. м разгъната застроена площ 

(РЗП), на 26 административни/

офиси с 44 889 кв. м РЗП и на 

1214 други сгради с 448 862 кв. м 

РЗП. Това показват данните на 

Националния статистически ин-

ститут (НСИ). Спрямо предход-

ното тримесечие издадените 

разрешителни за строеж на жи-

лищни сгради са се увеличили с 

12,9%, жилищата в тях – с 13,4%, 

както и общата им застроена 

площ – с 14,9%. При администра-

тивните е отчетено намаление 

както на броя им със 7,1%, така 

и при РЗП – с 51.8%. Издадени-

те строителни книжа за други 

видове сгради са с 8,7% повече, 

докато общата им застроена 

площ е с 22,6% по-малко. 

От НСИ посочват, че в срав-

нение с второто тримесечие 

на 2020 г. разрешителните за 

строеж на нови жилищни сгради 

се повишават с 28,1%, жилища-

та в тях – с 67,9%, а разгъна-

тата им застроена площ – с 

43,5%. При административните 

те са с 16,1% по-малко, но за РЗП 

е регистрирано увеличение със 

144,9%. Издадените разреши-

телни за строеж на други сгра-

ди са нараснали с 29,8%, както 

и разгънатата им застроена 

площ – с 5%.

Най-голям брой разрешител-

ни за строеж на нови жилищни 

сгради са издадени в областите 

София (столица) – 269, Пловдив 

– 243, София – 204, Варна – 124, 

и Бургас – 118.

България  получи  покана 

за придобиване на статут 

„Участник“ в Комитета по еко-

логична политика на Организа-

цията за икономическо сътруд-

ничество и развитие (ОИСР), 

съобщиха от МОСВ. Служеб-

ният министър на околната 

среда и водите Асен Личев е 

уведомен с писмо от ген. се-

кретар на ОИСР Матиас Кор-

ман за решението на Съвета 

на ОИСР България да повиши 

статута си в комитета от 

„Гост“ на „Участник“.

От МОСВ уточняват, че 

придобиването на статута 

дава възможност на българ-

ските експерти по-пълноценно 

да участват в дискусиите и 

да обменят ценен и необходим 

опит и добри практики с оста-

налите държави при прилагане-

то на инструментите на ОИСР 

в областта на околната среда.

„В допълнение ще се увеличи 

видимостта на страната ни в 

организацията, ще се гаран-

тира постоянно и качествено 

участие в заседанията на ко-

митета и експертните срещи 

на работните групи към него. 

Приносът ни на тези срещи 

със сигурност ще спомогне за 

издигане авторитета на Бълга-

рия и ще повлияе положително 

върху вземането на решение 

по отношение на българската 

кандидатура за членство“, по-

ясняват още от ведомството.

ритет е  подготовка-

та на подхода Водено 

от общностите мест-

но развитие (ВОМР) за 

следващия  програмен 

период. Това следва да 

се извърши въз основа 

на натрупания опит и 

при отчитане и избягва-

не на допуснатите при 

прилагането на подхода 

ВОМР грешки. По този 

начин ще се гарантира 

оптимизиране и облек-

чаване на механизма на 

прилагане в полза както 

на местните общности 

и местните инициативни 

групи, така и на админи-

страцията“, е подчертал 

зам.-министър Събев. Той 

е уточнил, че през след-

ващия програмен период 

подходът ВОМР ще се 

прилага с многофондово 

финансиране. По думите 

му средствата, предви-

дени за подхода, са в раз-

мер на 10% от бюджета 

на Стратегическия план 

за развитие на земеде-

лието и развитието на 

селските райони, както 

и по 2% от бюджетите 

на програмите „Конку-

рентоспособност и ино-

вации в предприятията“, 

„Развитие на човешките 

ресурси“, „Образование“ и 

„Околна среда“.

Георги Събев е заявил 

още, че след встъпването 

му в длъжност като ръко-

водител на УО на „ПРСР 

2014 – 2020“ един от ос-

новните му приоритети е 

бил да се ускори процесът 

по договаряне на подмер-

ките на мярка 19 „Водено 

от общностите местно 

развитие“ и по-конкретно 

– последващата оценка 

и сключване на админи-

стративни договори по 

подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР“. 
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Кметът на София Йорданка Фандъкова:
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ВЕРИЖНИ  БАГЕРИ

ECOSOL  -  официален  представител  за  България
на  лидера  в  производството  на  строителна  техника  Hidromek

Ултра модерни 
100% първокласни компоненти
Супер комфортна кабина
Изключително надеждна и здрава конструкция...

КОЙТО  ИМА  ЗНАЕ  !!
КОЙТО  ЗНАЕ  ИМА  !!

ИДЕАЛНИЯТ  БАГЕР  
      ЗА  ГРАДСКА  СРЕДА !

HMK145LCSR е конструиран за работа в градски 
условия и тесни пространства /завъртане в габа-
рита на машината/

За  повече  информация  посетете:

  WWW.HIDROMEKBG.COM

... И ВСИЧКО ТОВА НА
НЕОЧАКВАНО ДОБРА ЦЕНА

Мирослав Еленков

„12 нови сгради на дет-

ски градини се изграждат 

в момента. Строител-

ството на седем от тях 

трябва да приключи до 

октомври. Едновременно 

с това подготвяме реа-

лизацията на нови сгради 

и в Бистрица, Казичане, 

както и на детски ясли в 

„Красно село“ и „Триадица“. 

Това съобщи кметът на 

София Йорданка Фандъко-

ва по време на проверката 

на строителството на 

корпус на ДГ88 „Детски 

рай“ в район „Дружба“ и 

дейностите по саниране 

на съществуващата по-

стройка на заведението.

„Работите по обно-

вяването на основната 

сграда на ДГ88 трябва да 

приключат до няколко сед-

мици, за да може децата 

от 10-те групи да се вър-

нат през септември“, каза 

Йорданка Фандъкова. Тя 

добави, че новият корпус 

е за 4 групи, от които три 

са за деца в яслена въз-

раст. Обектът трябва да 

бъде готов през пролетта 

на следващата година.

„Много е важно район-

ните кметове да работят 

активно по проектите 

и да не се бавят. Някъде 

има обективни проблеми, 

на други места не нами-

рам такива. Надявам се 

изпълняващата се дет-

ска градина в „Лозенец“ да 

бъде въведена в експло-

атация през септември, 

защото там наистина 

забавянето е сериозно, а 

хората чакат с нетърпе-

ние отварянето й. Тази в 

„Манастирски ливади“ ще 

е готова до края на годи-

ната и през 2022 г. тряб-

ва да приема деца“, обясни 

Фандъкова.

Десислава Бакърджиева

Започна работа по полага-

нето на първия пласт асфал-

това настилка в северното 

пътно платно на столичния 

булевард „Тодор Каблешков“ 

между ул. „Луи Айер“ и ул. „Кос-

тенски водопад“. „След като 

отворихме за движение ново-

то кръстовище на булеварда 

с ул. „Луи Айер“, се работи в 

северното пътно платно“, 

заяви зам.-кметът на София 

по обществено строител-

ство инж. Ангел Джоргов при 

инспекция на дейностите на 

бул. „Тодор Каблешков“.

По думите му се предвиж-

да до края на август да бъде 

пуснато изцяло движението 

по бул. „Тодор Каблешков“ в 

участъка между бул. „Бълга-

рия“ и „Луи Айер“. Велоалея-

та от северната страна ще 

бъде асфалтирана и по нея ще 

може да се движат временно 

пешеходци, докато се завър-

шат тротоарите. Планирано 

е през есента, когато време-

то е подходящо, да бъдат за-

садени дървета.

През седмицата беше 

пуснато движението по ул. 

„Николай Коперник“ в участъ-

ка от бул. „Гео Милев“ и ул. 

„Шипченски проход“. Тази го-

дина се реализира вторият 

етап от ремонта на ул. „Ни-

колай Коперник“, в рамките на 

който е извършена цялостна 

реконструкция – на инженерни 

мрежи (топлопреносна мре-

Започна из-

пълнението на 

велоалеи в учас-

тък от бул. „Па-

триарх Евтимий“ 

в София. Те ще 

свързват велоси-

педните алеи на 

ул. „Г. С. Раковски“ 

с бул. „Ф. Нансен“ 

и  Н а ц и о н а ли я 

дворец на култу-

рата, съобщиха от Столичната община (СО).

„Обособяват се две еднопосочни велосипед-

ни алеи до бордюрната линия в двата края на 

бул. „Патриарх Евтимий“ в участъка от ул. „Г. 

С. Раковски“ до бул. „Ф. Нансен“. Целта на про-

екта е свързаността на велоалеите в града“, 

е заявил зам.-кметът на София по транспорт 

Кристиан Кръстев.

От СО информираха още, че се предвижда 

местата за автомобили от страната на Първа 

МБАЛ да са организирани като успоредно пар-

киране. 

жа, водопровод, канализация 

и отводняване), пътна част 

и квартален паркинг за около 

70 автомобила, монтирано е 

ново улично осветление. Про-

дължават дейностите по 

тротоарните настилки.

Инж. Ангел Джоргов ин-

формира, че „Софийска вода“ 

АД извършва СМР по канали-

зацията на бул. „Гоце Делчев“ 

между „Петко Ю. Тодоров“ и 

ул. „Костенски водопад“. Оч-

аква се движението да бъде 

възстановено до края на ав-

густ.

„Започна изпълнението на 

тротоарите на ул. „Алабин“, 

след като приключи измест-

ването на множество под-

земни инженерни мрежи. На 

бул. „Цар Борис III“ се работи 

по релсовия път в зоната на 

спирките при болница „Пиро-

гов“, допълни зам.-кметът и 

каза още, че продължава ре-

хабилитацията на ул. „Първа 

българска армия“.

С
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Строителната история е важна, защото 
сградите и инфраструктурата надживяват 
поколението, което ги е създало

Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове:

Десислава 
Бакърджиева 

Г-жо Данкинова, нас-
коро участвахте в XXIII 
Национална среща на фи-
нансистите от общини-
те. Какви бяха темите, 
които коментирахте с 
местните власти?

Да, тя се състоя през 

юни и бе първата среща, 

проведена в хибриден ва-

риант – присъствено и 

on-line, след дългото пре-

късване. Имаше определе-

на емоция от контакта на 

живо и натрупаната нуж-

да от реално общуване и 

споделяне. Моето участие 

бе в рамките на пленарна-

та сесия под надслов „Ев-

ропейската подкрепа за 

общините в периода 2021 

- 2027 г.“

Редом с общата ин-

формация за дейността 

на Фонд ФЛАГ говорихме 

за новите създадени въз-

можности – чрез Евро-

пейската инвестиционна 

банка (ЕИБ) за проекти, 

допълващи фондовете за 

градско развитие в общи-

ни и сектори, които нямат 

достъп до финансовите 

инструменти, създадени 

в рамките на Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“ („ОПРР 

2014 - 2020“). Обсъдихме и 

предстоящи възможности 

в рамките на програмния 

период 2021 - 2027 и съ-

пътстващите финансира-

ния, които могат да бъдат 

създадени с подкрепата на 

международните финансо-

ви институции.

Форумът бе изключи-

телно полезен и заради 

конкретните срещи с на-

стоящи и бъдещи клиенти 

на ФЛАГ и разговорите с 

експертите на фонда, кои-

то участваха на срещата.

За  какви  проекти 
търсят пари местните 
власти от Фонд ФЛАГ и 
Фонд за устойчиви градо-
ве (ФУГ) от началото на 
годината?

От Фонд ФЛАГ общи-

ните си осигуряват сред-

ства за изпълнение и за-

вършване на проектите по 

оперативните програми. 

Това е и конкретната спе-

цифика на финансирането, 

което предоставя ФЛАГ.

Чрез инвестицион-

ната платформа, която 

създадохме с подкрепата 

на Европейската инвести-

ционна банка, финансирах-

ме проекти за подобрява-

не на общинската пътна 

инфраструктура. Съвсем 

естествено, тъй като 

добре се знае, че това е 

сектор с огромни дефици-

ти и обикновено няма из-

точници за финансиране. 

Едновременно има и някол-

ко проекта за оползотво-

ряване на минералната 

вода – възстановяване на 

градски минерални бани и 

басейни, общински пазари 

и други. Интересът беше 

толкова голям, че само 

за 6 месеца успяхме да 

договорим целия наличен 

ресурс, което според нас 

потвърждава нуждата от 

гъвкави и добре струк-

турирани финансови ин-

струменти за по-малките 

общини.

Чрез Фонда за устой-

чиви градове се финанси-

рат допустими проекти, 

съгласно изискванията 

на „ОПРР 2014 - 2020“ към 

фондовете за градско раз-

витие. Спектърът е ши-

рок – градско развитие, 

включващо градска инфра-

структура, като паркинги, 

улици и площади, между-

блокови пространства и 

други - например улично 

осветление, спортна и 

културна инфраструктура 

и индустриални зони. 

Колко заема и на каква 
стойност бяха одобре-
ни през 2020 г. по двата 
фонда? Кои бяха най-го-

лемите финансови де-
фицити на общините в 
този период?

През 2020 г. от ФЛАГ 

са одобрени 103 заема в 

размер на 187 млн. лв. През 

първото шестмесечие на 

2021 г. са одобрени още 

57 кредита на стойност 

179 млн. лв.

Дейността на Фонда 

за устойчиви градове не 

бих разделила на годишна 

база, тъй като процесът 

стартира преди две го-

дини и е важно какво сме 

постигнали от старта 

до момента. С удовлетво-

рение мога да кажа, че с 

партньорите ни Обедине-

на българска банка и Бъл-

гарската консултантска 

организация постигнахме 

значителен напредък и сме 

договорили почти 100% 

от финансовия ресурс за 

ФГР ЮГ в размер на 154,7 

млн. лв. за направлението, 

свързано с подобряване на 

градската среда. Предос-

тавили сме 50 кредита. 

Подпомагаме както общи-

ни, така и проекти в част-

ния сектор. Свободните 

средства във ФГР ЮГ са 

около 50 млн. лв. изцяло от 

процедурата „Развитие на 

туристическите атрак-

ции“ по Приоритетна ос 6 

на ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“.

За ФГР София сме одо-

брили 12 кредита на стой-

ност 55 млн. лв. Свободни-

те средства в този фонд 

са около 80 млн. лв.

Трудно мога да отго-

воря за дефицитите на 

местните власти с едно 

изречение. За различните 

общини те са специфични. 

Например в София знаем, 

че има нужда от детски 

градини. В по-малките на-

селени места такъв про-

блем няма. Всички имат 

недостиг от средства за 

пътна инфраструктура – 

общински пътища, улици, 

тротоари и съпътства-

щата мрежа. Продължа-

ват финансовите дефици-

ти във ВиК сектора. 

К лючово  е  да  има 

устойчиви стратегии и 

инвестициите да се до-

пълват, надграждат и да 

са свързани. Важно е да 

има ясна преценка какво 

да се финансира с безвъз-

мездни средства, какво 

със заемни или с комбини-

рана подкрепа. Така, ако 

има устойчив план и ви-

зия за всички източници 

на финансиране, по-лесно 

и бързо ще се преодолеят 

дефицитите.

Открои ли се в здрав-
ната криза, причинена от 
COVID-19, значимостта 
на Фонд ФЛАГ и Фонда 
за устойчиви градове? 
Може ли да се каже, че с 
финансиране от тях са 
спасени проекти на об-
щините?

Бих казала да. По вре-

ме на пандемията ФЛАГ 

доказа, че е добре орга-

низирана структура, с 

възможности за бърза 

реакция при криза. Рабо-

тихме на пълни обороти, 

осигурихме непрекъсваем 

процес, пълно обслужване 

и проявихме максимална 

гъвкавост по отношение 

на тези клиенти, които 

имаха затруднения и нуж-

да от подкрепа. Никой не 

бива да се изживява като 

спасител. Спасението ви-

наги е общо дело, в случая 

- на екипа на общината, 

на Управляващия орган, на 

фонда – без общи усилия, 

навременни решения и воля 

за намиране на изход в 

трудна ситуация не може 

да има успешен резултат.

Споменахте Българ-
ската инвестиционна и 
координационна плат-
форма за градско раз-
витие, по която ФЛАГ 
предоставя финансиране 
с подкрепата на ЕИБ. В 
началото на 2021 г. бяха 
подписани първите до-
говори за финансиране. 
Разкажете ни повече за 
одобрените до момен-
та заеми и предстои ли 
сключването на нови?

Платформата се оказа 

изключително навреме-

нен, добре структуриран 

и успешен инструмент за 

финансиране на общински 

проекти. Одобрени и по-

дписани са 28 договора за 

кредит и целият ресурс на 

Трейд Център Ямбол
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инструмента е договорен 

в рамките на 6 месеца. 

Финансирахме проекти 

на обща стойност от 215 

млн. лв. Три от проектите 

са вече изпълнени. Оста-

налите са или в процедура 

по избор на изпълнител, 

или в процес на реализация.

Общата стойност 

на платформата е 120 

млн. лв., като 50 млн. лв. 

са предоставени със заем 

от Европейската инвес-

тиционна банка. Продъл-

жава да има интерес и 

обмисляме възможност-

та за разширението й с 

втори етап. Провели сме 

разговори с ЕИБ и има го-

товност да ни предоста-

вят допълнително финан-

сиране.

Както споменах, под-

помогнахме проекти за 

общинска пътна инфра-

структура, ВЕИ, енергий-

на ефективност, градска 

среда.

Когато напреднем с из-

пълнението, бихме искали 

да споделим с читатели-

те на вестник „Строител“ 

какво се изгради и какви 

индикатори бяха постиг-

нати с този инструмент.

Междувременно бяхме 

потърсени от Банката за 

развитие на Съвета на 

Европа, която предоставя 

финансиране за проекти 

в социалната сфера - ос-

новно за здравеопазване, 

социални услуги, детски 

градини и ясли. Водим раз-

говори и правим проучване 

на нуждите, за да опитаме 

да структурираме и такъв 

продукт.

Бих могла да обобщя, 

че ФЛАГ благодарение на 

репутацията си, финансо-

вите резултати и опит е 

предпочитан партньор за 

финансовите институции. 

Чрез нас те достигат до 

по-малките общини и тех-

ните граждани.

Само през юли Съве-
тът на директорите на 
Фонд ФЛАГ е одобрил 
отпускането на кредити 
на общините Казанлък, 
Петрич, Карлово, Варна, 
Рила, Пловдив, Враца, 
Елена, Борово, Маджаро-
во, Берковица и Септем-
ври. На каква стойност 
са заемите и бихте ли ни 
разказали накратко какви 
проекти подкрепят те?

В повечето от за-

седанията имаме пълна 

палитра на проекти от 

различни сектори. Одобре-

ните кредити през юли са 

на стойност 42,7 млн. лв. 

Пет от тях са за изпъл-

нение на проекти по ОП 

„Региони в растеж“, като 

включват градска среда, 

социална инфраструктура, 

енергийна ефективност. 

С три от договорите под-

крепяме реализацията на 

проекти по Оперативна 

програма „Околна среда“, 

свързани както с отрасъл 

„Води“, така и със сектор 

„Отпадъци“. Три кредита 

са в подкрепа на проекти 

по линия на трансгранич-

ното сътрудничество и 

един по Програмата за 

развитие на селските ра-

йони.

Какво престои пред 
Фонд ФЛАГ и Фонда за 
устойчиви градове до 
края на 2021 г. Какви са 
заложените приорите-
ти?

И с двата фонда про-

дължаваме работа за 

изпълнение на бизнес 

програмите, целите и ин-

дикаторите, които сме си 

поставили. Резултатите 

към шестмесечието са 

много добри. Вярваме, че 

така ще се справим и до 

края на годината. По от-

ношение на ФЛАГ в приори-

тетите ни е да осигурим 

сигурност на общините, 

необходимия ресурс, за да 

отговорим на всички оч-

аквания и да продължим да 

работим така, че Фондът 

да е предпочитан парт-

ньор и, разбира се, да не 

се допускат просрочия и 

лоши кредити.

По отношение на Фон-

да за устойчиви градове 

очакваме да има решения 

за осигуряване на допъл-

нителен ресурс за ФГР 

ЮГ, за сметка на София, 

където има по-малка ак-

тивност и потребност 

от финансови инструмен-

ти. Основен приоритет 

е успешно договаряне на 

целия наличен ресурс и на-

предък в изпълнението на 

проектите.

Програмен период 
2021 – 2027 г. реално все 
още не е започнал. Как ще 
се отрази забавянето на 
работата Ви в бъдеще? 
Предвиждат ли се ново-
сти при отпускането на 
средства от финансови 
инструменти, съобразе-
ни с целите на ЕС относ-
но Зелената сделка?

Програмният период 

на практика е стартирал. 

Да, средствата от него 

все още не са достъпни, 

но се извършва цялата 

предварителна и подгот-

вителна работа за под-

писване на финансовото 

споразумение.

Разбира се, очакваме 

новите финансови линии, 

свързани със Зелената 

сделка, Плана за възста-

новяване и устойчивост 

и финалните им варианти, 

за да оценим своето мяс-

то. Очакваме и финални-

те варианти на новите 

финансови инструменти и 

се надявам, че след успеш-

но натрупания опит ФЛАГ 

ще продължи да управлява 

част от тях.

Как  Кам ар а т а  н а 
строителите в България 

би могла да Ви сътрудни-
чи през програмен период 
2021 – 2027 г.?

От една страна, като 

продължи да популяризи-

ра сред строителните 

фирми нашата дейност 

и възможностите, кои-

то предоставяме, както 

и досега. Разчитаме на 

Камарата да е коректив 

по отношение на своите 

членове, за да имаме все 

по-качествено изпълнени 

проекти, завършени в срок 

и без рискове от финансо-

ви корекции, свързани с из-

пълнението.

По повод своята 12-а 
годишнина в. „Строител“ 
издаде книгата „Строи-
тел. Интервюта“. В нея 
са избрани 74 интервюта 
от над 1000 публикувани 
в медията, които пред-
ставят строителната 
история и по-важното, 
случило се у нас, а и в 
ЕС за изминалия период. 
Какво е мнението Ви за 
идеята?

Винаги е добре да има 

следи за изминатия път. 

Строителната история е 

важна, защото сградите и 

инфраструктурата наджи-

вяват поколението, което 

ги е създало. Аз лично чес-

то си задавам въпроса как 

ли ще оценят поколенията 

средата, която оставяме. 

И си признавам, че много 

ми се иска да оставяме 

все по-добри и впечатля-

ващи устойчиви сгради, 

пътища, водни съоръже-

ния, зелена и чиста сре-

да за нас и още повече за 

тези, които идват след 

нас.

Новата библиотека „П. К. Яворов“ в Бургас

Дом НХК – Културен дом на нефтохимика, Бургас
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ДО
ДОЦ. Д-Р АРХИТЕКТ ВИОЛЕТА КОМИТОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Чл.-кор. проф. д.х.н. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

Инж. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Лайтмотивът на това 

десетилетие ще бъде пре-

ходът. Въпреки че цифро-

вите и „зелените“ преходи 

към по-устойчиви иконо-

мики и общества не са 

ново явление, днес те са 

централен приоритет в 

политиката на ЕС. Заедно 

с това ефектите от пан-

демията COVID-19 далеч 

надхвърлят временните 

„затваряния” като опит за 

ограничаване на нейното 

разпространение. Очевид-

но е, че тези мегатрен-

дове ще трансформират 

света на труда и образо-

ванието и ще обосноват 

нуждата от нови работни 

места и нови умения.

За ускоряване на тази 

трансформация е необ-

ходимо засилено повиша-

ване на квалификацията 

и преквалификацията на 

работната сила. Профе-

сионалното образование 

и обучение, особено уче-

нето през целия живот, 

е от ключово значение 

за успеха на този процес. 

Това изисква целенасоче-

ни усилия на всички нива: 

Европейската комисия, 

държави членки, социални 

партньори, работодатели, 

гражданско общество. 

В национален план, пре-

ди въздействието на пан-

демията COVID-19, нивата 

на заетост и икономиче-

ският растеж показваха 

положителни перспекти-

ви. България обаче е изпра-

вена пред непосредствени 

предизвикателства, свър-

зани най-вече с наличието 

на демографска криза и не-

определеност относно бъ-

дещите потребности от 

умения. Докато служите-

лите показват известна 

увереност относно зна-

чимостта на собствени-

те си умения на пазара на 

труда, работодателите, 

от своя страна, споделят 

за все по-нарастващ де-

фицит на квалифицирани 

кадри, като в същото вре-

ме инвестират ограниче-

но и кампанийно в повиша-

ване квалификацията на 

своите служители. Като 

фон на всичко това ста-

тистическите данни по-

казват, че постигнатото 

ниво на образование през 

последните няколко годи-

ни в страната е недоста-

тъчно, за да се приведе 

предлагането на умения в 

съответствие с нуждите 

на пазара на труда.

Заедно с това, навли-

зайки в конкретиката на 

строителния сектор у 

нас, следва да отбележим, 

че, изправен пред новите 

предизвикателства, той 

далеч не е преодолял и 

традиционните си злобо-

дневни въпроси – необходи-

мостта от законодатели 

промени, ценообразуване-

то, отношенията между 

различните участници в 

инвестиционния процес, 

ролята на подизпълните-

лите и др. 

В основата на всички 

тези процеси стои именно 

човешкият фактор, осмис-

лен в качеството му на 

капитал в своята съвкуп-

ност от знания, умения, 

компетентности, способ-

ности и мотивация. 

Що се отнася до про-

фесионално представи-

телните организации, 

то времената на предиз-

викателства тестват 

тяхната устойчивост и 

разкриват истинската 

им стойност и ценност. 

Затова те следва да по-

кажат една ориентирана 

към бъдещето визионер-

ска перспектива и по-гло-

бално осмисляне на инвес-

тициите в образование, 

придобиване на умения и 

създаване на пригодност 

за заетост.

С оглед на това Ка-

марата на строителите 

в България предлага за 

широко обсъждане сред 

заинтересованите стра-

ни идейна концепция за 

реализиране на три вза-

имносвързани мерки, на-

сочени към изграждане на 

ефективна работна сила в 

строителния сектор:

I .  Изграждане на 3 
тренировъчно-учебни 
бази (ТУЦ) за предоста-

вяне на ефективна профе-

сионална подготовка на 

работници и ключови спе-

циалисти по управление на 

строителния процес в две 

направления – за придоби-

ване и за непрекъснато 

актуализиране на профе-

сионалната квалификация. 

II. Създаване на спе-
циализирано междуин-
ституционално звено за 
стратегическо планира-
не и изработване на мо-
дели за професионално 
обучение.

III. Разработване на 
модел за активно рабо-
тодателско участие.

КСБ е изготвила идей-
но задание за изграждане 
на тренировъчно-учебни 
центрове (ТУЦ) със след-
ните основни характе-
ристики:

Същност: Тренировъч-

но-учебен център за осъ-

ществяване на модерно 

теоретично и практиче-

ско обучение с прилежащо 

общежитие. Това пред-

ставлява модел на обуче-

ние, което се провежда в 

условия, близки до реална-

та практика, и предлага 

възможности за развитие 

на професионална компе-

тентност. Усвояването 

и упражняването на дей-

ности, присъщи на реална 

професия, подпомага при-

лагането на получените 

теоретични знания и за-

познаването с конкретни-

те изисквания за заемане 

на определено работно 

място. Основен резултат 

от обучението в трени-

ровъчно-учебен център e 

формирането и изграж-

дането на висококвали-

фицирани кадри за стро-

ителството, необходими 

и търсени на вътрешния 

пазар на труда. Обучение-

то създава предпоставки 

за провокиране амбициите 

на обучаваните лица, дава 

им по-ясна представа за 

естеството на работа и 

ги насочва към определе-

на строителна професия, 

която биха могли да пред-

почетат за своя профе-

сионална реализация.

Цели: Повишаване на 

квалификацията и умени-

ята на работната сила 

(настояща, бъдеща и в 

резерв) за постигане на 

по-добро съответствие 

с развитието на пазара 

на труда, въвеждане на 

интегрирани подходи при 

предоставянето на обра-

зователни услуги с прак-

тически обучения.

Необходима матери-
ална база за осъщест-
вяване на теоретично и 
практическо обучение, 
включително с прилежа-
ща база за настаняване 
(общежитие):

– Класни стаи, оборуд-

вани по подходящ начин, 

позволяващ качествен 

теоретичен обучителен 

процес в офлайн и онлайн 

среда;

– Адаптирана мате-

риално-техническа база 

за практическо обучение 

– учебни работилници, по-

лигони, които в най-голяма 

степен да се доближават 

до работата в реална сре-

да;

– Общежитие (с поме-

щения за хранене, спане и 

за свободното време). 

Целеви групи: Обуче-

нието в ТУЦ се насочва, 

но не изчерпва следните 

целеви групи:

 Заети лица в сектор 

„Строителство“, дефини-

рани като:

– Лица, трудово анга-

жирани и с опит в секто-

ра, с натрупани практи-

чески умения на терен, но 

без формално придобита 

професионална квалифи-

кация по строителни спе-

циалности, и

– Служители, заема-

щи ключови за строител-

ството длъжности за 

непрекъснато актуализи-

ране на техните знания, 

умения и компетентно-

сти.

Безработни лица 

за включване в обучения 

с придобиване на профе-

сионална квалификация по 

строителни специално-

сти.

 Служители/миньори 

от въгледобивната про-

мишленост и тяхното 

преквалифициране за рабо-

та в строителния сектор 

във връзка с изпълнението 

на териториалните пла-

нове за справедлив преход.

 Ученици от строи-

телни гимназии за повиша-

ване на практическата им 
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подготовка в рамките на 

средното професионално 

образование.

С оглед спецификите 

на представените целеви 

групи обучението в пред-

ложените центрове след-

ва да бъде структурирано 

в две направления съглас-

но техните нужди:

I. Обучения за придо-
биване на степен профе-
сионална квалификация 
и/или преквалификация 
(по част от професия, I, 
II и III степен) по строи-
телни специалности съ-
гласно Закона за профе-
сионалното образование 
и обучение (ЗПОО). Този 

вид обучения са строго 

нормативно регламенти-

рани. За лица над 16 г. те 

се осъществяват в лицен-

зирани от Националната 

агенция за професионално 

образование и обучение 

(НАПОО) Центрове за 

професионално обучение. 

Обучението се организира 

и провежда съгласно изис-

кванията на Държавните 

образователни стандар-

ти (ДОС) за придобиване 

на квалификация по профе-

сии и специалности. ДОС 

определят задължител-

ните професионални ком-

петенции, необходими за 

упражняване на професи-

ята/специалността и са 

задължителни за всички 

обучаващи институции.

II. Тясно профилирани 
курсове, насочени както 
към повишаване/акту-
ализиране на знанията и 

уменията на ключови за 

строителството специа-

листи, така и по актуални 

за бранша теми. В допъл-

нение – в хоризонта на но-

вите предизвикателства 

пред строителния бранш 

очаквано ще възникне 

необходимостта от де-

финиране на нови дисци-

плини, нови обучителни 

програми и инструменти. 

В този смисъл вторият 

основен тип обучител-

ни продукти се очаква да 

бъде все по-търсен от на-

стоящите и бъдещите по-

коления специалисти. Този 

тип курсове в сравнение с 

регламентираните обуче-

ния за придобиване на про-

фесионална квалификация 

имат своето логично пре-

димство, но от съществе-

но значение е начинът на 

формиране на обучително-

то съдържание. В повече-

то случаи става въпрос за 

актуални теми, при които 

се открива недостиг на 

налична експертиза, под-

готвени преподавателски 

кадри и ясно дефиниран 

обучителен обхват. В 

тази връзка, при разра-

ботването на програми 

за подобни курсове, както 

и на обучителни материа-

ли, водещ следва да бъде 

мултидисциплинарният 

подход с участието на 

всички заинтересовани 

страни в строителната 

индустрия – браншови ор-

ганизации, преподаватели 

от средното и висшето 

образование, партньорски 

организации и др.

Сред основните дей-

ности, заложени за из-

пълнение в тренировъч-

но-учебните центрове, е 

и осигуряването на пряка 

връзка и контакт с мест-

ни строителни предприя-

тия, които могат да зая-

вяват пред него свободни 

позиции за стаж/работа.

По т. II КСБ предлага 
създаването на специа-
лизирано междуинститу-
ционално звено със след-
ното примерно работно 
заглавие Секторен съвет 
за базирано на компетен-
ции обучение. За основни 

участници в Съвета след-

ва да бъдат привлечени 

водещи специалисти (ме-

тодисти, преподаватели, 

лектори) от средното 

професионално и висшето 

образование; представи-

тели на компетентните 

в областта държавни ин-

ституции (МОН, МТСП); 

представители на рабо-

тодатели; партньорски 

организации и техните 

обучителни центрове и 

други лица и/или органи-

зации, работещи в облас-

тта на професионалното 

обучение.

Сред основните дей-

ности биха могли да се 

включат: Проучване на до-

бри практики и създаване 

и/или адаптиране на про-

грами и модули за обуче-

ние; Генериране на изцяло 

ново обучително съдържа-

ние в синхрон с актуални-

те тенденции в бранша 

и нововъзникващите по-

требности; Дефиниране 

и изработване на обща 

рамка на уменията с ясно 

описание на резултатите 

от придобитите знания 

и компетенции с оглед на 

потребностите на бизне-

са от професионалисти 

от всички нива в строи-

телството; Изграждане 

на система за качество, 

гарантиращо високо ниво 

на професионална подго-

товка; Подготовка и из-

пълнение на инициативи 

за непрекъснато актуали-

зиране на знанията и уме-

нията на педагогическия 

персонал в средното, ви-

сшето и продължаващото 

образование и обучение; 

Изработване на модел за 

повишаване имиджа на 

строителната професия.

III. Разработване на 
модел за активно рабо-
тодателско участие.

Най-често участието 

на бизнеса в образовател-

ния и обучителен процес 

се разбира като споделя-

не на практически опит; 

участие в разработване-

то на обучителни програ-

ми и в самия обучителен 

процес чрез свои препо-

даватели; предоставяне 

на средства за стажове, 

практики, стипендии и 

дарения; предоставяне 

на реални работни места 

за провеждане на практи-

ческо обучение на лица, 

включени в обучение за 

професионална квалифи-

кация и др. Съществува-

щите практики в строи-

телния сектор могат да 

бъдат определени като 

кампанийни, реализирани 

на местно ниво и с недо-

там положителни и трай-

ни резултати. Ето защо 

от съществено значение 

е преосмислянето ролята 

на работодателите в по-

сока по-висока степен на 

ангажираност в обучител-

ния процес най-вече чрез 

предоставяне на възмож-

ност, среда и наставниче-

ска подкрепа за усвояване 

на практически умения в 

реална работна среда. 

Основни етапи на ре-
ализация:

Предложената идейна 

концепция се основава на 

изцяло нов интегриран 

подход, съобразен с изис-

кванията на съвременни-

те иновативни обучител-

ни практики.

Първи етап:
Изграждане на необхо-

димия експертен капаци-

тет в партньорство със 

заинтересованите страни 

за разработване на мето-

дически програми и създа-

ване на онлайн и офлайн 

среда за обучение.

Втори етап:
Изграждане на 3 демон-

страционни обучителни 

центъра за строителна 

квалификация, които ще 

позволяват обучаемите 

на място да се запозна-

ват с технологиите за 

строителство, с начина 

на използването им, пре-

димства и недостатъци. 

Създадената инфраструк-

тура трябва да позволява 

провеждането на специа-

лизирани обучения в малки 

групи, съобразно както с 

налагащата се нова реал-

ност, следствие пандемия-

та COVID-19, така и с цел 

гарантиране на качествен 

обучителен процес и ин-

дивидуално внимание към 

всяко обучаемо лице.

Центровете ще се 

използват и за провеж-

дане на практически уп-

ражнения за ученици от 

строителните паралелки 

в средното професионал-

но образование. Това ще 

подпомогне цялостната 

организация на училищния 

живот в онлайн или сме-

сена (физическа и онлайн) 

учебна среда.

Трети етап:
Дейности за популя-

ризиране, информиране, 

устойчивост на центро-

вете, продължаване на 

партньорствата, мул-

типлициране на резулта-

тите. Очакваният ефект 

е създаване на връзка на 

теоретичното образо-

вание с практиката и по-

конкретно със съвремен-

ната модерна практика по 

отношение на основните 

дейности в строител-

ството и иновациите, 

които развиват тези про-

фесии. 

Териториален обхват: 
Препоръчително е първо-

начално да се апробират 

3 пилотни модела на тре-

нировъчно-учебен център 

след идентифициране на 

подходящи терени, пре-

доставящи възможности 

за практическо обучение и 

общежитие. Подобни мо-

дели на учебни центрове 

КСБ желае да реализира 

по немски образец като 

доказан лидер в дуалното 

обучение.

КСБ смята, че, фор-
мулирани по този начин, 
предложенията допълват 
и надграждат заложени-
те мерки в стратеги-
ческите документи на 
европейско и национално 
ниво, отразявайки съ-
временната реалност 
и имайки за крайна цел 
повишаване качеството 
на строителното произ-
водство. Те фокусират 

три основни направления, 

които могат да подкрепят 

държавата при осигурява-

нето на квалифицирана 

работа сила, в борба с 

безработицата и за га-

рантирането на устойчи-

ва заетост:

– Възможност за при-

добиване на практически 

умения в максимално близ-

ка до реалната работна 

среда и създаване на не-

посредствена връзка с 

бизнеса;

– Утвърждаване прин-

ципите за учене през целия 

живот на заетите в сек-

тора и преквалификация 

на работници от близки 

до строителството бран-

шове; 

– Кадрово обезпеча-

ване в строителството 

чрез насочване на безра-

ботни лица извън обучение 

и заетост. 

Изложената дотук 
теза изисква съвместя-
ване на усилията на ня-
колко нива – Европейска-
та комисия, българската 
държава – законодателна, 
изпълнителна и мест-
на власт, браншовите 
организации и техните 
централни и регионални 
структури, строител-
ните фирми, т.е. всички 
заинтересовани стра-
ни, свързани с отрасъл 
„Строителство“. Всички 
ние сме изправени пред 
нови предизвикателства 
и именно в това десети-
летие сме длъжни да ос-
мислим и организираме 
качествено нов път на 
развитие на човешкия 
фактор в нашия бранш. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
НА КАМАРАТА НА 
СТРОИТЕЛИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ
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„В строителния бранш има 
фактурирани и неразплатени над 
1 млрд. лв. Сумата обхваща всички 
видове строително-монтажни ра-
боти“. За този проблем алармира 
ръководството на Камарата на 
строителите в България (КСБ) на 
специална пресконференция преди 
около месец, на която председа-

телят на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев и изп. директор на Кама-
рата Валентин Николов запознаха 
журналисти със ситуацията. За 
изминалото време обаче не се на-
мери решение на проблема и той 
се задълбочи, като това си пролича 
най-вече в пътния сектор. Пътно-
поддържащи фирми алармираха, че 

от месеци не са получавали пари 
от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) за свършена работа. 
Неяснотата за това какво ще се 
случва в пътния бранш не само до 
края на годината, но и в средно-
срочен план поставя компаниите 
в невъзможност да продължат ра-
ботата си и да планират бъдеща 

дейност. На места ремонтите са 
спрени, а през миналата седмица 
се стигна и до протестни дейст-
вия.

На 12 август Синдикалната 
организация на КНСБ в „Автомаги-
страли – Черно море“ АД разпрос-
трани съобщение до медиите, в 
което обяви, че на 13 август 2021 г. 

започват протестни действия, 
като ще блокират движението на 
няколко места: АМ „Хемус“ – п.в. 
„Белокопитово“, АМ „Тракия“ – км. 
165; път I-II Русе – Варна; бул. „Дон-
дуков“ пред Министерския съвет. 
Като причина за тези действия бе 
посочено, че от края на април дру-
жеството прави опити да получи 

Емил Христов
Мирослав Еленков

На 13 август работе-

щите в шуменското дру-

жество „Автомагистрали – 

Черно море” АД излязоха на 

протест на четири места 

в страната. Те блокираха 

движението пред Минис-

терския съвет в София и на 

п.в. „Белокопитово” на АМ 

„Хемус”, където бе разпъ-

нат 100-метров национален 

флаг. Протест се състоя и 

на АМ „Тракия”, където има-

ше и автошествие, както 

и на път I-II Русе – Варна. 

Работниците носеха пла-

кати „Искаме си парите”, 

„Няма да се откажем. Пла-

тете ни изработеното!”. 

Протестиращите в София 

внесоха декларация с иска-

не за изплащане на сумата 

в Министерския съвет и в 

Президентството.

Последва бърза реак-

ция на служебния министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

арх. Виолета Комитова. 

Тя направи изявление пред 

сградата на МРРБ заедно 

със зам.-министър Захари 

Христов и ръководствата 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ и „Автома-

гистрали“ ЕАД. „Нашето 

търговско дружество си е 

позволило да дава работа на 

фирми, без да има осигурено 

финансиране. Днес ние сме 

изправени пред много сери-

озен юридически проблем. 

При тези договори, при кои-

то не е осигурено финан-

сирането в бюджета, дори 

ако имахме всичките пари и 

платим, ние влизахме в една 

хипотеза да нарушим някол-

ко закона. В момента ние ня-

маме средствата. Чакаме 

актуализация на бюджета“, 

подчерта министърът. Арх. 

Комитова сподели, че ще 

отправи въпрос и до проку-

ратурата доколко тези до-

говори са състоятелни.

На въпрос на в. „Строи-

тел“ какви мерки ще пред-

приеме МРРБ за разплащане 

с фирмите, които са изпъл-

нили своята работа, Коми-

това заяви, че е говорила 

в Народното събрание по 

темата. „Искаме бюджет 

от 1,5 млрд. лв. за АПИ, за 

да си разплатим всичките 

сметки за тази година“, по-

ясни тя.

Малко по-късно минис-

тър Комитова направи и 

изявление пред журналисти 

в кулоарите на НС. „При бю-

джет 382 млн. лв. предиш-

ното ръководство на АПИ 

е възложило договори за 1,5 

млрд. лв., което е 4 пъти 

повече от заложеното в 

Закона за бюджета“, обясни 

Комитова. Тя бе придружена 

от говорителя на служеб-

ното правителство Антон 

Кутев, който заяви, че „ко-

гато обещаеш на някого 

1 млрд. лв., които очевидно 

не може да платиш, защото 

тях ги няма в бюджета и си 

накарал хората да свършат 

работа за този 1 млрд., ти 

очевидно мамиш. Ние иска-

ме да платим на фирмите, 

само че тези пари ги няма в 

бюджета“. „Наказателният 

кодекс трябва да погледне 

към Закона за бюджета, 

където пише, че не може да 

подписваш договори, които 

не са финансово обезпече-

ни“, каза още Антон Кутев. 

На ситуацията реаги-

раха и бившият министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

Петя Аврамова и замест-

никът й Николай Нанков. 

„В последните месеци 

наблюдаваме нелогични 

и хаотични действия на 

служебния министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова, кои-

то очаквано доведоха до 

хаоса в пътното строи-

телство и протести на 

строителните фирми“, ко-

ментира Аврамова. Тя беше 

категорична, че „работа на 

МРРБ е да осигури необхо-

димия финансов ресурс“. 

„Приоритет в работата на 

правителствата „Борисов“ 

е било постигане на добра 

свързаност, развитието 

на регионите и изграждане 

на качествена инфраструк-

тура. „За подобряване на 

цялата инфраструктура в 

държавата са необходими 

милиарди. Никога не сме ос-

тавяли строителния бранш 

без средства“, изтъкна тя. 

„Ние няма от какво да 

се притесняваме. При упра-

влението ни винаги сме 

успявали да осигурим допъл-

нителни средства за АПИ 

заради извършени належащи 

дейности. В строителния 

бранш са заети стотици 

хиляди български гражда-

ни, той е от изключителна 

важност за икономиката и 

ние като управленци никога 

не сме го пренебрегвали“, 

каза Николай Нанков. 

Малко по-късно през 

деня Синдикалната орга-

низация на КНСБ в „Авто-

магистрали – Черно море“ 

АД разпространи отворено 

писмо до служебния минис-

тър на регионалното разви-

тие Виолета Комитова по 

повод изявлението й. В него 

от шуменското дружество 

категорично заявиха, че ще 

продължат с протестните 

действия до получаване на 

всички заработени с чес-

тен труд средства. 

С позиция по темата 

излезе и ББК „Пътища“. В 

Инж. Ярослав Христов, изп. директор 
на „Автомагистрали – Черно море“ АД:

Стоян Беличев, бивш изп. директор 
на „Автомагистрали“ ЕАД: 

Инж. Христов, разкажете ни 
как се стигна до ситуацията да 
решите да протестирате? От 
колко време съществуваше про-
блемът с неразплатените сред-
ства?

Ситуацията с протестите има 

два аспекта. Ние като ръководство 

съгласно Кодекса на труда сме 

длъжни да информираме нашите 

работници и служители за финан-

сово-икономическото състояние на 

дружеството.

През февруари започна реха-

билитацията на автомагистрала 

„Тракия“ в отсечката Чирпан – Ста-

ра Загора, дясно платно в посока 

Бургас. Възложен ни беше първо 

един участък, след като го при-

ключихме – качествено и в срок, 

ни бе възложен вторият участък, 

който приключихме в края на юни. 

Вложихме почти целия си човешки, 

технически и финансов ресурс в из-

пълнението на обекта, така че да 

спазим графиците и да не затрудня-

ваме придвижването на туристите 

към морето.

За съжаление обаче възложите-

лят в лицето на държавното дру-

жество „Автомагистрали“ ЕАД не 

направи разплащанията, които ни 

дължи. След като няколко последо-

вателни месеца имахме забавяне в 

изплащането на работните запла-

ти и след направено запитване от 

страна на синдикалната органи-

зация на КНСБ в дружеството, те 

заеха активна позиция и започнаха 

иницииране на срещи и писане на 

писма до министъра на регионално-

то развитие и благоустройството 

и до министър-председателя. Про-

ведоха се две срещи при служебния 

министър на регионалното разви-

тие и благоустройството. Първа-

та беше в края на месец май, на 

която министър Комитова беше 

запозната подробно с казуса, тя 

разпореди да се направят проверки. 

Втората среща бе в началото на 

юли и на нея бяха направени конста-

тации, че работата е с необходимо-

то качество, реализирана е съглас-

но договорените срокове и че ще се 

намери решение за разплащане на 

дължимите суми. Както разбирате, 

към момента това не се е случило.

Всички срещи са били съвмест-

ни между нас като ръководство, 

министерството в лицето на г-жа 

Комитова и нейния екип и предста-

вители на КНСБ. След написване 

на множество писма от страна на 

синдикалната организация до ми-

нистър Комитова и липсата на от-

говор на 09.08.2021 г. получихме уве-

домително писмо от председателя 

на синдикалната организация в дру-

жеството, че планират провежда-

нето на синдикални и протестни 

действия на 13.08.2021 г. 

Какво ще се случи, ако не се 

намери решение на този наболял 
проблем? Предвиждате ли нови 
протестни действия?

Искам да отбележа, че про-

тестните действия се организи-

рат изцяло от синдикалната орга-

низация на КНСБ в дружеството. 

Това, което ние като ръководство 

можем да направим, е да заведем 

съдебен иск срещу нашия възложи-

тел „Автомагистрали“ ЕАД, който 

нямаме никакво съмнение, че ще 

спечелим, защото работата ни е 

приета, участъците са въведени в 

експлоатация и има направени час-

тични разплащания. Това, че минис-

тър Комитова ще пита прокурату-

рата, е нейно право, но то не касае 

търговските отношения между нас 

като изпълнител и „Автомагистра-

ли“ ЕАД като възложител за възло-

жената и изпълнена поръчка. 

Проблемът, пред който сме 

поставени в момента, е сумата, 

която трябва да отделим за дър-

жавна такса, която е в размер на 

1,5 млн. лв., с които очевидно не 

разполагаме, както и не разполага-

ме с времето, в което ще се про-

точи едно съдебно дело. Пробле-

мът за нас е напълно решим чрез 

преструктуриране на бюджета на 

АПИ и разплащане на задълженията 

към фирмите, които са приключили 

своите обекти с необходимото ка-

чество и спазвайки сроковете по 

договорите.

Г-н Беличев, „Автомаги-
страли – Черно море“ АД за-
почнаха протестни дейст-
вия. Защо се стигна дотук?

Причината е неразплащане 

от страна на Агенция „Път-

на инфраструктура“ на сред-

ства за вече свършена работа 

от „Автомагистрали – Черно 

море“ АД. Най-вероятно друже-

ството е изпаднало в невъзможност за изплащане на 

заплати, осигуровки и данъци.

Министър Комитова заяви, че ще изпрати пи-
тане до прокуратурата дали има право да се раз-
плаща по подписаните договори. Според Вас има 
ли основание този въпрос?

Всички договори на „Автомагистрали“ ЕАД са в 

Прокуратурата и се проверяват. Точно тези, които 

се визират в момента, минаха през проверка на Аген-

цията по държавен финансов контрол и Сметната 

палата и там нямаше констатирани забележки и 

проблеми. 

Какъв е изходът от създалата се ситуация?
Работа е на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да намери финансиране и да търси 

такова. Тя трябва да отиде при финансовия министър 

и да заяви необходимите средства и да ги намери, за 

да може да се разплати на строителния бранш. Според 

мен това е първата фирма, която започва да протес-

тира. Това ще бъде най-вероятно една дълга върволица. 

Комитова излиза в медийното пространство и започ-

ва да търси вина някъде другаде, а в случая всичко е в 

нейните ръце вече три месеца. На първата ми среща 

с нея тя засвидетелства, че е човек от бранша, и каза, 

че няма да спира строителство и ще се разплати за 

всичко, което е свършено. Искам само да я върна на 

това, което каза преди два месеца и половина.



жебния министър арх. Вио-

лета Комитова, че вината 

за настоящата ситуация 

не е на фирмите, а на би-

вшето ръководство на „Ав-

томагистрали“ ЕАД, което 

е давало работа на строи-

телните компании, без да 

има осигурено финансиране. 

Той отговори, че става дума 

за ремонт по спечелените 

от „Автомагистрали” ЕАД 

обществени поръчки за под-

държане на автомагистра-

лите, което по думите му 

е „чист Закон за общест-

вените поръчки”. Беличев 

сподели още, че в сметките 

на МРРБ в БНБ е имало бли-

зо 600 млн. лв. „Те изведнъж 

изчезнаха от тези сметки 

и арх. Комитова каза, че ще 

започне да разплаща всички 

свършени ремонти, които са 

проверени. В случая ремон-

тът на „Тракия“ е приключен, 

проверен и приет от АПИ. 

Защо тогава не се разпла-

ща?”, попита той.

В. „Строител“ се свърза 

за коментар и с инж. Яро-

слав Христов, изп. дирек-

тор на „Автомагистрали 

– Черно море“ АД. „Това, кое-

то ние като ръководство 

можем да направим, е да 

заведем съдебен иск срещу 

нашия възложител „Автома-

гистрали“ ЕАД, който няма-

ме никакво съмнение, че ще 

спечелим, защото работа-

та ни е приета, участъците 

са въведени в експлоатация 

и има направени частични 

разплащания. Това, че ми-

нистър Комитова ще пита 

прокуратурата, е нейно 

право, но то не касае тър-

говските отношения между 

нас като изпълнител и „Ав-

томагистрали“ ЕАД като 

възложител за възложената 

и изпълнена поръчка“, заяви 

инж. Христов.

На 17 август последва 

брифинг на министър Ко-

митова във връзка с бю-

джета на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, в който 

се включиха Антон Кутев 

и и.д. председател на УС 

на АПИ Ивайло Денчев. На 

него регионалният минис-

тър представи справка 

за използваните от АПИ 

средства през последни-

те няколко години. „През 

2018 г. АПИ разполага с 

бюджет от 328 млн. лв., но 

възлага на фирми работа за 

2 млрд. лв., които изплаща 

в края на годината. В бю-

джета за 2019 г. залага бю-

джет на агенцията от 420 

млн. лв. и по същата схема 

изплаща в края на година-

та 1,5 млрд. лв. За 2020 г. 

са заложени 339 млн. лв. 

бюджет за АПИ, а в края 

се изплащат 1,7 млрд. лв. 

За сегашната година, как-

то казах, са заложени 382 

млн. лв., а са договорени ре-

монти за 1,5 млрд. лв. Ние 

не разбираме защо. Не са 

се спазвали числата, опре-

делени в бюджета, а той е 

закон за всички държавни 

организации. Как някой в 

началото на годината знае, 

че ще може да осигури 1,5 

млрд. лв. в края на година-

та? Ние не сме сигурни, че 

в края на 2021 г. ще има из-

лишъци в бюджета“, заяви 

Виолета Комитова.

На въпрос на в. „Стро-

ител“, отправен към МРРБ 

дали могат да се ангажи-

рат с конкретен срок кога 

ще бъдат разплатени па-

рите на фирмите, говори-

телят на служебното пра-

вителство Антон Кутев 

отговори, че единственият 

начин е чрез излишъците в 

края на годината. „Няма 

как да се разплатят тези 

средства, освен ако не е 

от излишъците, а те няма 

как да бъдат изчислени по-

рано от декември“, посочи 

Кутев. В прессъобщение на 

МРРБ от сряда се посочва, 

че министерството ще 

търси средства за разпла-

щане с АМ „Черно море“, 

като приоритет е изпла-

щането на заплатите на 

работниците. 
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заработени средства за ремонта 
на участък от АМ „Тракия“ от дър-
жавното „Автомагистрали“ ЕАД, 
пряко подчинено на министъра на 
регионалното развитие и благоу-
стройството. „Общото задълже-
ние към момента за обекта от 
страна на възложителя – „Авто-
магистрали“ ЕАД, чрез АПИ към 

нас е в размер на 36 877 662,42 лв. 
с ДДС“, е написано в съобщението. 

Започналите протестни 
действия на 13 август доведоха до 
редица реакции от страна на на-
стоящи и бивши ръководители на 
МРРБ, „Автомагистрали“ ЕАД, ББК 
„Пътища“ (ББКП) и др., а темата 
бе сред водещите в медийното, 

общественото и политическото 
пространство. 

Междувременно стана ясно, 
че в опит да се намери решение 
на проблемите с пътните ре-
монти и сключените договори 
за текущ ремонт и поддръжка е 
проведена работна среща между 
ръководствата на ББКП и АПИ. 

„Има развитие, ще продължим със 
срещите, подготвят се решения, 
които съвместно да предложим на 
правителството“, коментира за 
в. „Строител“ инж. Стефан Чайков, 
председател на УС на ББКП. 

Предстои и среща на ръковод-
ството на МРРБ с премиера Сте-
фан Янев. „Поискахме да участ-

ваме в нея, за да се чуе и нашата 
позиция“, каза пред в. „Строител“ 
изп. директор на Камарата инж. 
Лазар Лазаров.

Вестник „Строител“ проследи 
развитието на темата, като с цел 
най-обективното й отразяване по-
търси и събра различните гледни 
точки на основните страни. 

Държавата най-вероятно ще намери ресурс да разплати изпълнените от „Авто-

магистрали – Черно море” дейности. Към момента, обаче, не е известно още колко 

фирми са в подобно положение, говори се за 28, и дали и те няма да предприемат 

някаква форма на протестни действия. За експертната общност е ясно, че за да 

се изгражда, поддържа и модернизира пътната инфраструктура в страната са не-

обходими по около 1,5 - 2 млрд. лв. годишно и то поне за 10 години напред. С бюджет 

на АПИ от 300 - 400 млн. лв. пътищата ни ще придобият европейски вид след около 

100 години, евентуално. Въпросът е, не е ли отговорност на държавата да залага 

в бюджета реалистичните средства, което би предотвратило ситуации като 

сегашната и би осигурило хоризонт и предвидимост за пътностроителния сектор.

В. „Строител“ ще продължи да следи темата и да търси позициите на всички анга-

жирани страни.

нея се отбелязва, че АПИ 

дължи около 800 млн. лв. по 

фактурирани и сертифици-

рани дейности на пътнопо-

ддържащите фирми и още 

около 200 млн. лв. за непри-

ети дейности. „Липсата 

на всякакво разплащане за 

изпълнени и сертифицира-

ни, а даже и фактурирани 

дейности (за които е вне-

сен ДДС в бюджета), по 

сключени договори с въз-

ложителя (Агенция „Пътна 

инфраструктура“) доведо-

ха до негативни последици 

за фирмите, изразяващи 

се в блокиране на банкови 

сметки от страна на дос-

тавчици и подизпълнители, 

невъзможност за обслуж-

ване на кредити, лизингови 

договори за плащане на за-

плати на своите служители 

и много други. Съществува 

реална опасност от изпа-

дане в неплатежоспособ-

ност и несъстоятелност 

на някои от тях, което ще 

има лавинообразен ефект 

за множеството доставчи-

ци и подизпълнители, като 

това ще доведе до освобож-

даване на голям брой квали-

фицирани работници, които 

допълнително ще натова-

рят социалната система, 

имайки предвид, че в пътния 

бранш са заети десетки 

хиляди работници. Съще-

временно изпълнителите 

извършват ежедневните си 

задължения по сключените 

договори за поддържане на 

РПМ“, посочват от УС на 

ББК „Пътища“ в документа.

С писмо за подкрепа към 

колегите си от АМ „Черно 

море“ излязоха и от „ИСА 

2000“. „На ИСА 2000“ ЕООД 

също към момента не са 

разплатени дължими сред-

ства в размер на 30 млн. 

лева от държавното дру-

жество „Автомагистрали“ 

ЕАД и Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ по приклю-

чили СМР за същия и други 

обекти, което води до за-

бава на плащания към дос-

тавчици, необслужване на 

банкови кредити и забава на 

плащания към персонала. За-

явяваме, че оставаме и ние в 

стачна готовност, в случай 

че не ни бъдат разплатени 

дължимите суми“, се посоч-

ва в писмото. По повод на 

изявлението на регионалния 

министър Комитова, че няма 

средства, от „ИСА 2000“ 

призовават МРРБ да си из-

пълни задълженията, като 

си събере, както се посочва 

в писмото на дружеството 

„неправомерно платените 

авансово средства за стро-

ителство на свлачища, сру-

тища, участъци от АМ „Хе-

мус“, за които все още няма 

отчуждение“.

Вестник „Строител“ по-

търси за коментар бившия 

ръководител на „Автомаги-

страли“ ЕАД Стоян Беличев 

по повод изказването по 

време на брифинг на слу-

Служебният министър на регионалното развитие 
и благоустройството Виолета Комитова: 

Министерството на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството ще търси въз-

можности да осигури средства 

за изплащане на дължимите 

суми към „Автомагистрали - 

Черно море“ АД, като основната 

цел е да се осигурят средства 

за изплащане на заплатите на 

работниците. 

Тази година Агенция „Пътна 

инфраструктура“ разполага с 382 млн. лв. 

за текущ ремонт и поддържане. Въпреки 

ограничения бюджет предишното ръко-

водство на АПИ е възложило договори 

за ремонтни дейности за 1,5 млрд. лв., 

което е 4 пъти повече от заложеното 

в Закона за бюджета. Нещо повече – до 

края на април целият наличен бюджет на 

АПИ е бил разплатен.

Сключването на договори за ремонт-

ни дейности, без да е осигурен необхо-

димият финансов ресурс, е практика в 

сектора. Фирмите са работили срещу 

аванси, а в края на година-

та са получавали всичките 

си пари чрез постановления 

на Министерския съвет при 

условие, че има излишъци в 

бюджета.

Това обаче поставя в риск 

строителните компании, 

създава несигурност в бран-

ша и условия за разпростра-

нението на лоши бюджетни 

практики. 

Въпреки че не одобрявам този подход 

на възлагане и разплащане, МРРБ ще на-

прави всичко възможно да осигури необ-

ходимите средства, за да бъде платено 

на фирмите, които са работили по дого-

вори с АПИ и са си свършили работата, 

защото от създалата се ситуация са за-

сегнати стотици строители и техните 

семейства. Министерството поиска 1,5 

млрд. лв. в актуализацията на бюджета, 

но все още никой не може да даже дали 

тези средства ще бъдат осигурени.

Антон Кутев, говорител на служебното правителство:

Да дадеш на АПИ 382 млн. лв., 

а да заложиш за разплащане 

1,5 млрд. лв., това го наричам 

форма на измама. Фирмите, с 

които си подписал договор и си 

обещал да им платиш парите, 

ти си ги измамил. Тези средства 

ги няма в бюджета. Според мен 

това е лоша бюджетна практи-

ка. Не съм сигурен дали това не 

е нарушение на Закона за бюджета, за 

което трябва да попитаме Прокурату-

рата. 

Обърнете внимание, че 

този начин на действие и 

плащане е бил години наред. 

От данните, които МРРБ 

изнесе за последните годи-

ни, стана ясно, че разлика-

та между бюджетираните 

средства и тези, които са 

зададени и разплатените с 

постановления на Министерски съвет, 

е над 5 млрд. лв.

Петя Аврамова, бивш министър на регионалното 
развитие и благоустройството: 

В предложената от слу-

жебното правителство акту-

ализация на бюджета допъл-

нителни средства за МРРБ и 

АПИ не са предвидени. Откъ-

де министър Комитова чака 

допълнителни средства, след 

като правителството, от 

което тя е част, не смята, 

че такива са необходими?

По време на правител-

ствата на Бойко Борисов 

един от основните приоритети беше 

добрата свързаност и развитието на 

регионите. Многократно сме изнасяли 

информация, че за подобряването на 

цялата пътна инфраструктура в дър-

жавата са необходими милиарди. Няма 

как обаче оправданието винаги да бъде 

„няма пари“. Винаги сме осигурявали до-

пълнителни целеви средства към АПИ с 

постановления на Министер-

ския съвет и с актуализация 

на бюджета, защото сме на-

ясно, че добрата инфраструк-

тура е основен елемент от 

развитието на икономиката и 

е в полза на всички български 

граждани. 

Ако служебното правител-

ство и служебният министър 

на регионалното развитие и 

благоустройството искат да 

продължат модернизацията на пътна-

та инфраструктура в държавата и да 

не довеждат строителния бранш до ко-

лапс, могат да предвидят отпускането 

на допълнителни средства с актуали-

зация на бюджета. Нещо, което те не 

са направили. Мантрата „няма пари“ е 

несъстоятелна и е просто оправдание 

за други цели.
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EK започна изплащане на средства, само България и Холандия все още не са изпратили        

Емил Христов

Последната година бе 
изпълнена с предизвика-
телства, за които нито 
една икономика по света 
не бе подготвена. Панде-
мията от COVID-19 пре-
нареди представите на 
хората за приоритетите 

им и накара човечеството 
да се замисли за бъдеще-
то. За да окажат подкрепа 
на държавите, предприя-
тията и гражданите от 
ЕС за възстановяване от 
икономическия спад, Евро-
пейската комисия, Евро-
пейският парламент и ли-
дерите на ЕС постигнаха 

съгласие за създаването 
на План за възстановяване 
и устойчивост, който да 
проправи пътя за излизане 
от кризата и да помогне 
за полагане на основите 
на по-модерна и устойчи-
ва Европа. През лятото на 
2020 г. страните членки 
на ЕС договориха финанси-

рането по програмата да 
бъде с общ размер от 750 
млрд. евро. Средствата са 
предвидени за преодоляване 
на последствията от пан-
демията и са концентрира-
ни за бъдещи инвестиции и 
за реализирането на важни 
проекти.

За целите на програми-

ране на средствата държа-
вите трябваше да изгот-
вят национални планове за 
възстановяване и устойчи-
вост като приложение към 
своите национални програ-
ми за реформи. Срокът за 
подаването им в ЕК бе до 30 
април т.г., като Комисията 
заложи двумесечен срок за 

разглеждане на плановете, 
така че разпределението 
на парите да започне въз-
можно най-скоро. До момен-
та 25 държави са предали 
националните си планове 
за възстановяване и устой-
чивост, като Комисията е 
разгледала и оценила някои 
по единадесет критерия, 

Европейската комисия 

започна да дава своята 

положителна оценка на 

някои от получените на-

ционални планове за въз-

становяване и устойчи-

вост на страните членки. 

Или направена е важна 

стъпка към изплащането 

на обещаните 750 млрд. 

евро, които ще помогнат 

на държавите от ЕС да 

възстановят икономики-

те си. 

Испания е сред първите 
държави, получили одобре-
ние на своя стратегически 
документ.

Страната ще разчита 

на 69,5 млрд. евро безвъз-

мездни средства по Меха-

низма за възстановяване 

и устойчивост за периода 

2021 – 2026 г. Това финан-

сиране ще подпомогне из-

пълнението на ключовите 

инвестиционни и реформа-

торски мерки, с които Ис-

пания да излезе по-силна 

от пандемията.

Планът отделя 40% от 

бюджета си за постигане 

на климатичните цели на 

ЕС. Със заложените сред-

ства в това направление 

ще се насърчават устой-

чивата мобилност в гра-

довете, повишаването на 

енергийната ефектив-

ност на сградите, декар-

бонизиране на промишле-

ността и намаляване на 

енергийната зависимост, 

както и внедряването на 

нови технологии за еколо-

гичен водород и възобновя-

еми източници. Например 

6,1 млрд. евро ще се инвес-

тират в чисти техноло-

гии и в ускоряване на раз-

витието и използването 

на възобновяеми източни-

ци. Планът предвижда 7,8 

млрд. евро за енергийно 

обновяване на обществе-

ни и частни сгради. 

В рамките на стра-

тегическия документ 

Испания ще работи и за 

смекчаване на неблаго-

приятните последици от 

изменението на климата 

чрез запазване на край-

брежните пространства, 

екосистемите и биоразно-

образието, ще насърчава 

кръговата икономика и ще 

подобри управлението на 

водите и отпадъците.

Испания отделя 28% 

от общите средства за 

цифровия преход, като 

е включила мерки за ци-

фровизация на публична-

та администрация, про-

мишлеността и бизнеса, 

както и изпълнението на 

специална програма за ди-

гитализация на малките 

и средните предприятия. 

Предвидени са и инвести-

ции в цифрово оборудване 

за образование и подобря-

ване на дигиталните уме-

ния.

Властите са разрабо-

тили и набор от политики 

за подсилване на реформи-

те и инвестициите, които 

допринасят за ефективно 

справяне с икономически-

те и социалните предиз-

викателства, препоръки 

отправени до Испания от 

Съвета през европейския 

семестър през 2019 г. и 

през 2020 г. Част от тях 

са в областта на зае-

тостта и целят намаля-

ване на сегментацията 

на пазара на труда, както 

и засилване на активните 

политики. Заложени са и 

редица дейности в сфера-

та на образованието, под-

крепа за устойчивостта и 

капацитета на здравната 

система, както и социал-

ни политики.

Планът предвижда кон-

центрирането на инвес-

тиции и в научни изследва-

ния, развитие на иновации, 

чисто и ефективно произ-

водство, енергийна инфра-

структура. Набелязани са 

и мерки за подобряване 

на бизнес климата, като 

планираните по-важни 

действия са намаляване 

на забавените плащания 

от държавата по възло-

жени обществени поръч-

ки, реформа на рамката за 

несъстоятелност и др. 

Испанските власти 

са убедени, че със сред-

ствата, с които ще раз-

полагат, ще могат да 

променят цялостно ико-

номиката на страната и 

ще я направят по-зелена, 

дигитална и устойчива. 

Сред държавите с положи-
телна оценка от ЕК за своя 
национален план е и Белгия.

Страната ще разчита 

на 5,9 млрд. евро, с които 

ще подпомогне изпълне-

нието на ключови инвес-

тиции и реформи. За по-

стигане на климатичните 

цели на ЕС Белгия отделя 

50% от общия бюджет. За 

целта над 1 млрд. евро се 

насочват в обновяването 

на обществени и частни 

сгради и повишаване на 

тяхната енергийна ефек-

тивност, внедряване на 

алтернативни енергийни 

технологии за постигане 

на нисковъглеродно про-

изводство и дейности 

за ускоряване на прехода 

към зелена мобилност. 

Планът също така пред-

вижда сериозни вложения 

за възстановяване на би-

ологичното разнообразие, 

справяне с нарастващия 

проблем на сушите и на-

сърчаване на ефектив-

ното използване на ре-

сурсите – рециклиране и 

кръгова икономика.   

В подкрепа на цифровия 

преход Белгия ще работи 

за дигитализация на пуб-

личната администрация 

и съдебната система, за 

осигуряване на обучение 

по дигитални умения, ук-

репване на капацитета на 

държавата за киберсигур-

ност и разработване на 

правната рамка за внед-

ряване на 5G.

Създаден е и обширен 

набор от взаимно под-

силващи се реформи и 

инвестиции за подобря-

ване на ефективността 

на публичните разходи и 

фискалната и социалната 

устойчивост на пенсиите, 

насърчаване на обучение-

то и развитието на уме-

ния, устойчив транспорт, 

енергиен преход, научни 

изследвания и иновации и 

цифрова инфраструктура. 

Заложено е още изпълне-

нието на мерки за намаля-

ване на регулаторните и 

административните те-

жести и подобряване на 

бизнес средата. 

„Хърватия очаква първия 
европейски грант за из пъл-
нение на националния План 
за възстановяване и устой-
чивост в края на лятото и 
през есента“, 

съобщи в официално 

прессъобщение вицепре-

миерът и министър на фи-

нансите Здравко Марич. 

Страната ще разполага с 

6,3 млрд. евро безвъзмезд-

на финансова помощ.

„През следващите ме-

сеци планираме да изтег-

лим 13% като аванс, което 

е малко над 800 млн. евро. 
Намаляването на емисиите от транспорта и достигане на околна среда с нулево замърсяване са ключови в плановете на редица 
страни от ЕС

Президентът на ЕК Урсула фон дер Лайен с министър-председателя на Хърватия Андрей 
Пленкович
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          своите документи

сред които са целесъобраз-
ност, ефективност, цифров 
преход, социална и инсти-
туционална устойчивост. 
Вече стартираха и първи-
те плащания, а финалните 
могат да се осъществят до 
края на 2026 г.

Единствено България 
и Холандия все още не са 

изпратили своите стра-
тегически документи. 
Проектът на българския 
План за възстановяване и 
устойчивост бе ревизи-
ран от служебния кабинет 
и бе публикуван на сайта 
https://www.nextgeneration.
bg за обществено обсъж-
дане преди предстоящото 

финализиране. Направените 
промени в документа бяха 
представени от служебния 
вицепремиер по управление 
на европейските средства 
Атанас Пеканов.

Ревизираният План за 
възстановяване и устойчи-
вост на България включва 
нови 11 проекта и 7 рефор-

ми. Общо проектите ста-
ват 57, а реформите – 43. 
Очаква се в следващите 
седем години от Механизма 
за възстановяване и устой-
чивост да получим 12,6 
млрд. лв. и допълнително 
да бъдат активирани още 
около 8 млрд. лв. национал-
но съфинансиране през дър-

жавния бюджет и частни 
инвестиции.

В поредица от материа-
ли екипът на в. „Строител“ 
представи акцентите от 
националните планове за 
възстановяване и устойчи-
вост на 27-те страни член-
ки. В предишни броеве се 
фокусирахме на приорите-

тите в стратегическите 
документи на Португалия, 
Гърция, Германия, Франция, 
Италия, Литва, Латвия, 
Австрия, Дания, Унгария, 
Румъния, Ирландия, Чехия, 
Швеция, Финландия и Кипър. 
В настоящия ще се спрем 
на одобрени планове и стар-
тирали плащания.

Тези пари трябва да бъдат 

в сметката на държавна-

та хазна съответно през 

септември и октомври “, 

каза още Марич. Според 

него динамиката, която 

следва, е много важна. Той 

сподели, че планът включ-

ва 76 реформи и 146 про-

екта. 

Министър - предсе -

дателят на Хърватия 

Андрей Пленкович комен-

тира, че средствата ще 

спомогнат на растежа на 

икономиката във всички 

отрасли, както и за разви-

тие на здравеопазването, 

образованието, съдебната 

система, администрация-

та, пазара на труда.

В подкрепа на кли-

матичните цели на ЕС 

Хърватия отделя 40% от 

парите си с фокус върху 

възобновяемата енергия, 

енергийната ефектив-

ност на сгради и устой-

чива мобилност. Близо 789 

млн. евро ще се насочат 

за цялостно обновяване 

на частни и обществени 

сгради, повишаване на ква-

лификацията и обучение 

на работници и експерти 

в областта на енерге-

тиката, намаляване на 

административната те-

жест. За адаптиране към 

изменението на климата 

са включени мерки за по-

добряване на управление-

то на водните ресурси и 

за защита от наводнения, 

както и за възстановяване 

на реки, заливни равнини и 

езера. 

В документа са зало-

жени схеми за подкрепа 

на предприятията, вклю-

чително малки и средни, в 

техния зелен преход.

Хърватия отделя 20% 

от общите средства по 

плана за цифровизация. 

В това направление ще 

се правят инвестиции в 

гигабитна свързаност, 

дигитализиране на пуб-

личната администрация, 

транспорта, съдебната 

система и висшето обра-

зование. Предвижда се уве-

личаване на националното 

широколентово покритие, 

за да се намали цифровото 

разделение град-село.

Словакия набляга на „зеле-
ния“ и цифровия преход.

Държавата също е по-

лучила одобрение на нацио-

налния си документ, като 

тя ще получи 6,3 млрд. 

евро. И тук сериозна част 

от общите средства, 43%, 

са за постигне на клима-

тичните цели на Съюза. 

Включени са инвестиции 

в изграждането на нови 

мощности за възобновя-

ема енергия, озеленяване 

на частни и обществени 

сгради (включително бол-

ници и училища), разрабо-

тване на инфраструктура 

за зареждане на електри-

чески превозни средства, 

обществен транспорт, 

декарбонизация на про-

мишлеността и адапти-

ране към изменението на 

климата.

Очаква се най-малко 

30 000 семейни къщи да 

бъдат обновени и с подо-

брени енергийни и еколо-

гични характеристики. 

За това са предвидени 

528 млн. евро, като с тази 

инвестиция се цели и на-

маляване на разходите за 

енергия на гражданите и 

редуциране на емисиите 

на парникови газове.

Цифровият преход ще 

бъде подкрепен с 21% от 

общите средства. Пла-

нирани са дейности за 

електронно управление, 

дигитална трансформация 

на образованието и здра-

веопазването, развитие 

на цифровите технологии, 

които да са достъпни за 

бизнеса, особено за мал-

ките и средните предпри-

ятия. 

Европейската комисия даде 
положителна оценка и на 
Плана за възстановяване и 

От началото на август Европей-

ската комисия изплати 13% от фи-

нансовите средства на Белгия – 770 

млн. евро, Португалия – 2,2 млрд. евро, 

Люксембург – 12,1 млн. евро, и Гърция 

– 4 млрд. евро, с което им даде възмож-

ност да стартират изпълнението на 

основните им инвестиционни проекти 

и реформи, заложени в плановете им за 

възстановяване и устойчивост.

Най-сериозен транш ЕК е изпла-

тила на Италия – 24,9 млрд. евро, от 

общо договорените 191,5 млрд. евро по 

Механизма за възстановяване и устой-

чивост. Останалите 87% Италия ще 

получи въз основа на изпълнението на 

поставените цели. От цялата сума 

около 68,9 млрд. евро са безвъзмездни 

средства, а 122,6 млрд. евро са заеми. 

Стратегическият документ на Ита-

лия включва зеления преход с модер-

низирането на железопътния, авто-

мобилния и обществения транспорт, 

дигитализацията, укрепването на ико-

номическата и социалната структура.

Еврокомисарят по бюджета Йоха-

нес Хан е заявил, че сътрудничество-

то с Италия и солидната подготовка 

в рамките на ЕК е позволило средства-

та да бъдат разпределени в рекордно 

кратко време.

устойчивост на Словения.

ЕС ще отпусне 1,8 

млрд. евро безвъзмездни 

средства и 705 млн. евро 

заеми по Механизма за 

възстановяване и устой-

чивост. Словения отделя 

42% от общия си бюджет 

за зеления преход, като ще 

се правят инвестиции за 

възобновяеми източници, 

повишаване на енергий-

ната ефективност и се-

измичната устойчивост 

на сградите, в адаптаци-

ята към изменението на 

климата и в надграждане 

на железопътната инфра-

структура.

Словения ще вложи 114 

млн. евро за укрепване на 

цифровите умения и ком-

петентности на учени-

ци, учители и държавни 

служители като част от 

модернизирането на обра-

зователната система.

Полският национален 
план за възстановяване и 
устойчивост е официално 
изпратен до Европейската 
комисия през май.

Държавата е в очак-

ване да получи 23,9 млрд. 

евро безвъзмездни сред-

ства и 12,1 млрд. евро за-

еми. Той е структуриран 

около пет стълба – зе-

лена енергия, дигитална 

трансформация, устой-

чив транспорт, инова-

ции и здравна система. 

Планът включва мерки за 

подобряване на качест-

вото на въздуха, пови-

шаване на енергийната 

ефективност в сградите, 

развитие на възобновя-

еми енергийни източници, 

транспорт с нулеви еми-

сии и достъп до широко-

лентов интернет. 

Според властите в 

Полша енергийното об-

новяване ще допринесе 

не само за опазването на 

околната среда, но и за 

развитието на икономика-

та, защото ще се създа-

дат нови работни места, 

ще се подобри стандар-

тът на живот, а чрез 

намаляване на вредните 

емисии ще се повлияе по-

ложително на здравето на 

населението.



Георги Сотиров

Г-н Дойнов, градът 
отново е голяма строи-
телна площадка и всичко 
в него напомня на месе-
ците преди началото на 
първия Ви мандат през 
2015 г. Как ще комен-
тирате тази повторяе-
мост?

Изключително ми е 

приятно, че за пореден 

път разговарям с екипа 

на в. „Строител” в стро-

ителна обстановка. Ще 

започна малко по-общо, 

за да стане ясна карти-

ната в общината по от-

ношение на всичко онова, 

което правим заедно със 

строителния бранш.

Основен приоритет 

за мен е изпълнението на 

предизборната ми про-

грама. Изминаха почти 

две години от моя втори 

мандат като кмет, кой-

то определено е изпълнен 

с много предизвикател-

ства. Възникнаха доста 

социално-икономически 

проблеми вследствие на 

пандемията не само за 

общината, но за цяла-

та страна, а и за света. 

Трудностите и в остана-

лите страни ни касаят, 

защото Сопот има ико-

номически контакти с не-

малко държави.

За да се реализират 

качествени инфраструк-

турни проекти в дадено 

населено място, са не-

обходими средства. Ние 

основно се издържаме от 

местни данъци и такси, а 

в ковидкризата задълже-

нията на гражданите се 

разсрочваха. Дейността 

на администрацията ни 

сериозно бе затруднена. 

Заедно с моя екип успяхме 

да овладеем ситуацията 

със строга финансова 

дисциплина и благодаре-

ние на правилния разчет 

на средствата осъщест-

вяваме няколко инфра-

структурни начинания.

Една част от парите 

осигурихме по проекти по 

Програмата за развитие 

на селските райони. На-

пример с одобрени сред-

ства по мярка 7.2 на ПРСР 

„Инвестиции в създава-

нето, подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура” напра-

вихме основен ремонт на 

възловата ул. „Йордан Не-

нов” и на няколко прилежа-

щи улички. Подмениха се 

настилката, тротоари-

те и бордюрите, изпълни 

се и съответната хори-

зонтална и вертикална 

маркировка. Променихме 

визията на около 4 км, 

които сега са истинска 

радост за гражданите, 

а да не говорим колко са 

доволни живущите в сгра-

дите край трасето.

Друг важен проект, 

който осъществяваме с 

комбинирано финансиране 

– от ЕС, от капиталовата 

програма на общината и 

заем, е за довършване на 

многофункционална сгра-

да в съставното ни село 

Анево. През 50-те години 

на миналия век в нея се е 

помещавало училище, но 

след като спряла да изпъл-

нява функцията на учебно 

заведение, е оставена на 

стихиите на времето. 

Имаше опасност покри-

вът й да се срути. С еки-

па ми се мобилизирахме, 

за да преминем максимал-

но бързо всички процеси и 

да се стигне до цялостен 

ремонт на обекта. До 

края на годината сграда-

та трябва да бъде гото-

ва и ще има нов покрив и 

енергийно ефективна до-

грама. Проектът включва 

и укрепителни дейности, 

стоманобетонна кон-

струкция и още редица 

строително-монтажни 

работи, за да стане мно-

гофункционална и удобна 

за хората от с. Анево. 

В нея ще се помещават 

кметството, пенсионер-

ският клуб, библиотека-

та, стоматологичният 

кабинет. Убеден съм, че 

постройката ще е добър 

пример за малки селища.

Обновява се участък 
от републиканския път 
I-6 София – Бургас, който 
преминава през община-
та. 

Да, и благодарение на 

съвместната ни органи-

зация със строителите 

автомобилният поток 

се пуска поетапно. Дей-

ностите се финансират 

от Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ). 

Участъкът, който попа-

да в територията ни, не 

беше ремонтиран от 50 г. 

Преди две години инвес-

тирахме средства на об-

щината, около 500 000 лв., 

за някои неотложни стро-

ително-ремонтни рабо-

ти. Но защо ние трябва 

да инвестираме парите 

на хората за нещо, което 

е отговорност на АПИ, на 

държавата? Направихме 

го, защото практичес-

ки да проведеш среща с 

ръководството на АПИ е 

мисия невъзможна. След 

като все пак тя стана 

факт, ми беше отговоре-

но, че няма пари. И затова 

се принудих да внеса до-

кладна записка до Общин-

ския съвет, за да вложим 

собствени средства. Ние 

сме община на стратеги-

ческо място, в центъра 

на България. По въпросния 

път преминават товари-

те от Европа за Азия и 

обратно – ТИР-ове, други 

тежкотоварни автомоби-

ли. Ежедневно по него се 

движат и гражданите на 

нашата община. Не мо-

жехме да си позволим да 

остане в окаяно състоя-

ние. Слава Богу, тази го-

дина се взе решение да се 

изпълни основен ремонт 

на около 20 км от пътя с 

държавни пари. Работата 

върви с много добри тем-

пове. 

Заложили сме и други, 

по-малки СМР. Ще обно-

вим бул. „Хр. Ботев” до 

SKF, шведска компания, 

която е структуроопреде-

лящ производител за на-

шия регион. Тя осигурява 

заетост на минимум 2000 

души от околните селища.

Предстои и  рекон-

струкция на централния 

площад в Сопот „Иван 

Вазов” .  Понастоящем 

специалистите от общи-

ната подготвят докумен-

тите за провеждане на 
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Вазовските машиностроителни заводи са 
емблема на нашия град

Кметът Деян Дойнов:

Сградата на общината

Ремонт на път I-6 София – Бургас
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обществената поръчка 

за избор на изпълнител. 

Общо взето, Сопот го ча-

кат хубави неща. 

Споменахте, че има-
те финансова дисципли-
на. Какво е състоянието 
на бюджета в средата на 
годината?

За момента сме преиз-

пълнили плана за събира-

не на местните данъци и 

такси. Предложих на те-

риторията на общината 

по-строги мерки към не-

изрядните длъжници. Ко-

гато хората не плащат 

в определени срокове, а 

някои не се издължават 

и с години, прилагаме ме-

ханизъм за принудително 

събиране – изпращат се 

уведомителни писма, по-

сле прибягваме до частен 

съдебен изпълнител. Как-

то аз плащам данъците, 

така и останалите граж-

дани трябва да изпълнят 

обществения си ангажи-

мент към администра-

цията, за да може тя да 

работи.

Осигурява ли Профе-
сионалната гимназия 
„Ген. Владимир Заимов“, 
която е създадена през 
1969 г., кадри за шведска-
та компания и Вазовски-
те машиностроителни 
заводи? Тя е многопро-
филна образователна ин-
ституция с имидж и тра-
диции в обучението. 

Като кмет няма как да 

се меся в политиката на 

Министерството на об-

разованието и науката. 

Но ние сме град на воен-

ната индустрия, а наши-

те деди са дарили земи, за 

да го има днес този завод, 

да бъде построен и сега 

да предлага квалифицира-

на заетост и препитание 

за целия регион. Същевре-

менно професионалната 

гимназия е бившият ни 

техникум по военно про-

изводство, който беше 

единствен в България. 

След като беше преобра-

зуван, той предлага някол-

ко модерни специалности, 

които донякъде имат при-

ложение в съпътстващи 

дейности на военната 

промишленост, но оста-

налите нямат нищо общо 

с отрасъла. Това е дър-

жавна политика, но лично 

за мен тя е грешна. Бил 

съм част от ВМЗ, преди 

да стана кмет – член на 

Съвета на директори-

те, зам.-председател на 

борда на директорите, и 

имам поглед върху нещата 

от производствения про-

цес. Общо взето, стана 

трудно с осигуряването 

на кадри и в бъдеще ще 

става още по-сериозен 

проблем не само за ВМЗ, а 

и за всички останали от 

военнопромишления ком-

плекс. Предприятията се 

надяват на известна при-

емственост между поко-

ленията в осигуряването 

на квалифицирана работна 

ръка. Настоящата образо-

вателна система заради 

онлайн обучението в про-

дължаващата пандемия, 

а и поради редица други 

фактори не е в състояние 

да произвежда качествен 

кадрови потенциал в на-

ционален мащаб.

П р о ф е с и о н а л н а т а 

ни гимназия има своята 

перспектива, но нейните 

възпитаници се реализи-

рат най-вече в туристи-

ческия бранш. Сопот има 

развита инфраструктура 

и в този отрасъл, но той 

в никакъв случай не е оп-

ределящ за просперитета 

на общината. Учениците, 

които се дипломират в 

съответните туристи-

чески направления, могат 

да намерят работа в ре-

гиона, но при временната 

заетост и с относително 

ниското заплащане не е 

перспективата, очаква-

на от всеки млад човек. 

Познавайки възможност-

ите на местния бизнес, 

смятам, че този контин-

гент ще търси профе-

сионално развитие там, 

където има целогодишен 

туристически поток и за-

етостта не е временна.

П р е з  2 0 21  г .  ВМ З 
честват 85 г. от създа-
ването си.

Вазовските машино-

строителни заводи са ем-

блема на нашия град. Нес-

лучайно те са кръстени на 

патриарха на българската 

литература Иван Вазов. 

Тези заводи винаги са 

имали своята перспекти-

ва като производство и 

ще продължат да я имат. 

Всичко е въпрос на добър 

мениджмънт. Развитието 

им през годините е огро-

мна отговорност, защото 

там работят много хора. 

Имало е периоди в мина-

лото, когато в целия ком-

плекс в страната са били 

ангажирани около 50 000 

души, а само на площадка-

та в Сопот са работили 

около 10 000. В момента 

там е осигурена заетост 

на около 4000 души от Со-

пот и Карлово, от Стрям-

ската долина, а и от по-

далечни населени места. 

Ролята на ВМЗ е много 

голяма и тази 85-годишна 

отговорност се изразява 

с много труд и усилия на 

различни поколения спе-

циалисти.  Искрено се 

надявам заводът винаги 

да бъде под крилото на 

държавата, защото това 

гарантира и интереса 

на страната, и нейната 

грижа към регионалната 

икономика, осигуряваща 

поминък и в малките насе-

лени места, в конкретния 

случай ВМЗ - Сопот, „Ар-

сенал” - Казанлък, „Терем” 

- Търговище.

Сред най-обсъждани-
те теми в момента е 
енергийната ефектив-
ност на сградите – и 
частните, и общински-
те. Колко обекта са из-
пълнени по Национална-
та програма за ЕЕ, която 
се очаква да продължи?

В общината реализи-

рахме седем про-

екта по нея. Те са 

за  най-големите 

ни блокове, в които 

има доста семей-

ства. Но финанси-

рането свърши и 

Националната про-

грама за енергийна 

ефективност на 

многофамилните 

жилищни  сгради 

беше спряна. Хо-

рата искат тя да 

продължи, дори и с 

различни параме-

три. Имаме няколко 

сдружения на собствени-

ци, преминали през всич-

ки процедури и очакващи 

финансиране за саниране 

на блоковете, в които жи-

веят.

Тази национална по-

литика може само да се 

адмирира. Като кмет аз 

приветствам начинания 

в полза на хората. В този 

случай – и на строителния 

бранш, защото едно е са-

мозванци да ти налепят 

фибрана, а съвсем друго 

е строителната фирма 

да направи проект и по-

сле да извърши всичките 

предвидени СМР. Дори и 

при евентуалните проме-

ни във финансирането, за 

което се говори, хората 

ще се включат. Въпрос на 

политическа воля е стар-

тирането на нова нацио-

нална програма за енер-

гийна ефективност.

Освен инфраструк-
турните проекти какво 
друго се строи в общи-
ната? 

В града навсякъде си 

личи, че строителството 

е на уважение - като се 

започне от поддържаните 

тротоари и се стигне до 

прекрасните еднофамил-

ни къщи и офис сградите. 

Има нови туристически 

къщи за гости, виждат 

се редица осъществени 

идеи за модерната визия 

на града ни. При нас се 

работи по закон. Отделът 

ТСУ и главният архитект 

на общината се справят 

добре с тази материя. Ни-

кого не са върнали и пра-

вят необходимото хората 

да могат да строят.

Отново ще повторя, 

че ние се намираме на 

стратегическо място. 

На принципа на публич-

но-частното партньор-

ство развиваме различни 

начинания, включително 

и отдаване на общин-

ски имоти под наем за 

развитие на някакъв вид 

бизнес. Построихме един 

голям търговски комплекс 

в центъра на града, кой-

то дава добри дивиденти 

за общината под форма-

та на наеми. Готови сме 

да подадем ръка на всеки, 

който иска да инвестира 

при нас.

Вие активно спорту-
вате. Да очакваме ли в 
обозримо бъдеще олим-
пийски шампион от Со-
пот?

В общинския център 

сега развиваме няколко 

вида спорт. За жалост 

базата не е общинска. Тя 

е на ВМЗ. Ако върнем лен-

тата години назад, ще 

видим, че в Сопот са се 

развивали, при това дос-

та успешно, над 30 вида 

физически активности. А 

сега има 4 или 5 малки клу-

ба, на които лично аз се 

опитвам да помагам. Труд-

но е да си представим, че 

от нашия град ще излезе 

олимпийски медалист.

В съвместната ни 
рубрика с НСОРБ „Кме-
товете говорят” публи-
куваме интервютата с 
кметовете на България. 
Какво още трябва да зна-
ем за г-н Дойнов?

Като градоначалник на 

Сопот само ще допълня, 

че искам да бъдем по-чо-

вечни, да сме част от хо-

рата, които са ни избрали. 

Кметовете непрекъснато 

трябва да вникват в тех-

ните проблеми. Да даваме, 

дори за сметка на семей-

ствата си, които много 

обичаме, труд, талант и 

време и всичко от себе си 

в полза на обществото.

Характерният надпис над града с паметника на Иван Вазов

Центърът на града

Ново строителство на еднофамилни къщи

Една от прочутите сопотски чешми

Снимки авторът
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Общината започва и подготовка за сертифициране в Европейската мрежа Zero Waste Europe

Страницата подготви 
Елица Илчева

На официално събитие кметът 

на Свиленград арх. Анастас Карчев 

откри площадка за временно съх-

ранение на строителни отпадъци. 

Тя се намира в бившата асфалтова 

база – общински имот, чиято соб-

ственост е възстановена от Ми-

нистерство на земеделието, храни-

те и горите за целта.

„С обособяването на тази пло-

щадка искаме да ограничим и по-

степенно да премахнем нерегламен-

тираните сметища в общината“, 

заяви арх. Карчев. „Имах среща с 

представители на строителните 

фирми, които одобриха идеята, и 

заявиха, че ще спазват определе-

ните изисквания за депониране на 

ненужните суровини и материали. 

На по-късен етап предвиждаме още 

да улесним гражданите и строите-

лите, като  започнем да предоста-

вяме специални съдове на самите 

обекти”, разясни кметът.

Отпадъците ще се измерват с 

електронен кантар. Със специална 

трошаща машина те ще се рецикли-

рат и готовата фракция ще се вла-

га отново в строителството, при-

оритетно в общински обекти. 

Таксата за ползване на площад-

ката е 8 лева на тон. За домакин-

ства и физически лица, които депо-

нират до 1 тон, ще бъде безплатно.  

Ръководителят на Общинското 

предприятие „Благоустрояване и 

озеленяване” Иван Атанасов инфор-

мира, че на новия обект са откри-

ти 3 работни места. Поставено е 

видео наблюдение. Площадката е 

отворена всеки ден, включително 

събота и неделя, от 8 до 20 часа.

Местната администраци я 

започва и подготовка за серти-

фициране в Европейската мрежа 

за нулеви отпадъци – Zero Waste 

Europe. Организацията има за цел 

общините, които са част от нея, 

да постигнат под 100 кг смесени 

отпадъци на човек годишно, докато 

останалите се използват повтор-

но, компостират се и се рецикли-

рат. В нея участват 400 местни 

власти от 9 различни европейски 

държави. През 2019 г.  Свиленград  

е отбелязан на картата на Zero 

Waste Europe като първата бъл-

гарска община, възприела подхода 

нулеви отпадъци. Предстои Свилен-

град да утвърди тази своя позиция 

и да получи сертификат, който се 

дава само на градове, ангажирали 

се да предприемат значими стъпки 

към намаляване на отпадъците, и 

е официално признание на техните 

усилия и резултати.

С първа копка за-

почна изпълнението на 

проект за енергийна 

ефективност на много-

фамилни жилищни сгради 

в Свиленград, който се 

реализира по Оператив-

на програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“. 

О б щ а т а  м у  с т о й -

ност е 1 499 979 лв., 

като от тях европей-

ското финансиране е 

1 274 982 лв., а нацио-

налното съфинансиране 

- 224 996 лв. 

Продължителността 

на проекта е 30 месеца.

На финала е обновле-

нието на най-дългата 

улица „Гюмюрджинска“ 

в Момчилград, която се 

простира на 2,9 км. За-

вършват дейностите по 

подмяната на тротоар-

ните плочи и бордюрите 

в основните пешеходни 

зони между двете кръгови 

кръстовища на входа и на 

изхода на града. Поставе-

но е ново LED осветление. 

Монтирани са 78 стълба с 

височина 7 метра, които 

осигуряват двустранно 

осветяване за автомобили 

и за пешеходци. Реновира-

нето на улицата ще бъде 

завършено с поставянето 

на нови кошчета за смет.

Мащабният проект за 

благоустрояване включва и 

обновяване на улици и тро-

тоари в най-многолюдния 

квартал „Единадесети“. В 

него са подменени близо 

10 000 кв. м тротоарни 

плочи и 2900 м бордюри. В 

квартала са асфалтирани 

и маркирани общо 360 пар-

коместа, част от които са 

съществуващи, а остана-

лите - новоизградени.

Центърът за научни 

изследвания и проектиране 

при Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия - София („УАСГ – 

ЦНИП“ ЕООД) ще изготви 

конструктивен проект за 

укрепване на основите на 

храм „Преображение Госпо-

дне“ в Поморие. Общината 

е наела лицензирания ин-

ститут по препоръка на 

Министерството на кул-

турата във връзка с архео-

логическите проучвания на 

новоразкритите структу-

ри на терена до църквата. 

Стойността на об-

следването и на всички 

необходими за това дей-

ности е 33 588 лв. На 30 

юли Общинският съвет 

единодушно е приел нужна-

та сума да бъде осигурена 

от „Резерва“ за местни 

дейности в общинския бю-

джет.

Въз основа на резулта-

тите от строително-кон-

структивната експертиза 

и доклада от конструктив-

ното обследване ще се 

изготвят работни проек-

ти: за възстановяване на 

носещата конструкция на 

храма; за укрепване на ос-

новите на сградата и пре-

установяване на деструк-

ционните почвени процеси 

в близост до църквата. 

„Това  е  поредната 

стъпка към запазване на 

най-старата построй-

ка в Поморие, след която 

предстои още един етап 

– обследване на самата 

сграда и на художестве-

ните ценности в храма. 

Ще се възложи цялостно 

проектиране и всичко ще 

бъде дарено на Църковно-

то настоятелство, за да 

може да кандидатства по 

съответната оперативна 

програма за финансиране 

на дейностите по рестав-

рация и консервация на хра-

ма“, каза кметът на Помо-

рие Иван Алексиев.
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Сградите на историческия музей, де-

вическото училище и къщата-музей „Дими-

тър Гинин“, които от години са в лошо със-

тояние и се нуждаят от основен ремонт, 

са одобрени за реставрация по проект 

на Оперативна програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“. Обновяването на трите 

знакови културни здания е на стойност 

1 909 735 лв., от които 1 460 015 лв. са без-

възмездна финансова помощ, 413 720 лв. ще 

бъдат осигурени от Регионален фонд за 

градско развитие и 36 000 лв. – собствен 

принос на общината.

„Усилията ни да направим добро про-

ектно предложение, което да бъде финан-

сирано, дадоха резултат. Лом заслужава 

модернизирана културна инфраструктура, 

това е наш приоритет. Предстои и обно-

вяване на фасадата на Народно читалище 

„Постоянство 1856“, за което сме  осигу-

рили 50 000 лв.“, информира кметът на Лом 

д-р Георги Гаврилов. 

Проектът включва и доставка на об-

завеждане и оборудване на трите обекта, 

изработване на тематико-експозиционен 

план на музея, подобряване на условията и 

достъпа до културен живот на граждани-

те, включително и осигуряване на достъпа 

на хората с увреждания.

Предстои избор на изпълнител на стро-

ително-монтажните дейности и надзор.

Приключиха дейности 

по възстановяване на път-

на настилка в жилищните 

комплекси „Бонония“ и „Гео 

Милев“ във Видин, както и 

преасфалтирането на ули-

ци в квартал „Акджамия“.  

Работата в жк „Панония“ 6 

продължава. Това установи 

на място зам.-кметът на 

Видин по устройство на 

територията и развитие 

на инфраструктурата Све-

тослав Скорчев. Той отбе-

ляза, че до момента всичко 

върви по график и обяви, че 

следващият комплекс, къ-

дето ще се работи, е жк 

„Александър Стамболий-

ски“. Скорчев допълни, че 

очаква в най-скоро време 

да бъдат подписани дого-

По пътя Плодовитово – Асеновград 

ще бъде изграден нов мост над река Ма-

рица. Той попада в обхвата на ремонта 

на третокласния III-667 от км. 6+470 до 

км. 7+100. Съществуващото съоръжение 

по трасето е построено през 1930 г. Га-

баритът му не отговаря на пътния об-

хват, поради което преминаването на 

превозни средства се осъществява с 

изчакване и в двете посоки.

„Невъзможността за възстановява-

не на експлоатационното състояние на 

стария мост налага изграждането на 

нов, който ще отстои приблизително“, 

съобщават от Агенция „Пътна инфра-

структура“.

Подготвя се изграждането на ново 

приемно здание на гара Белово. Старата 

сграда беше обявена за опасна и премах-

ната, но фасадите й ще бъдат възста-

новени, защото са образец за типова ар-

хитектура. Новото здание ще е готово 

до една година и ще отговаря на всички 

европейски изисквания. Дейностите са 

включени в цялостната модернизация 

на жп линията Костенец – Септември, 

която се реализира с европейско финан-

сиране. 

Реконструкцията на жп линията меж-

ду Белово и Септември напредва с добри 

темпове. Отсечката ще бъде с ново 

трасе, което ще позволи движение на 

влаковете със скорост от 160 км/ч. В мо-

мента всички отводнителни съоръжения 

в участъка са изградени, включително и 

елементите на долното строене на же-

лезния път и релсо-траверсовата скара, 

както и стълбовете за новата контакт-

на мрежа. В проекта са предвидени ту-

нели и виадукти, за които се изпълняват 

подготвителни дейности. 

След получаване на разрешение за 

строеж от Министерството на регио-

налното развитие и благоустройство-

то се очаква да стартира работа и в жп 

участъка между Костенец и Белово. 

Влагат 137,8 млн. лв. в пет града 

Страницата подготви 
Елица Илчева

„ВиК“ ЕООД – Пловдив, стар-

тира проект за доизграждане и 

реконструкция на водоснабди-

телни и канализационни систе-

ми в шест града на областта, 

а именно в Пловдив, Карлово, 

Хисаря, Асеновград, Първомай и 

Стамболийски. Това съобщи на 

пресконференция управителят на 

дружеството Спартак Николов.

Проектът е на стойност над 

137,8 млн. лв., от които 97 млн. лв. 

безвъзмездно финансиране по 

Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020“. Общата дъл-

жина на мрежите, които ще бъ-

дат изградени, е 56 км, от които 

39,5 км са водопроводни, а оста-

налите 16,5 км – канализация.

„Основната цел е подобрява-

не на съществуващите системи 

за управление на питейните и 

отпадъчните води чрез повиша-

ване качеството на услугите, 

ограничаване отрицателното 

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

въздействие на заустваните 

отпадни води и екологосъобразно 

заустване на битовите“, поясни 

ръководителят на проекта Тодор 

Тодоров. 

„Очаква се и намаляване на за-

губите на вода под 50 процента“, 

добави Спартак Николов. През 

2014 г. те са били 62%, а през на-

стоящата са сведени на 55%. 

Проектът е с продължител-

ност 54 месеца до март 2024 г. 

През настоящата година реални 

дейности по изпълнението ще за-

почнат само в Стамболийски, а 

във всички останали градове – в 

началото на 2022 г.

вори за асфалтови дейнос-

ти и в останалата част 

от града и няколко селища 

в общината. 

Намеренията на мест-

ната администрация са до 

края на годината да бъдат 

усвоени всички средства 

за възстановяване на път-

на настилка, предвидени по 

капиталовите разходи. Об-

щата сума, предназначена 

за ремонт на улици и меж-

дублокови пространства, е 

2 750 000 лв. Парите бяха 

отпуснати на общината в 

края на 2020 г. с постано-

вление на Министерския 

съвет.

Асфалтиране е пред-

видено да се изпълни през 

2020 г. и в селата Антимо-

во, Покрайна, Гомотарци, 

Градец, Иново, Каленик, Ку-

тово, както и в Дунавци. За 

тази цел има заложени още 

350 000 лв. целева субсидия.
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ЕК одобри изменението на шест оперативни програми, с което се насочва финансиране към пет страни по REACT-EU
Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Европейската комисия (ЕК) 

одобри изменението на шест опе-

ративни програми, финансирани 

от Европейския фонд за регио-

нално развитие (ЕФРР) и Европей-

ския социален фонд (ЕСФ), в Бъл-

гария, Италия, Испания, Унгария 

и Германия, с което те общо ще 

получат 2,7 млрд. евро. по линия 

на REACT-EU. Това съобщиха от 

пресцентъра на институцията.

България взима допълнителни 

120 млн. евро. по ОП „Конкуренто-

способност и иновации“. Този ре-

сурс ще бъде използван за подкрепа 

на оборотния капитал за малки и 

средни предприятия (МСП). Очаква 

се около 2600 МСП да се възполз-

ват от помощта.

В Италия се добавят 1 млрд. 

евро към националната опера-

тивна програма на ЕФРР-ЕСФ за 

метрополните области и градове. 

Със средствата ще подкрепят еко-

логичния и цифровия преход, както 

и устойчивостта на населените 

места. 80 млн. евро са заделени и 

за укрепване на социалната систе-

ма в градовете.

В Испания опера-

тивната програма 

по ЕФРР за Канар-

ските острови ще 

получи допълнителна 

сума в размер на 402 

млн. евро за оборуд-

ване и инфраструк-

тура за защита на 

здравето, включи-

телно свързани с 

COVID-19 проекти за 

научноизследователска и развой-

на дейност. С част от парите ще 

се подпомага преходът към еколо-

гична и цифрова икономика, вклю-

чително устойчив туризъм. Пред-

вижда се и подкрепа за почти 7000 

МСП за преодоляване на финансо-

вите затруднения, предизвикани 

от кризата с коронавируса. Значи-

телни средства ще бъдат насоче-

ни за социална инфраструктура и 

услуги при извънредни ситуации. В 

региона на Галисия 305 млн. евро по 

линия на REACT-EU допълват опе-

ративната програма на ЕФРР. Те 

са заделени за продукти и услуги 

в областта на здравеопазването, 

прехода към цифрова икономика, 

включително цифровизацията на 

администрацията и на МСП. Също 

така с тях ще се подкрепят еко-

логосъобразни проекти в горското 

стопанство, веригата на биоот-

падъците, градската мобилност, 

интермодалния транспорт, както 

и предотвратяването на пожари и 

обновяването на здравни центрове 

и училища.

881 млн. евро са за оперативна-

та програма за икономическо раз-

витие и иновации на Унгария, които 

ще бъдат използвани за безлихвен 

заем за оборотен капитал в помощ 

на над 8000 МСП и в подкрепа на 

схема за субсидиране на заплатите 

на работниците в предприятията, 

засегнати от ограничителните 

мерки във връзка с COVID-19.

В Германия провинция Бран-

денбург ще получи допълнителни 

30 млн. евро за своята оперативна 

програма по ЕФРР за туристиче-

ския сектор и МСП, засегнати от 

пандемията от коронавирус, и за 

мерки за цифровизация в културни-

те институции и занаятчийските 

камари.

От ЕК припомниха, че REACT-

EU е част от NextGenerationEU и 

предоставя 50,6 млрд. евро допъл-

нително финансиране през 2021 г. и 

2022 г. за програмите по политика-

та на сближаване.

„Европейската комисия взе решение да 

регистрира европейска гражданска инициа-

тива под наслов „Върни пластмасата: граж-

данска инициатива за въвеждане на общоев-

ропейска депозитна система за връщане на 

пластмасови бутилки с цел рециклирането 

им“, се посочва в официална информация на 

институцията.

Организаторите на инициативата са 

призовавали Комисията да представи пред-

ложение за въвеждане на: общоевропейска 

депозитна система за връщане на пластма-

сови бутилки с цел рециклирането им; насър-

чаване на всички държави членки на ЕС за 

това супермаркетите (веригите) да инста-

лират машини за обратен прием на пласт-

масовите бутилки, които са били закупени и 

използвани от потребителя, с цел тяхното 

рециклиране; както и задължаване на пред-

приятията, произвеждащи пластмасови бу-

тилки, да плащат данъци върху пластмасата 

за системата за рециклиране и депозиране 

на пластмасови бутилки (съгласно принципа 

„замърсителят плаща“).

Механизмът на ЕС за гражданска 

защита продължава да предоставя 

подкрепа за подпомагане на борбата 

с безпрецедентните горски пожари в 

Гърция и останалата част от Среди-

земноморието. Tова посочиха от прес-

центъра на Европейската комисия. По 

искане на Гърция, Северна Македония, 

Албания, Италия и Турция Европейският 

съюз вече е помогнал за мобилизиране-

то на 14 противопожарни самолета, 3 

хеликоптера, около 1300 спасители и 250 

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

превозни средства.

Само в Гърция са разположени 9 

самолета, близо 1000 пожарникари и 

200 превозни средства. Последните 

предложения за помощ са от Франция, 

Германия, Полша, Австрия и Словакия, 

които изпращат наземни противопо-

жарни екипи. Те ще се присъединят към 

екипите, които действат в страната: 

наземни противопожарни единици от 

Кипър, Франция, Чехия и Румъния, както 

и самолети от Кипър, Швеция, Франция, 

Хърватия и Испания.
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Доц. д-р инж. Христина Заякова, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов”:

Георги Сотиров

Доц. Заякова, първо 
приемете поздравления 
от екипа на в. „Строи-
тел“ за избирането Ви за 
декан на Строителния 
факултет на ВСУ „Любен 
Каравелов”.

Благодаря Ви, за мен 

заемането на този пост 

е преди всичко отговор-

ност към колегите ми във 

ВСУ „Любен Каравелов“ и, 

разбира се, към строи-

телния бранш, който про-

дължава да очаква от нас 

подготвени инженерни 

кадри.

В тазгодишната кан-
дидатстудентска кампа-
ния ВСУ заложи на агре-
сивна политика. 

Не бих определила оп-

ита, който прави насто-

ящото ръководство на 

ВСУ „Любен Каравелов“ да 

популяризира специално-

стите, предлагани в уни-

верситета посредством 

инструментите на соци-

алните мрежи, агресивна 

кампания. По-скоро мога 

да нарека тази инициа-

тива добре обмислена, 

широкомащабна, необхо-

дима, с акцент не прос-

то да бъде маркетизиран 

утвърден образователен 

продукт, но и да се ос-

вежи имиджът на ВСУ в 

дигиталното простран-

ство, където понастоя-

щем се случва всичко. За 

поколението на нашите 

бъдещи студенти, а и за 

техните родители, об-

щуването в интерактив-

ната среда на интернет 

социалните платформи, 

където комуникиране-

то на определена идея 

трябва да е кратко, но 

визуално въздействащо, 

е съвсем обичайно. Раз-

бира се, традиционните 

за българските държавни 

висши училища методи на 

популяризиране на пред-

лаганите специалности, 

посредством участие в 

т.нар. кандидатстудент-

ски борси и директен кон-

такт с младите хора в 

класните стаи, са също 

толкова необходими и 

ефективни. 

Как ще коментирате 
Националната карта на 
висшето образование в 
Република България, коя-
то бе приета през юли 
от Министерския съвет, 
по отношение на разраз-
стването на ВСУ? 

В документа се де-

маркират регионите в 

страната и се обвързва 

възможността за разкри-

ване на филиали на дадено 

висше училище или на ново 

такова със степента на 

развитие на съответния 

район, това, доколко е по-

пулярна дадена специал-

ност сред бъдещите сту-

денти и в каква степен 

готовите специалисти 

се реализират на пазара 

на труда. С Националната 

карта се прави опит да 

се урегулира безконтрол-

ното разрастване на уни-

верситетските мрежи, 

като същевременно се 

индентифицират необхо-

димостите по региони от 

специалисти с определено 

качество и вид на профе-

сионална квалификация. 

В документа ВСУ „Л. 

Каравелов“ е посочено 

като висше училище с ви-

сока степен на успешна 

реализация на подготвя-

ните от нас строителни 

специалисти, но продължа-

ващата демографска кри-

за и силният обществен 

натиск за централизирана 

държавна намеса в обра-

зователните инициативи 

на автономните учебни 

заведения прави опитите 

за разрастване или дори 

разкриване на нови спе-

циалности извън тради-

ционната за ВСУ област 

трудно начинание. Разби-

ра се, ние гледаме напред 

и, макар принудително на-

ложена ни от пандемията, 

дистанционната форма 

на обучение, развита пъл-

ноценно и подплатена с 

изобилие от дигитално 

учебно съдържание, ще ни 

позволи да обучаваме сту-

денти, които работят и 

живеят извън София, до-

като учат във ВСУ.

Как оценявате със-
тоянието на учебния 
процес във факултета в 
условията на пандемия?

Не вярвам някой, било 

то студент или препо-

давател, да е доволен 

от формиралата се пан-

демично-дистанционна 

образователна среда, 

защото отговорното 

отношение и индивидуал-

ният подход в работата 

ни с всеки млад човек е 

това, което прави ВСУ 

„Л. Каравелов“ уникално 

и успешно. Ние бавно се 

приспособихме към огра-

ничаващото ни обстоя-

телство на липса на ди-

ректен контакт между 

преподавател и студент. 

Опитваме се да компенси-

раме дългите периоди на 

онлайн обучение с кратки, 

но интензивни срещи в 

седмиците, когато епи-

демичната обстановка 

позволява присъствени 

занятия и индивидуални 

консултации. Следим с 

тревога развитието на 

пандемията, защото це-

ним здравето на нашите 

преподаватели, служи-

тели и обучаеми и разби-

раме, че тя застрашава 

здравето. 

Независимо от нега-

тивите, които търпим, 

сегашните ограничения 

ни накараха да се зами-

слим за това колко е ва-

жно да продължаваме да 

изграждаме дигитално 

учебно съдържание с не-

обходимото качество и 

за нуждата от това да 

работим върху интегри-

ране на нови информа-

ционни системи за упра-

вление на процесите в 

университета – учебни 

и административни. Кон-

солидирано действаме в 

тази посока, защото ди-

гиталното образование 

е модерна и успешна све-

товна тенденция, която 

дава достъп на обучаеми 

от цял свят до широк кръг 

водещи специалисти от 

практиката и науката. 

Какви са новите идеи 
за развитието на науч-
но-преподавателския 
състав?

Нямаме друга алтер-

натива, освен да ста-

ваме повече и по-млади. 

Разбира се, в средата 

на висшето образование 

обновяването на акаде-

мичния състав е бавен и 

трудоемък процес, който 

консумира време и изис-

ква финансов и кадрови 

ресурс. Добре е, че имаме 

солидно ядро от препода-

ватели, които споделят 

тази визия за развитие 

на ВСУ и се надявам да 

можем да привлечем мла-

ди и амбициозни колеги, 

които да се впишат с ле-

кота и професионализъм 

в нашия преподавателски 

колектив и с необходимия 

изследователски енту-

сиазъм да допълнят вече 

формираните научни еки-

пи. Тъй като процесите по 

обновяване на преподава-

телския и изследовател-

ския състав на висшите 

училища са ключови за 

разпознаването ни в на-

учната карта на Европа и 

света, те са приоритет 

не само на ръководството 

на ВСУ, но и на МОН като 

принципал на множество 

научни програми за без-

възмездно финансиране 

на колаборационни науч-

ни изследвания, а и на ЕК, 

чиято визия за развитие 

на ЕС е основана на науч-

ните иновации като дви-

гател на високотехноло-

гичния единен европейски 

пазар.

 Казано иначе, източ-

ници на финансиране не 

липсват, необходимо е 

концентрирано и компе-

тентно усилие за усвоя-

ването на тази част от 

тях, която се полага по 

право на висше училище с 

утвърден образователен 

авторитет и традиции, 

каквото е ВСУ. Надявам 

се, че освен да развием 

преподавателския със-

тав на университета, 

ще успеем да задълбочим 

сътрудничеството със 

строителния бизнес за 

изпълнение на съвместни 

научни задачи, с което да 

го подпомогнем не само 

кадрово.

Преподавате дисци-
плината „Земна меха-
ника и фундиране”. Тя е 
особено актуална, като 
се имат предвид свла-
чищните процеси от-
преди месеци, а и не само 
заради тях.

Като че ли  липсва 

цялостна визия за мони-

торинг на проблемните 

склонове около нас, по-

тенциалните или вече 

реализираните свличания. 

Макар че кампанийната 

инициатива на МРРБ да се 

актуализира някоя наред-

ба или да напише поредна-

та стратегия е похвална, 

нашият всеобщ проблем 

със свлачищата отдавна 

излезе извън чисто инже-

нерната сфера и той не е 

проблем на изчислителен 

метод, формула за коефи-

циент на сигурност, липса 

на обществена поръчка. 

Точно поради сложния ха-

рактер на свлачищните 

процеси и очевидната, но 

за съжаление незакономер-

на връзка с нарастващите 

по интензивност промени 

в климата трябва да се ак-

центира върху системите 

за наблюдение на свлачищ-

ни склонове и изградени-

те укрепвания, при които 

събраните в реално време 

данни за преместванията, 

измененията в теренните 

форми и др. измервани вели-

чини се интерпретират ав-

томатизирано с помощта 

на machine learning модели, 

а някой ден и от изкуствени 

интелекти. Големите бази 

данни, които в близкото 

бъдеще ще събират ав-

томатизираните монито-

рингови системи, е новото 

предизвикателство пред 

строителната наука.

Снимки авторът

Браншът очаква от нас 
подготвени инженерни кадри
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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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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Нюйоркското студио 

Ennead Architects финали-

зира с аплаузи най-големия 

в света музей, посветен 

на астрономията. Той е 

разположен на респекти-

ращите 56 000 кв. м в ки-

тайския мегаполис Шан-

хай, а строителството му, 

което започна през 2016 г., 

глътна космическите 78 

млн. долара. Проектиран 

да отразява формите и ге-

ометрията във Вселената, 

планетариумът трябваше 

да бъде пуснат в експлоа-

тация през 2020-а, но пан-

демията отложи открива-

нето му. 

Футуристичният ком-

плекс няма прави линии 

или прави ъгли, а погле-

днат отгоре, изглежда ся-

каш изваден от декора на 

сай-фай филм на Стивън 

Спилбърг, Джордж Лукас 

или Люк Бесон. Сградата 

напомня на гигантски ас-

трономически уред и също 

като при cоларните чacoв-

ници кoличecтвoтo cвeт-

линa, кoeтo пpoниквa пpeз 

cтъклeния й пoкpив, ce 

пpoмeня, а образуваният 

на долната й повърхност 

кръг пo oбяд e пepфeктeн, 

досущ кaтo пo вpeмe нa 

лятнoтo cлънцecтoeнe. 

Двeтe кyли oтcтpaни нa 

ocнoвния корпус - Хihе и 

Wаngshu, пък ce acoци-

иpaт cъc cпътници. От 

първата пpeз дeня мoже 

дa се нaблюдaвa Слънцeтo 

чpeз oбpaзoвaтeлния aдaп-

тивeн oптичeн тeлecкoп. 

Пpeз нoщтa пък от вто-

рата eднoмeтpoвият 

тeлecкoп c двoeн фoкyc 

– нaй-гoлeмият в Kитaй 

пo oтнoшeниe нa oтвopa, 

пoзвoлявa нa пoceтитeли-

тe дa ce нacлaдят нa глeд-

кa към Лyнaтa, плaнeтитe 

и нeбecнитe тeлa в дъл-

бoкия Кocмoc.

Сред наброяващите 

над 300 експонати в му-

зея, от които 50% са ин-

терактивни, има около 70 

мeтeopитa oт Лyнaтa, 

Mapc и дp., нaд 120 кoлeк-

ции oт apтeфaкти, как-

то и трудовете нa Иcaк 

Hютoн, Гaлилeo Гaлилeй и 

Йoxaнec Keплep.

„Основната концеп-

ция за дизайн на Шанхай-

ския планетариум беше 

абстрактно да въплъти в 

архитектурата си някои 

от основните закони на 

астрофизиката, които са 

правило в Космоса. Възпри-

ехме идеята за набор от 

криволинейни форми, за да 

отразява една от същно-

стите на Вселената – без 

прави линии и прави ъгли, 

използвахме всяка възмож-

ност да я направим в осно-

вата на сградата. Идеята 

за орбитално движение 

и връзката му с времето 

се превърна в основен из-

точник на архитектурно 

вдъхновение”, обяснява ди-

зайнерът Томас Дж. Уонг. 

И Ennead Architects про-

ектира сградата, като за-

лага точно на това. Визия-

та фактически се развива 

около орбиталното движе-

ние на Слънцето и Земята 

в три основни форми – рес-

пективно окулус (отвор 

на купол), обърнат купол 

и сфера. Те функционират 

като астрономически ин-

струменти, а архитектур-

ните детайли напомнят на 

посетителите концепция-

та за времето. Авангард-

ният дизайн е създал труд-

ности в първия етап от 

строителството, както и 

за последващата поддръж-

ка. Затова е бил създаден 

предварителен дигитален 

модел на планетариума с 

различни параметри.

„Проектирахме сграда-

та като своеобразно пъ-

туване във времето и ис-

кахме да осигурим няколко 

момента на въздействие 

и размисъл по пътя. Пре-

ди дори да влезе в музея, 

човек е посрещнат от 

грандиозна конзола, която 

се простира на около 40 

метра от вертикалните 

бетонни стълбове, които 

я поддържат. Главният 

вход води до голямо антре 

и рецепция, която включва 

извита рампа, водеща до 

различните изложби и екс-

позиции. Монументален 

бетонен триножник се из-

висява над главите в глав-

ния атриум и люлее спира-

ловидната рампа, както 

и тънката мембрана на 

обърнатия купол. Друг 

момент на въздействие е 

безтегловното окачване 

на сферата, постепенно 

разкриващо се при прибли-

жаване от атриума, което 

и визуално се противопос-

тавя на всяко чувство за 

гравитация”, маркира най-

важните детайли Томас 

Дж. Уонг.

В комплекса, в който са вложени 80 млн. 
долара, няма прави линии, нито прави ъгли

Революционно приложение за управление на стро-

ителството в комбинация от 360-градусова камера, 

изкуствен интелект и технология за обработка на 

изображения създаде базираната в Тел Авив, но пози-

ционирана и в Лондон компания Buildots. Целта й е 

да дигитализира напълно напредъка на работните 

процеси, предоставяйки базиран на данни прозрачен 

анализ като основа за вземане на решения. 

MBN GmbH е първата немска фирма, която из-

ползва технологията Buildots при жилищен проект в 

квартал „Лихтенберг” в Източен Берлин.

„Нашата визия е да поставим данните в основата 

на строителната площадка, така че управленските 

екипи да могат да действат достатъчно рано въз 

основа на точна информация“, казва Рой Данон, главен 

изпълнителен директор и съосновател на Buildots.

На предпазната каска се монтира 360-градусова 

камера, която при обход из обекта създава „цифров 

близнак“. По този начин всеки детайл от строител-

ния пъзел може да бъде документиран. Това подобря-

ва контрола и ефективното управление на цялата 

дейност. Въз основа на събраната информация при-

ложението представя подробни отчети за напредъ-

ка във всички области. Целта е да се оптимизират 

процесите, да се минимизират закъсненията и да се 

избегне превишаване на бюджета, като се гаранти-

ра, че отговорните лица винаги имат контрол над 

всичко и данните са бързо и лесно достъпни.

Емблематичният при-

родонаучен музей Montreal 

Biodome потапя посети-

телите в серия от живи 

екосистеми, след като 

претърпя уникална тран-

сформация благодарение 

на канадското архите-

ктурно студио Kanva, из-

вестно със запомнящи се 

и нестандартни проекти.

Приютена в рамките 

на стария колодрум, по-

строен за Олимпийските 

игри през 1976 г., сгра-

дата отваря врати през 

1992 г. Montreal Biodome 

всъщност е част от гру-

па, обхващаща едни от 

най-посещаваните мес-

та в града. През 2014 г. 

архитектурното студио 

Kanva, основано от Рами 

Бебауи и Тюдор Радулес-

ку, печели международния 

конкурс за реновация, про-

веден от организацията 

Espace pour la vie („Прос-

транство за живот”).

„Основната ни задача 

беше да успеем да съз-

дадем по-силна връзка 

между посетителите и 

различните екосистеми, 

представени в музея, как-

то и да трансформираме 

и модернизираме публич-

ните пространства на 

сградата“, споделя Рами 

Бебауи. „С този проект 

ние преосмислихме изця-

ло ролята, която Biodome 

играе за повишаване на 

информираността на хо-

рата за богатството, 

разнообразието и интели-

гентността на природа-

та и естествената сре-

да, особено в настоящия 

контекст на изменение на 

климата“, допълва той.

Реновацията се оказ-

ва особено предизвика-

телство най-вече поради 

спецификата на същест-

вуващата конструкция, 

в която са вплетени по 

изключително сложен 

начин съоръженията на 

всички намерили място 

тук животни и растения 

(над 2500 представители 

на фауната от 200 вида 

и 800 представители на 

флората). Екипът бързо 

осъзнава, че всяка интер-

венция трябва да бъде 

много деликатна и че ця-

лостният подход изисква 

внимателна координация и 

консултация между всички 

специалисти.

Като начало е офор-

мено ново ядро в центъра 

на сградата. Премахнат 

е окаченият таван в тази 

зона и е разкрита мону-

менталността на кон-

струкцията. Покривът, 

който е почти напълно ос-

тъклен, залива интериора 

с естествена светлина.

За да структурира 

това голямо открито 

пространство, архите-

ктурното студио проек-

тира стена с органични 

форми, която на практи-

ка го обгръща изцяло. Тя 

е текстилна и е опъна-

та върху специално про-

ектирана алуминиева 

конструкция, която се 

адаптира към съществу-

ващите форми на сграда-

та.

Тази зона е решена в 

бяло, за да подготви посе-

тителите за срещата с 

представените екосисте-

ми, стимулиращи всички 

сетива.

Преосмисля се и прид-

вижването в самия музей. 

Вместо стандартен ли-

неен маршрут днес гос-

тите се радват на много 

по-динамично преживява-

не, като сами могат да 

изберат от коя от петте 

екосистеми, пресъздаде-

ни в музея, да започнат 

обиколката си - дали от 

тропическата дъждовна 

гора, кленовата гора от 

квебекския регион Лорен-

тид, залива Сен Лорен, 

бреговете на Лабрадор 

или Субантарктическите 

острови.

Всички сетива на посе-

тителите са ангажирани 

още преди да пристъпят в 

отделните зони. На входа 

на субполярните региони 

леден тунел позволява на 

хората да се аклиматизи-

рат, докато до тях дости-

гат звуците на кайровите 

птици и пингвините. 

За да достигне абсо-

лютна автентичност при 

трансформацията на мон-

реалския биодом, студио 

Kanva прекарва месеци в 

компанията на биолози и 

ветеринарни лекари, про-

ектирайки всяка една от 

обитаемите зони.
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В рамките на биенале-

то на архитектурата във 

Венеция, което започна на 

22 май и ще продължи до 21 

ноември 2021 г., паралелно 

се провеждат много съби-

тия, включително такива, 

представящи най-новите 

тенденции в дизайна. Една 

от най-големите инициа-

тиви идва от кураторите 

Лука Берта и Франческа 

Джубили, които ръководят 

проекта „Фабрика за изку-

ства във Венеция“. Това е 

17-ото издание, а за трети 

път темата е „Дизайнът 

като автопортрет“, коя-

то показва произведения, 

даващи пълна завършваща 

представа за авторите 

им. В рамките на иници-

ативата ще могат да 

бъдат видени проектите 

на 112 участници от 46 

държави от цял свят. Ус-

поредно с това ще бъдат 

организирани и 17 съпът-

стващи мероприятия. На 

биеналето на национално 

ниво ще се представят 

над 62 страни.

„Фабриката“ е завла-

дяла много пространства 

в цяла Венеция - от Джу-

дека до крайбрежната 

улица Фондамента Нуова. 

Шоуто се провежда на 

най-неочакваните сюрре-

алистични места, като 

бивша пивоварна или гале-

рия в бивш работнически 

апартамент, или в Нацио-

налния археологически му-

зей точно сред древните 

венециански артефакти. 

Но най-зашеметяващото 

място е църква от XVI век. 

Украсена със стенописи 

на ренесансовия худож-

ник Палма ил Йоване, сега 

тя посреща и изложбата 

на сардинското студио 

Pretziada. Ето няколко от 

по-интересните произве-

дения на това събитие.

„Изолационни“ тръби от 
Zaven 

Венецианският проект 

на студио Zaven се родил 

по време на изолацията. 

Изработването на изде-

лия от прости картонени 

тръби, залепени заедно и 

покрити със смес от хар-

тиена маса и лепило без 

разтворители, било еже-

дневна карантинна дей-

ност за Енрика Каварзан, 

Марко Заваньо и техните 

малки деца. Семейството 

представи своя проект за-

едно на откриването. 

Ателие Тобия Замботи – 
винилов диван от маски

Целта на кураторите 

на биеналето е да пред-

ставят всички актуални 

теми от последните го-

дини, но в същото време 

е невъзможно да се прене-

брегне пандемията. Един 

от малкото обекти, пряко 

свързани с COVID-19, е ви-

нилов диван на Тобия Зам-

боти, пълен с изхвърлени 

маски, събрани по улиците 

на родния му италиански 

град. Разбира се, маските 

първо са стерилизирани. 

Дучо Мария Гамби – пейка, 
ваза и маса 

Флорентинският ху-

дожник и дизайнер Дучио 

Мария Гамби използва 

традиционните техники 

на терацо, за да създаде 

пейка, ваза и маса. Те са 

част от обширна пореди-

ца от предмети, направе-

ни от възстановени пар-

чета пластмаса и бетон. 

За постигане на ефекта 

Архитектите продължават да 

търсят нови концепции за простран-

ствата, в които се предлагат книги-

те. Например китайското бюро Infinity 

Mind е решило да комбинира издател-

ска, художествена и изложбена площ 

в книжарницата Space Bridge Space в 

Шанхай, като целта е да покаже как 

могат да бъдат съчетани изкуство-

то и ежедневието. За да подчертаят 

това, авторите са създали  „вирту-

ален пейзаж“ – мощна бамбукова ин-

сталация, която е като диалог между 

пространството и времето.  Друга 

нейна задача е да се предаде „образа 

на единството на разума с природата 

и връщане към нея“. За това са напра-

вени Y-образни модули, чиито безкрай-

ни слоеве имат специален визуален 

ефект. Символът Y се припокрива и 

обединява няколко структури, които 

са разположени неслучайно до дървото 

гинко в центъра на това място.

Плетената бамбукова конструкция 

се основава на традиционни методи. 

Тя покрива обема отвън до тавана 

вътре в стаята, приема формата на 

меки дъги като преплетени стръкове 

жито и създава усещането за непре-

къснат поток. Естествеността и 

простотата на традиционния занаят 

рязко контрастират с постмодерния 

стил на книжарницата.

Основната цел на бюрото при 

създаването на такъв тип мост на 

изкуствата е да изследва възможни-

те граници и връзката между аграр-

ната и индустриалната цивилизация, 

традицията и модерността. „Когато 

изучаваме историята и влагаме нови 

изследвания в нея, чувствителност-

та към Космоса, материала, живота 

и културата остава“, казват архите-

ктите.
Представители на ЮНЕСКО обяви-

ха къщата-музей на Робърт Бърл Маркс 

(1909 - 1994) за част от световното на-

следство. Имотът на бразилския ланд-

шафтен дизайнер е с площ над 400 000 

кв. м и се намира в района Barra de 

Guaratiba, заобиколен от буйна тропиче-

ска гора с мангрови дървета. Огромната 

ферма е купена от брата на Бърл Маркс 

през 1949 г. и преотстъпена, за да се 

превърне днес в люлката на ботаниче-

ските експерименти на бразилския ге-

ний, в истинска лаборатория, която съх-

ранява уникална колекция от тропически 

растения – повече от 3500 хиляди вида.

Проектите на Маркс са в много парко-

ве в цялата страна и се считат за при-

мери за тропически градини. Дизайнерът 

е удостоен с почетни докторски степени 

от Кралската хагска академия по изку-

ствата и Британския кралски колеж. По 

време на своите натуралистични експе-

диции той открива редица растения, от 

които повече от 30 са кръстени на него.

Наскоро изброени като обекти на 

световното наследство са Слънчевата 

обсерватория Chanquillo (Перу), църквата 

Estación Atlantis в Уругвай, паметникът на 

културата Chinchorro в Чили и манасти-

рът Nuestra Senhora de la Asuncion в мек-

сиканския щат Тлаксала.

„произволност“ Гумби пър-

во излива бетон във фор-

мите, а след това сякаш 

го „извайва“, за да изложи 

цветните пластмасови 

елементи, интегрирани в 

материала.

Разпознаваемите съоръже-
ния на Елиза Осино

Цяла стая в галерия 

SPARC е посветена на 

работата на миланския 

стилист и дизайнер Елиза 

Осино, чийто стил е много 

разпознаваем. Тук Осино 

създава една от типични-

те си предизвикателни ми-

зансцени с нейните кили-

ми, произвеждани от Amini, 

пастелно розовата кера-

мика за галерията Officine 

Saffi и висящи метални 

скулптури, проектирани 

за мебелната марка De 

Castelli.

Мария Тереза Алвеш – из-
ключителните възможно-
сти на стъклото

Творчеството на бра-

зилската художничка е 

известно във Венеция – 

последния път тя беше 

хит на изложбата Women 

In Glass, организирана 

от студиото Berengo в 

Мурано. В настоящия си 

проект, Perfectly Imperfect, 

Алвеш демонстрира неве-

роятните си усет и уме-

ния, съчетани с изключи-

телните възможности на 

стъклото.

Виктория Уилмот

С в е т л и н н а т а  и н -

сталация Blue Dream на 

французойката Виктория 

Уилмот също е своеоб-

разна интерпретация на 

карантинното преживя-

ване. Стенният плафон 

от огънат метал и флуо-

ресцентна лампа разказва 

историята на затворено 

пространство и движе-

ние в кръг. Ако отхвърлим 

тези намеци, можем да 

видим само умела комби-

нация от цвят и форма, 

която е трудно да се над-

мине.  
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ТЕМА

Проф. Дамян Кашлакев, преподавател 
в Калифорнийския политехнически 
университет, САЩ, и координатор на група 
в Иноцентър България

Имотният пазар 
отчита рекорди през 
първото полугодие на 
2021 г.

Инж. Георги Лапчев, 
кмет на Царево

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, 

Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александро-

ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, 

Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите ветерани и лично от мое име 

най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да 

се радвате на уважението на Вашите близки, колеги 

и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                  

           

Август 2021 г.            Инж. Тодор Топалски 

           Председател на УС на НКСВ                  

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ДО   

Славчо Божилов – 75 г., секция „Гражданско строителство“ 
Любен Аврамов – 75 г., РКСВ Монтана 
Иван Иванов – 86 г., РКСВ Монтана 
Васил Илиев – 80 г., РКСВ Стара Загора 
Магардич Кюркчан – 90 г., РКСВ Пловдив 
Иван Кирев – 80 г,. РКСВ Перник 
Филип Миланов – 75 г., секция „Гражданско строителство“ 
Михаил Михалев – 70 г., РКСВ Стара Загора 
Александър Георгиев – 85 г., Учредител 
Пенка Вълкова – 75 г., РКСВ Плевен 
Недялка Златева – 75 г., РКСВ Хасково 
Иван Иванов – 75 г., РКСВ Димитровград 
Велко Георгиев – 80 г., РКСВ Ямбол 
Христо Христов – 70 г., РКСВ Бургас 
Николай Михнев – 75 г., секция „Гражданско строителство“ 
Кръстяна Спиридонова – 75 г., РКСВ Враца 
Валентина Златева – 70 г., РКСВ Перник

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

Събитието ще се стриймва по цял свят на специално създаден сайт
Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

След триумфа в „Трави-

ата” на сцената на „Аре-

на ди Верона” в Италия 

и концерта й в рамките 

на Музикалния фестивал 

в Залцбург българската 

оперна звезда Соня Йонче-

ва идва в София за гран-

диозният концерт „Гала в 

София”. На 31 август тя 

ще излезе на специална 

сцена пред катедралния 

храм „Свети Александър 

Невски” заедно с краля на 

операта Пласидо Домин-

го. С тях ще са и музи-

кантите от Софийската 

филхармония под дири-

гентството на Найден 

Тодоров.

„Гала в София” ще бъде 

излъчван по  цял  свят 

на специално създаде-

От 26 до 29 август в култовия квартал „Капана“ в Плов-

див отново ще се съберат талантливи творци и артисти 

от всички сфери на културния живот, за да променят облика 

му, превръщайки го в автономен остров на съвременното 

изкуство за един дълъг уикенд, носещ вече познатото име 

„Капана Фест“.

Новото издание ще представи музиканти, автори, зана-

ятчии и творци с нестандартни идеи и интересни проекти 

в няколко основни направления – музика, танци, занаяти, ра-

ботилници, изложби, литература, театър и арт инсталации.

Духът на квартала ще оживее чрез пет концептуални 

музикални зони. На главна сцена „Капана“ ще излязат „Сетива 

на Ангел Дюлгеров“, Divine Astronaut (САЩ), Stop the Schizo, Me 

and My Devil, Sinoptik (Украйна), We Da Best Friends Trombobby 

& C-MO, „Тангра“. В местата на съпътстващия базар ще има 

авторски изделия, натурални и биохрани и напитки, българ-

ска мода и др. Ще има още литературна зона, арт инстала-

ции, графити, изложби и много изненади.

На 3 септември „Шан-

Чи и легендата за де-

сетте пръстена“ отваря 

следващата глава от ки-

новселената на Марвел. 

Ежедневието на младия 

Шан-Чи минава в тежки 

тренировки, целящи да го 

превърнат в изкусен нае-

мен убиец, под стриктна-

та опека на баща му – мо-

гъщата сенчеста фигура 

Уену, който е предводител 

на организацията „Десет-

те пръстена“, свързана с 

превръщането на Тони 

Старк в Железния човек. 

Когато Шан-Чи научава за 

престъпната дейност на 

баща си, той бяга в Аме-

рика, където се опитва 

да изгради относително 

нормален живот. Години 

по-късно обаче миналото 

му го застига и той от-

ново се оказва въвлечен в 

зловещия свят на Уену.  

В ролята на Уену влиза 

легендарният хонконгски 

актьор Тони Люн („В на-

строение за любов“, „Пъ-

клени дела“, „Герой“), който 

придава на образа допъл-

нителна дълбочина и ха-

рактер, като го превръща 

в антагонист, способен 

на емпатия и любов. По 

този начин сложните вза-

имоотношения между него 

и Шан-Чи се превръщат в 

емоционален и драмати-

ния сайт watch.

sy11events.com. 

Поради големия 

интерес към съ-

битието запис 

ще бъде достъ-

пен за гледане 

след заплащане 

и след концерта. 

На него ще може 

да се види и документа-

лен филм за престоя на 

Пласидо Доминго и Соня 

Йончева в София.

На 17 август в в Град-

ската градина беше от-

крита изложба с фото-

графии, които показват 

пътя на Соня Йончева 

през годините по големи-

те сцени. Изложбата се 

осъществява с подкрепа-

та на Столичната общи-

на, с чието партньорство 

се организира и „Гала в 

София“.

чен гръбнак на Шан-Чи и 

легендата за десетте 

пръстена, който, подобно 

на комиксите, разглежда 

темите за разрушеното 

семейство и как изпълне-

ната с насилие семейна 

среда се отразява на едно 

дете.

Режисьор на Шан-Чи 

и легендата за десетте 

пръстена е Дестин Дани-

ел Кретън  („Кратък срок 

12“, „Милост“), който е и 

автор на сценария заедно 

с Дейвид Калахан и Андрю 

Ленам. Продуценти са Ке-

вин Файги и Джонатан Шу-

орц. В ролите освен Симу 

Лу и Тони Люн влизат Аку-

афина, Мишел Йео, Фала 

Чен, Менен Жан, Флориан 

Мунтеану и Рони Чен.

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ 
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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


