
 стр. 3

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

BG.121357Q/UС инфраструктурния план САЩ ще 
направят най-голямата инвестиция за 
реконструкция на мостове от 1950 г. 

Имотният пазар отчита 
рекорди през първото 
полугодие на 2021 г.

ИНТЕРВЮ ТЕМА стр. 6-8  стр. 12-13

Мирослав Еленков

Завърши рехабилитацията 

на железопътния участък Коп-

ривщица – Стряма и жп гара 

Копривщица. Министърът на 

транспорта, информационни-

те технологии и съобщенията 

Георги Тодоров заедно със зам. 

генералния директор на НК „Же-

лезопътна инфраструктура“ 

Бисер Минчев е инспектирал 

изпълнението на двата обекта, 

съобщиха от пресцентъра на ми-

нистерството.

„На трасето се намира най-

дългият жп тунел на Балканския 

полуостров, с дължина 5812 м, 

който преминава под рида Козни-

ца и свързва Стара планина и 

Същинска Средна гора. Там не 

е правен капитален ремонт от 

близо 50 години и техническо-

то му състояние не отговаряше 

на съвременните изисквания“, е 

коментирал министър Тодоров. 

Той е посочил, че заради безопас-

ността на преминаващите вла-

кове скоростта в тунела е била 

ограничена до 25 км/ч, а след ре-

хабилитацията на железопътна-

та инфраструктура допустима-

та скорост вече е 100 км/ч. 

„При ремонта напълно въз-

становихме и запазихме ром-

боидната контактна мрежа, 

която е инсталирана само тук 

в цялата жп мрежа на страна-

та. Използвали сме безвинтово 

скрепление на жп линиите, което 

позволява по-бързото им възста-

новяване, ако това се наложи“,  е 

заявил зам. генералният дирек-

тор на НК „Железопътна инфра-

структура“ Бисер Минчев.

Изпълнител на обекта е 

обединение „Инфраструктурно 

Строителство - Геострой“.

Обновено е и приемното здание на жп гара Копривщица

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com
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“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

Росица Георгиева

Прокуристът и главен 

редактор на в. „Строи-

тел“  Ренета Николова се 

срещна с изпълнителния 

директор  на „Метрополи-

тен“ ЕАД  проф. д-р инж. 

Стоян Братоев в офиса на 

дружеството,  по време на 

която му връчи издадената 

от вестника книга „Стро-

ител. Интервюта“. Тя съ-

държа знакови интервюта 

с личности, оставили своя 

отпечатък върху българ-

ския обществено-поли-

тически и икономически 

живот, а също и такива, 

свързани с развитието на 

Камарата на строители-

те в България и строител-

ния бранш. В книгата г-жа 

Николова написа: „С ува-

жение и благодарност 

за добрата работа през 

годините и с пожелание 

да ръководите все така 

всеотдайно и със сърце 

най-успешния европейски 

проект на България“.  

От своя страна проф. 

Братоев благодари за до-

брите взаимоотношения с 

изданието на КСБ и пода-

ри на главния редактор на 

в. „Строител“ книгата „Со-

фийското метро, Линия 3“. 

В нея той написа: „На 

в. „Строител“ с уважение и 

благодарност за обектив-

ното отразяване на стро-

ителството на метрото 

в София“.  И двете страни 

потвърдиха ангажимента 

си да продължат доброто 

сътрудничество, изграде-

но през годините. 

Десислава Бакърджиева

Кметът на Столич-

ната община Йордан-

ка Фандъкова провери 

строителните дейности 

на Южната дъга на Со-

фийския околовръстен 

път (СОП),  където се 

изгражда разширение на 

локалното платно и ново 

кръгово кръстовище при 

пресичането на локално-

то платно с ул. „Витошки 

камбани“, както и нова 

улица „Изток-Запад“. На 

инспекцията присъства 

и зам.-кметът на СО по 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джор-

гов.

От Столичната об-

щина съобщиха, че кръ-

говото кръстовище ще 

бъде изцяло завършено до 

7 септември, а до края на 

същия месец се предвиж-

да да е положен послед-

ният износващ пласт 

асфалтова настилка на 

локалното платно, да са 

готови и тротоарите. 

Локалното платно на 

СОП е 460 м. Към момен-

та по цялата дължина са 

направени тротоари с 

бетонови плочи и са поло-

жени бордюри, изградена 

е електроразпределител-

на мрежа. Изпълнено е 

ново улично осветление. 

Извършено е разширение 

на ул. „Витошки камбани“ 

в южна посока с дължина 

165 м, с тротоари и ново 

отводняване. Осигурена е 

достъпна среда.

Кръговото кръстови-

ще е оформено при пре-

сичането на локалното 

платно с ул. „Витошки 

камбани“.  То е решено 

като 4-клонно кръсто-

вище между локалното 

платно на  Софийския 

околовръстен път и ул. 

„Витошки камбани“ .  В 

рамките на строител-

ните работи е извърше-

на реконструкция на ин-

женерни мрежи и улично 

осветление. Предстои 

полагането на последния 

износващ пласт асфалт.

Изградена е и улица 

„Изток-Запад“ заедно с 

нови тротоари, улично ос-

ветление и отводняване.

Изпълняващите се ин-

фраструктурни обекти 

целят осигуряване на до-

бра транспортна връзка 

на района с Южната дъга 

на СОП.

Росица Георгиева

Обновената градина „Папа Йоан 

Павел Втори“ в София бе посетена 

от кмета на Столичната община 

Йорданка Фандъкова. Тя разгледа об-

лагородените зони заедно със зам.-

кмета на СО по „Зелена система, 

екология и земеползване“ Десисла-

ва Билева, директора на Дирекция 

„Зелена система“ към СО Димитър 

Данчев и представители на фирмата 

„Булфелд” ЕООД, дарила средствата 

за обновяване на пространството. 

„Това е една знакова за квартал 

„Лозенец“ градина. Благодаря на да-

рителите, които ни предоставиха 

безвъзмездно 100 хил. лв. Подменено 

беше осветлението, настилките, 

извършено е озеленяване, модернизи-

рана е детската площадка. Напълно 

беше спазен духът на простран-

ството и проектът беше съгла-

суван с Националния институт за 

недвижимото културно наследство“, 

обясни Фандъкова. Тя допълни, че да-

рителите са предоставили средства 

и за осигуряване на облекла на члено-

вете на Дирекция „Аварийна помощ и 

превенция” на Столичната община и 

е закупен дрон, който да подпомага 

тяхната дейност. 

„Започва ремонтът на още две 

градини - в „Подуяне“ и в „Красна по-

ляна“, които също са знакови за съ-

ответните райони“, информира още 

Йорданка Фандъкова.

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът
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Модернизацията на цялото трасе е на стойност 1,024 млрд. лв.

петък, 27 август 2021 Ñòðîèòåë

Съгласно проекта е 

подновен изцяло 5812 м 

железен път с укрепване 

на земното платно, из-

градени са отводнителни 

съоръжения и е изпълнена 

частична хидроизолация на 

конструкцията. Извърше-

на е цялостна подмяна на 

елементите на контакт-

ната мрежа в участъка, 

изградено е осветление 

на тунела, както и ви-

део наблюдение на двата 

портала. Към момента се 

очаква назначаването на 

комисия за подписването 

на Констативен акт за 

установяване годността 

за приемане на строежа. 

Стойността на договора 

е 29 029 775,15 лв. с ДДС. 

Частично ремонтира-

но е и приемното здание на 

жп гара Копривщица, като 

това е първият по-серио-

зен ремонт от построява-

нето на жп гарата през 

1951 г. до днес. След при-

ключването на работата 

проектната скорост в ра-

йона на гарата е 90 км/ч. 

Стойността на проекта е 

9 579 165,71 лв. с ДДС.

 от стр. 1

Мирослав Еленков

Прокопани са първите 

70 метра от най-дългия 

двутръбен железопътен 

тунел, изграждан досега 

в България. Той ще е 7 км 

и е компонент от мащаб-

ния жп проект Елин Пелин 

– Костенец, чието изпъл-

нение стартира преди 

малко повече от месец и 

строителството по него 

напредва. Това става ясно 

от разпространената ин-

формация на МТИТС след 

направена проверка на 

обекта от служебния ми-

нистър на транспорта, 

информационните техно-

логии и съобщенията Геор-

ги Тодоров. 

„Това, което виждам, 

е, че се работи с мно-

го добри темпове. Към 

момента строителят е 

приключил дейностите по 

източния и западния пор-

тал на тунела и извършва 

изкопни работи в тунел-

ното тяло“, е коментирал 

той. Министър Тодоров е 

изтъкнал, че това е един 

от важните стратегиче-

ски проекти за България. 

„С реализирането му ще се 

подобри свързаността по 

основната жп магистрала 

от направлението Изток 

– Запад, която е част от 

европейския Коридор но-

мер 8 и преминаващата 

TEN-T мрежа у нас. Затова 

е важно да не се допуска 

забавяне въпреки техни-

ческите и експлоатацион-

ните предизвикателства. 

Осъществяването на не-

прекъснат контрол върху 

целия процес също е от 

значение, за да се гаран-

тира високо качество на 

строителството“, е зая-

вил Георги Тодоров.

Предвижда се тунелът 

да бъде завършен за 3 го-

дини. Технологията, по коя-

то се изгражда съоръже-

нието, включва изпълнение 

по Нов австрийски метод. 

Той е един от най-често 

използваните способи за 

тунелно строителство, 

осигуряващ гъвкавост и 

безопасност.

В момента се реализи-

ра още едно тунелно съо-

ръжение с дължина почти 

1 км. „Геологията на тере-

на, в който се изпълняват 

тунелите, е голямото пре-

дизвикателство. При вся-

ка промяна на геоложките 

условия се определя и ти-

път укрепване – по-тежко 

или по-леко. В процеса на 

работа то се променя. В 

тунелите се работи на 

денонощен режим и не-

прекъснато трябва да се 

взимат адекватни и бързи 

решения“, е обяснил ръ-

ководителят на проекта 

Пламен Митов. „Изкопава 

се един участък и в за-

висимост от геологията 

в момента напредъкът 

трябва да бъде 1,5 до 2 ме-

тра. Веднага се извършва 

укрепване от гледна точ-

ка на безопасност как-

то за хората, така и за 

техниката.  До миналата 

седмица се работеше по 

механичен начин с багери.  

Вече се извършват взрив-

ни дейности, тъй като е 

достигната здрава скал-

на маса. На всеки 2 м се 

изчаква първо да излязат 

пушекът и вредните газо-

ве от взрива, изкопава се 

и се изнася материалът, 

прави се първото укрепва-

не, полагат се мрежа, рам-

ки и други. Това е цикличен 

процес на повторяемост, 

като най-важното е без-

опасността на хората, 

работещи на обекта“, е 

казал още Митов.

От МТИТС припом-

ниха, че железопътната 

линия от Елин Пелин до 

Костенец с дължина 51 км 

е най-сложният участък 

от направлението София 

– Пловдив. За да се прео-

долее планинският терен, 

през който ще премине 

скоростното трасе, поч-

ти половината от него 

ще се изгражда под зе-

мята. Включено е строи-

телството на над 20 км 

тунели и 3 км мостове. 

Проектната скорост на 

новата линия ще е до 160 

км/ч за пътнически влако-

ве и 120 км/ч за товарни.

Модернизацията на 

цялото трасе е на стой-

ност 1,024 млрд. лв., кои-

то ще бъдат осигурени 

от Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

- 2020“ и Програма „Транс-

портна свързаност 2021 

– 2027“.
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Последиците от кри-

з ат а  в  А ф г ан и с т ан, 

националният План за 

възстановяване и устой-

чивост на България и по-

зицията на страната ни 

за начало на преговорите 

с Република Северна Ма-

кедония за членство в ЕС 

са били основните теми 

на разговора на ръковод-

ството на парламентар-

ната Комисия по външна 

политика с посланика 

на Германия у нас Н.Пр. 

Кристоф Айхорн. Среща-

та, в която са участвали 

председателят на коми-

сията Димитър Гърдев 

и неговите заместници 

– Екатерина Захариева, 

Имрен Мехмедова и Сте-

фан Тафров, се е състо-

яла по искане на герман-

ския дипломат.

Двете страни са из-

разили общо мнение, че 

о т н о ш е н и я т а  межд у 

България и Германия са 

отлични и че успешното 

сътрудничество между 

двете държави трябва да 

бъде продължено. 

„ Германи я  е  стра -

тегически партньор на 

България“, е отбелязал 

Димитър Гърдев и е под-

чертал, че страната ни 

разчита на подкрепата 

на федералната репу-

блика при взимането на 

решенията за влизане в 

Шенгенското простран-

ство, за присъединяване 

към еврозоната и към Ор-

ганизацията за икономи-

ческо сътрудничество и 

развитие.

Зам.-министърът на 

външните работи Румен 

Александров е приел копия 

на акредитивните писма 

на новоназначения извън-

реден и пълномощен по-

сланик на Нидерландия в 

България Н.Пр. Симон ван 

дер Бург и му е пожелал 

успешен и ползотворен 

мандат. Александров е 

заявил готовността на 

страната ни за задълбо-

чаване на политическия 

диалог и развиване на съ-

трудничество в области 

от взаимен интерес.

Двамата са обсъдили 

потенциала за развитие 

на търговско-икономиче-

ските отношения, както 

и партньорството в об-

ластта на образование-

то, науката и културата. 

Сред темите на срещата 

са били и пандемията, вак-

синационната кампания, 

Планът за възстановяване 

и устойчивост и ситуаци-

ята в Афганистан. 

Страницата 
подготви
Десислава Бакърджиева

Служебният министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то арх. Виолета Коми-

това е обсъдила казуси, 

възникнали при работата 

по два жилищни блока в 

„Овча купел“ в София със 

зам.-кмета на столич-

ния район Георги Чичков, 

става ясно от съобще-

ние на МРРБ. На среща-

та във ведомството са 

присъствали и зам.-ми-

нистър Иван Шишков, 

Георги Коларов, съветник 

на регионалния министър, 

народният представител 

Бонка Василева, както и 

експерти от МРРБ и об-

щинската администра-

ция.

На нея е дискутирано 

допустимостта на разхо-

ди за някои от дейност-

ите при обновяването на 

обектите, които се фи-

нансират по Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради. 

Обсъдени са и възможни 

варианти за завършване 

на сградите. Уточнен е 

начинът на работа, кой-

то да позволи успешното 

приключване и разплаща-

не на извършените СМР.

На 23 август със запо-

веди на служебния минис-

тър-председател Сте-

фан Янев на длъжността 

заместник-министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството са 

назначени Иван Шишков и 

Валентин Граматиков.

Иван Шишков е съ-

ветник в политическия 

кабинет на министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството от 

май 2021 г. до назначава-

нето му на поста зам.-ми-

нистър. Преди това дълги 

години е работил в адми-

нистрацията на община 

Драгоман и на Столична-

та община, като е заемал 

и длъжностите главен 

архитект на Драгоман и 

главен архитект на сто-

личните райони „Триадица“ 

и „Банкя“. Завършил е Уни-

верситета по архитекту-

ра, строителство и геоде-

зия в София.

Валентин Граматиков 

е дългогодишен финансов 

мениджър на Национал-

ния военен университет 

„Васил Левски“ във Велико 

Търново. В същото висше 

учебно заведение е бил и 

преподавател. Завършил е 

Военната академия „Георги 

Стойков Раковски“ в София. 

Притежава и образовател-

но-квалификационна сте-

пен „магистър“ по финанси 

от Великотърновския уни-

верситет „Св. св. Кирил и 

Методий“ – Велико Търново.
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На редовното си заседа-

ние служебният Министерски 

съвет (МС) прие Решение за 

удължаване срока на обяве-

ната извънредна епидемична 

обстановка, считано от 1 сеп-

тември 2021 г. до 30 ноември 

2021 г. От правителствената 

информационна служба посоч-

ват, че по данни на Световна-

та здравна организация към 5 

август броят на случаите на 

COVID-19 в света надхвърля 200 

милиона. Съответно статис-

тиката на Европейския център 

за превенция и контрол на забо-

ляванията отчита, че общата 

заболяемост от COVID-19 в ЕС 

и в Европейското икономическо 

пространство за първата сед-

мица на август т.г. е 209,2 на 

100 000 население спрямо 214,0 

на 100 000 за предходната сед-

мица. 

„Разпространението на 

COVID-19 в страната беле-

жи началото на нова поредна 

четвърта пандемична вълна. 

Засегнати от новия коронави-

рус са всички области, като в 

50% от тях заболяемостта е 

над 100 на 100 000 население. 

Случаи на COVID-19 се диагно-

стицират при лица от всички 

възрастови групи и продължа-

ват да се регистрират и сред 

медицинския персонал“, посоч-

ват от МС.

До 14.08.2021 г. в страна-

та с първа доза ваксина срещу 

COVID-19 са обхванати 20,1% 

от възрастното население, а 

със завършен ваксинационен 

курс са 18,2%.

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

Генералният директор на 

Национална компания „Железо-

пътна инфраструктура“ инж. 

Красимир Папукчийски провери 

внедрената съвременна осигу-

рителна техника в участъка на 

гара Синдел, която гарантира 

високо ниво на безопасност за 

движението на преминаващи-

те пътнически и товарни вла-

кове. Това информираха от Ми-

нистерството на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията (МТИТС), като 

поясниха, че жп гарата осъ-

ществява интензивна дейност 

за шест направления в стра-

ната. 

За повече удобство и си-

гурност са изградени нови 

по-високи перони с навеси за 

пътуващите, подновени са 

жп линиите с дължина 6020 м, 

осигурена е противопожар-

на защита, обновени са ста-

рите стрелки, стълбовете и 

контактната мрежа. „Преу-

стройството на коловозите 

и стрелките е основа за из-

граждането на маршрутно-

компютърна централизация от 

най-ново поколение. Това дава 

възможност диспечерското 

управление за движението на 

влаковете да се осъществя-

ва от единен център за учас-

тъка от София“, посочват от 

МТИТС. 

Инж. Папукчйски е конста-

тирал, че модернизирането на 

осигурителните системи зна-

чително подобрява техноло-

гичните възможности за рабо-

та в експлоатационния пункт, 

който се развива в близост до 

с. Синдел,  разположено на 2 км 

от първата построена жп ли-

ния Русе – Варна.

В началото на септември ще 

започне текущ ремонт на път 

II-51 Дралфа - Чудомир - Лозни-

ца в участъка от границата с 

област Търговище до пресича-

нето с първокласния I-2 Русе 

- Разград. Това оповестиха от 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“, като посочиха, че с осигу-

рени около 317 хил. лв. ще бъде 

подобрено експлоатационното 

състояние на настилката. „Бли-

зо 24 км от второкласния път са 

в недобро състояние и се нужда-

ят от ремонт, за който по пред-

варителни прогнозни оценки ще 

са необходими около 23 млн. лв. 

В момента Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ не разполага с 

финансов ресурс и поради това 

предприема извършването на 

текущ ремонт на настилката, 

за да се осигури безопасната 

проходимост на трасето“, се 

посочва в съобщението.

През април 2021 г. чрез те-

кущото поддържане с полимер-

битумна емулсия и фракции под 

налягане са запълнени по-голе-

мите деформации и неравности. 

За осигуряване на видимостта 

на пътуващите в отсечката 

служители на Областно пътно 

управление – Разград, регулярно 

почистват крайпътната расти-

телност и тревните площи.

Европейската инвестицион-

на банка (ЕИБ) и EnduroSat, бър-

зо развиваща се българска ком-

пания, която осигурява решения 

за глобалния космически пазар, 

обявиха споразумение за рисково 

дългово финансиране до 10 млн. 

евро. Договорът е сключен по 

линия на новия инструмент за 

рисково дългово финансиране, 

подкрепен от Европейския га-

ранционен фонд (ЕГФ), създаден 

от ЕИБ, за да подпомага евро-

пейски дружества по време на 

пандемията от COVID-19.

„Подписването на първия до-

говор за рисково дългово креди-

тиране в България по линия на 

Европейския гаранционен фонд 

с EnduroSat – българска scaleup 

компания, е много добра новина за 

българската икономика и за кон-

курентоспособността на Европа 

като цяло”, е заявила вицепрези-

дентът на ЕИБ Лиляна Павлова.
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В. „Строител“ има поглед в бъдещето, има 
стремеж не само към иновации, но и към 
решаване на проблеми по различен начин

Проф. Дамян Кашлакев, преподавател в Калифорнийския политехнически университет, САЩ,          

Десислава 
Бакърджиева

Проф. Кашлакев, жи-
веете в Съединените 
американски щати от 
близо 30 г., затова не 
мога да не Ви попитам 
как ще коментирате 
приемането на инфра-
структурния план за над 
1 трлн. долара от Сената 
на САЩ? Какво се знае за 
плана? Разкажете ни по-
вече.

Сумата, гласувана от 

Сената, е 1,2 трлн. дола-

ра, която звучи като фан-

тастична инвестиция, 

но за мащабите на САЩ 

не е чак толкова голяма. 

Средствата по плана са 

разпределени в най-раз-

лични направления, като 

за пътища и мостове 

са предвидени общо 110 

млрд. долара. От тях 40 

млрд. долара са само за 

мостове, което в дейст-

вителност е най-голя-

мата инвестиция за ре-

конструкция на този вид 

съоръжения от страна 

на държавата от 1950 г., 

когато се е изграждала 

цялата магистрална мре-

жа. Но ако се види колко 

обекта имат нужда от 

СМР, тези 40 млрд. дола-

ра отново не са особено 

грандиозно вложение. 

Фактите показват, че 

20% от пътищата в САЩ, 

което е еквивалентно 

на 280 000 км, са в лошо 

състояние, включително 

и мостовете, което аз 

разбирам като фатално, 

и трябва да се разрушат 

около 47 000 виадукта. По 

данни на Федералната ад-

министрация за магистра-

ли, която е с функциите на 

нашето Министерство 

на транспорта, информа-

ционните технологии и съ-

общенията, като включва 

и организации, подобни на 

Камарата на строите-

лите в България (КСБ) и 

Българския институт за 

стандартизация (БДС), 

става ясно, че около 40% 

от мостовете в САЩ са 

или морално остарели, 

или се нуждаят от рекон-

струкция. Тези съоръжения 

в САЩ са 660 000 – феде-

рални, щатски, общински, 

частни. Средствата, кои-

то са отделени за тях, 

сигурно ще решат голяма 

част от проблемите, но 

не всички. 

Близо 11 млрд. долара 

от въпросните 110 млрд. 

долара са предвидени за 

подобряване на сигурнос-

тта на инфраструктура-

та, т.е. те са за колоез-

дачни алеи, за подобряване 

на достъпа на пешеходци-

те. Още 85 млрд. долара 

от това перо са предви-

дени за жп мрежа и об-

ществен транспорт, кои-

то получават съответно 

45 млрд. долара и 40 млрд. 

долара. След Втората 

световна война Америка е 

имала идеално изградена 

жп мрежа, покриваща цяла-

та страна, но последните 

години тази инфраструк-

тура е поизоставена. При-

чината е, че превозът на 

стоки е доминиран главно 

от пътния транспорт. В 

САЩ има райони, особено 

в Калифорния, където об-

щественият транспорт 

съвсем не е на почит. Не 

е добре организиран като 

интервали от време и хо-

рата не желаят да го из-

ползват и се придвижват 

чрез лично превозно сред-

ство. Докато в Ню Йорк 

и Вашингтон градският 

транспорт е уреден като 

в София, има всичко – ме-

тро, автобуси и т.н. 

17 млрд.  долара от 

тези 110 млрд. долара се 

залагат за летища и прис-

танища, като те ще се 

влагат най-вече за улесня-

ване на достъпа до тях и в 

подобряването на екологи-

ята в районите около тях. 

Планирани са сред-

ства и за изграждане на 

нови електропреносни 

мрежи и за киберзащита-

та им. Сумата, отделена 

за тях, е около 56 млрд. 

долара. За водозахранва-

не, водоразпределение и 

електрически мрежи се 

залагат други 21 млрд. до-

лара, като са предвидени 

дейности, свързани със за-

тваряне и почистване на 

изоставени стари мини, 

строителни обекти. В 

общи линии неща в сфера-

та на екологията. 

Това са нещата в целия 

този план, които реално 

са свързани с инфраструк-

тура. Оттам нататък 

под думата инфраструк-

тура се разбират други 

понятия. Например отде-

лят се 65 млрд. долара за 

интернет за изграждане 

на т.нар. широколентови 

мрежи, както и за подо-

бряване на конкуренцията 

в сферата и достъпа на 

гражданите. Целта е във 

всяка къща да има интер-

нет и да се появят повече 

доставчици на пазара, кое-

то съответно да доведе 

до намаляване на цените. 

Не е нормално в държава 

като САЩ, където се е 

развил интернетът, тол-

кова години по-късно до-

макинствата да плащат 

по 50-60 долара месечно. 

Това е възможно един-

ствено заради липсата на 

конкуренция. Преди време 

имаше малки доставчици, 

но те бяха изкупени от 

големите, които налагат 

монопол.

Положителна е инициа-

тивата, че се отделят 7,5 

млрд. долара за електриче-

ски автобуси. Аз го нами-

рам за много положително, 

специално за автобусите, 

които обслужват училища 

и университети. Това ще 

намали замърсяването из-

ключително много, защо-

то, докато чакат своите 

пътници, шофьорите ня-

мат право да гасят дви-

гателите. Използват се 

дизелови автомобили, но 

те също имат своя нега-

тивен отпечатък върху 

околната среда. 

Един от приоритети-

те на администрацията в 

Америка е ликвидирането 

на расовата дискримина-

ция в инфраструктурата. 

През 1950 г. много бедни 

жилищни квартали с пре-

димно цветнокожо насе-

ление са били разрушени, 

за да минат оттам ма-

гистрали. И това, което е 

останало от тях, сега ще 

бъде облагородено, тоест 

на пространствата около 

изградените пътища ще 

се направят детски пло-

щадки, паркове. В това 

направление в плана са 

записани 20 млрд. долара.

Откъде ще се осигу-
рят тези 1,2 трлн. дола-
ра?

Въпросът откъде ще 

се финансира този ме-

гапроект е доста инте-

ресен, защото не са малко 

пари. САЩ предвиждат 

да похарчат 28 млрд. до-

лара за изготвяне на ре-

гулация на търговията с 

криптовалута. След като 

се осигури контрол върху 

този процес, се смята, 

че ще се генерират сред-

ства, които да захранят 

инфраструктурния план. 

Друг източник ще е за-

бавянето на плана за на-

маляване на цените на 

лекарствата, с което ще 

спестят 51 млрд. долара. 

Администрацията на бив-

шия президент на САЩ 

Доналд Тръмп беше нало-

жила на фармацевтични-

те компании да не дават 

финансови бонуси на ап-

теките за пласирането 

на лекарствата им, а тези 

средства да отиват към 

клиентите.

Освен това се разчи-

та на пари, които са били 

предвидени за социални 

помощи и субсидии за биз-

неса в ковид пандемията, 

а не са похарчени. Смя-

та се, че 53 млрд. долара 

ще дойдат от спирането 

им. Едва ли подкрепата 

ще бъде напълно преус-

тановена, но от няколко 

седмици държавата за-

почна да стимулира хора-

та, особено тези с малък 

бизнес, да вземат някакви 

мерки, за да нямат нужда 

от финансова подкрепа. 

До този момент амери-

канците бяха доста об-

лагодетелствани. Първо, 

ако имаш малък бизнес, 

получаваш 600 долара на 

седмица като бонус. След 

това на всеки две седмици 

се получава разликата от 

сумите, които са генери-

рали през изминалата го-

дина. Този разход започна 

да идва малко в повече на 

федералното правител-

ство. Счита се, че ще 

бъдат спестени пари не 

само от ограничаването 

на помощите, но и от не-

изплатени данъчни креди-

ти – т.е. ако имаш член 

Снимкa авторът
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          и координатор на група в Иноцентър България:

на семейството, който 

е болен, той може да из-

ползва ковид кредит. От 

заемите се залага на 62 

млрд. долара. 106 млрд. до-

лара трябва да дойдат от 

неизползвани отпуски по 

семейни причини по време 

на пандемията. 

Всичко това е много 

добре, но като се събере 

цялата сума, излизат око-

ло 520 млрд. долара, или 

грубо около половината 

от предвидените 1,2 трлн. 

долара. Предполагам, че 

останалите ще дойдат, 

като се увеличи бюджет-

ният дефицит. Няма друг 

начин.

Как се  приема от 
хората инфраструк-
турният план, какви са 
нагласите? Обедини ли 
този проект демократи 
и републиканци, или все 
пак остават неуточнени 
въпроси? 

Мисля, че повечето от 

американците приемат 

плана положително, защо-

то най-богатите щати 

имат инфраструктура, 

която съвсем не е завид-

на. Докато в средните 

по големина щати, които 

са по-малко населени, тя 

е абсолютно съвърше-

на – действително имат 

магистрали като в Герма-

ния. Инфраструктурата 

в Калифорния, Ню Йорк и 

Вашингтон определено би 

могла да бъде по-добра и 

затова и планът се въз-

приема добре от хората. 

Колкото до увеличава-

нето на бюджетния дефи-

цит, според мен нашето 

поколение мисли, че да 

имаш дългове е лошо. Но 

ако погледнем съвременни-

те държави, които живеят 

най-добре – САЩ, Япония, 

Германия, те имат огро-

мен дефицит. Той е стра-

шен само когато няма с 

какво да го защитиш. За 

страни, които имат сил-

ни икономики, каквито са 

САЩ, Япония или Германия, 

големите дефицити нищо 

не значат, защото те 

генерират изключително 

много пари всяка година. 

Зад тези дългове стои 

гаранция за дефицита, че 

може да се връща дългът. 

В тези развити държави 

има накъде да пада и стан-

дартът, ако се наложи. 

Или увеличаването на де-

фицита не е нещо ужасно. 

Това е процес, който върви 

от много десетилетия.

На колко инстанции 
още трябва да бъде одо-
брен инфраструктур-
ният план, за да стане 

официално факт? Кога е 
реалистичният старт? 

Цялата законодателна 

система на САЩ е измис-

лена изключително демо-

кратично и интелигентно 

още при основаването на 

страната. Конгресът на 

САЩ е еквивалент на на-

шето Народно събрание, 

но в него има две камари. 

Те са равнопоставени – 

Сенатът, който е горна-

та камара, и Камарата 

на представителите, съ-

ответно долната камара. 

Сенатът, който одобри 

плана, е съставен от 100 

сенатори, като от всеки 

щат има по двама. Това е 

частта на законодател-

ната група в Конгреса, 

която осигурява равно 

представителство на 

всеки от 50-те щата. В 

Камарата на представи-

телите влизат 430 души, 

но те представляват раз-

личен брой щати, като 

това зависи от населе-

нието. Тази част на Кон-

греса осигурява равнопра-

вието на хората, тоест 

един сенатор предста-

влява еднакъв брой хора. 

Например в Калифорния 

живеят 48 млн. души и те 

разполагат с много повече 

хора в Камарата на пред-

ставителите, отколкото 

населението в Монтана, 

което е около 500 000 чо-

века. 

Всеки закон може да 

бъде внесен в която и да 

е от двете структури – 

Сената или Конгреса. Не-

зависимо къде е внесен, 

задължително той тряб-

ва да бъде одобрен и от 

двете камари. След това, 

ако се подпише от дър-

жавния глава, официално 

става закон. Колко скоро 

би могъл да се приеме ин-

фраструктурният план не 

мога да кажа с точност, 

но ще отнеме може би два 

или три месеца. До края на 

годината би трябвало да 

стане закон. 

В момента работата 

на президента Байдън е 

много лесна, защото и 

двете камари са контро-

лирани от демократите, 

така че няма да има осо-

бен проблем. Единстве-

ните спънки, които е въз-

можно да се появят, е, че 

демократите искат с въ-

просния инфраструктурен 

мегапроект да обвържат 

и друг план за социални по-

мощи, който е за 3,5 трлн. 

долара. В него става дума 

за детски градини, преду-

чилищни програми, увели-

чаване на майчинството. 

Това е т.нар. човешка ин-

фраструктура и се счита, 

че е най-амбициозният 

проект на САЩ в това 

направление от 1960 г. 

насам. Имам опасения, че 

демократите ще опитат 

да комбинират двете про-

грами. Не да ги обединят в 

един закон, но да минат на 

едно гласуване, което спо-

ред мен ще се случи много 

трудно. Но сигурно ще се 

намери компромис.

Казахте, че 20% от 
пътищата в САЩ са в 
лошо състояние, а 40% 
от мостовете – в тежко. 
На какъв принцип ще се 
определи къде да бъдат 
вложени парите за инфра-
структурна мрежа?

Преди много години е 

направена паспортизация 

на пътищата и мостове-

те във всички щати. Про-

цесът на разпределяне на 

средства за обекти върви, 

както едно време се пра-

веше планирането в Бълга-

рия. Доста интелигентен 

начин за поддръжка на 

инфраструктурата и за 

харчене на обществените 

пари. Ясно е, че в която и 

да е държава парите нико-

га не стигат, за да се пла-

ти всичко. Това е факт. Не 

мога да говоря за цялата 

страна, ще коментирам 

Калифорния, където имам 

наблюдения. Там обекти-

те се групират, а не се 

върви обект по обект. На-

пример решава се, че в да-

дена част на щата трябва 

да се направят еди-кои си 

мостове или км пътища. 

Те се групират и се прави 

идеен проект или подгот-

вителна фаза, която обик-

новено е 7 до 10 г. преди 

планираното изграждане 

или реконструкция. После 

се минава на т.нар. работ-

на фаза, която е 4 до 6 г. 

преди самото изгражда-

не. Следва одобрение от 

бюджетните комисии и 

ако обектите са държав-

ни, проектите отиват 

за гласуване в бюджет-

ната комисия на щата. 

Специално за Калифорния 

има второ звено, което 

се занимава с мостове и 

пътища – Калифорнийска-

та комисия по транспор-

та, която дава второто 

одобрение на проектите 

заедно с финансирането. 

При наличието на сред-

ства и работни проекти 

се минава към провеждане 

на обществени поръчки, 

каквито се правят в цял 

свят. Участниците пред-

ставят оферти и този с 

най-добрата печели.

Прилага ли се ин хаус 
възлагане и къде? 

Има възлагане на ин 

хаус, но не се случва много 

често. Ще дам пример с 

Калифорнийския политех-

нически университет, кой-

то през последните 15 г. 

построи 10-12 нови сгради 

в кампуса. От тях 6-7 са 

общежития, направи се 

голям ресторантски ком-

плекс, обекти с учебна цел, 

лаборатории, класни стаи, 

офиси на преподаватели. 

Въпреки че те се строят 

на земя на университета, 

проектът винаги се въз-

лага на външни компании с 

обществена поръчка. Та-

кава е практиката. 

Пример за ин хаус е 

поддръжката и изграж-

дането на пътищата и 

магистралната мрежа в 

Калифорния, която се из-

пълнява само от Кел Транс, 

което е като Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

По закон това е единстве-

ната организация, която 

има право да извършва 

ремонт и поддръжка на 

магистралите. Частни 

фирми може да участват 

като странични малки по-

дизпълнители.

Инфраструктурният 
план ще осигури сериозна 
заетост за строителния 
бранш. Има ли недостиг 
на работна ръка и квали-
фицирани кадри в секто-
ра в САЩ, какъвто про-
блем среща България, а и 
целият ЕС?

От контактите ми със 

строителния бранш аз ня-

мам директен опит, не 

бих казал, че има излишък 

на работна ръка. Явно има 

райони, в които има осе-

заем недостиг на кадри. 

През последните месеци 

чувам, че строителните 

компании взимат обекти 

все по-далеч от мястото, 

на което са ситуирани, с 

оглед на осигуряване на 

работна ръка. 

В сферата на проекти-

рането това, което от го-

дини наблюдавам, е, че на-

шите студенти ги наемат 

на работа още преди да са 

завършили университета, 

и то не само тези, които 

са най-добри, но и всички 

други. Доста неща се про-

мениха в изграждането на 

строителните обекти и 

менажирането им. Стро-

ителните мениджъри, 

които са нещо като гене-

рални контактори, се обу-

чаваха по програма, която 

акцентира на икономиче-

ската част. В нея имаше 

инженерни дисциплини, но 

те не бяха достатъчни, 

така че тези хора да по-

лучат лиценз за проекти-

ране. Това явно се оказа 

проблем при изпълнението 

на големите строителни 

обекти. Вече големите 

строителни компании дър-

жат да наемат като глав-

ни мениджъри хора, които 

са завършили строително 

инженерство и имат ма-

гистърска степен, за да 

могат да извършват вся-

какви промени в проекта, 

които се налагат по вре-

ме на изграждането, да 

взимат решения на място. 

Тоест задължително е да 

имат лиценз за проекти-

ране. Ако мога да го свър-

жа с нашето образование 

в България, мисля, че се 

получава едно доближава-

не. Във времето, когато 

аз завърших Университе-

та по архитектура, стро-

ителство и геодезия, в 

обучението ни се губеше 

икономическата част, 

докато в САЩ прекалено 

много се акцентираше 

върху икономиката на не-

щата и се губеше инже-

нерната част. Тези неща 

се променят, търси се ба-

ланасът. 

Виждам как  моите 

студенти се търсят из-

ключително много и им се 

предлагат действително 

фантастични пари. Бук-

вално младеж на 24 години 

взима начална заплата, ек-

вивалентна на възнаграж-

дението на един доцент. 

В общи линии безрабо-

тицата в САЩ винаги е 

била доста ниска. Рядко 

е надхвърляла 4%, а в мо-

мента се твърди, че има 

рекорден брой обяви за 

работа в САЩ – около 60 

млн. предложения. Дали 

няма кой да ги заеме тези 

работни места, или по-

скоро има нежелание, мога 

само да гадая.

Вие сте един от пио-
нерите на технологията 
за укрепване на сгради 
и инфраструктурни съ-
оръжения с композитни 
материали. Очаквате ли 
да се прилагат такива 
при бъдещите ремонти, 
които ще се реализират 
по плана на САЩ?

Абсолютно неизбеж-

но е, защото няма друга 

технология, която да е не 

само по-ефективна като 

чисто инженерни реше-

ния, но и по-евтина за из-

пълнение, особено в райо-

ни, където се цели заедно 

с възстановяването на 

конструкциите и сеизмич-

но усилване. В Калифорния 

това е абсолютно неиз-

бежно. Даже бих сравнил 

въпросния план, който се 

приема в момента, със 

закон, който беше приет 

по времето на президен-

та Бил Клинтън, носещ 

името „Транспортен акт 

за XXI век“. Тогава се ус-

тановиха същите неща, 

които сега се откриват, 

че инфраструктурата е 

в безобразно състояние, 

като до преди няколко го-

дини Федералното минис-

терство на транспорта 

твърдеше, че ако трябва 

да се сложи оценка на об-

щата инфраструктура в 

Америка, тя е D, което по 

българската система си е 

слаб 2. Сега се твърди, че 

тя е 3-. Тоест има някакво 

подобрение. „Транспортен 

акт за XXI век“ сложи на-

чалото на развитието на 

композитните материали 

в строителството. В ре-

зултат на него имаше ог-

ромен бум на изследвания 

в САЩ във всички елитни 

университети. Мисля, 

че сега, ако инфраструк-

турният план се приеме 

и заработи, ще станем 

свидетели на следващия 

голям скок в масовизира-

нето на композитните 

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

В момента работите 
ли по проекти, свързани 
с използването на компо-
зитни материали?

С колеги от Политех-

ническия университет в 

Калифорния сме ангажи-

рани по проект, който е 

под егидата на инженер-

ното звено към армията 

на САЩ, което изследва 

дълговечността на компо-

зитни материали в стро-

ителството. Наблюдават 

се стари обекти, които са 

правени преди 10-15 г. и са 

възстановени с композит-

ни материали. Сега се об-

следва тяхното състояние, 

за да се види дали тези ма-

териали изпълняват основ-

ната си функция. Съвсем 

първоначално идеята за 

прилагане на композитни 

материали се зароди, по-

ради единствената при-

чина, че стоманобетонът 

и стоманата се оказаха 

недостатъчно дълговечни. 

Просто продължителнос-

тта на живот на тези кон-

струкции се оказа много 

по-малка от необходимото. 

Композитните материали 

влязоха в строителството 

не защото са с по-добри 

качества от стоманата, 

нито заради това, че са 

по-евтини в дългосрочен 

план, а за увеличаване на 

трайността на съоръже-

нията във времето. Днес 

не е проблем да се проек-

тира или изгради дадена 

конструкция. Проблемът е, 

че строителството и най-

вече човешкият фактор в 

него започна да струва 

фантастични пари, вклю-

чително и в България, че 

обществото вече не може 

да си позволи да ги събаря 

и прави наново. Когато бях 

студент, имаше изисква-

ния един мост да функцио-

нира 50 г., след това се 

увеличиха на 75 г., а сега 

очакванията при проекти-

рането на нови съоръжения 

са за над 100 г. 

Със сигурност компо-

зитните материали ще 

продължават да се нала-

гат в индустрията.

През май т.г. бе създа-
ден „Европейски цифров 
иновационен хъб в сектор 
строителство“. КСБ е 
сред учредителите, като 
в него има представите-
ли и на бизнеса, и на науч-
ната общност. Основна-
та задача е да се въведе 
дигитализацията в стро-
ителството у нас. Какво 
мислите за идеята?

Мисля, че инициати-

вата е много добра и се 

случи съвсем навреме. 

Дигитализацията в стро-

ителството в България е 

много важна. Ако на наше-

то строителство нещо му 

липсва, това е именно ди-

гитализацията – връзката 

между различните звена. 

Цифровизацията не може 

да направи обекта по-съ-

вършен, ако проектантът 

или строителят не са на 

ниво, но може да подобри 

координацията между тях, 

да усъвършенства проце-

са от началото на проек-

тирането до края на из-

граждането. В целия този 

период винаги се налагат 

промени по една или друга 

причина. Започва се нещо 

и на средата на строител-

ството се променя идеята 

и това води до изменения. 

Дигитализацията може да 

реши тези проблеми с ко-

ординацията и по-близкото 

взаимодействие при проек-

тиране и изграждане меж-

ду различните участници. 

Идеята е много добра, 

но ще има и трудности. 

Не мисля, че повечето 

строителни инженери са 

достатъчно подготвени 

за IT технологиите. Едно 

е да използваш BIM моде-

ли, а съвсем друго е да ги 

създаваш. И може би точ-

но „Европейски цифров 

иновационен хъб в сектор 

строителство“ може да 

създаде контакт между 

различните звена на индус-

трията и да привлече хора 

от IT сферата, които ще 

стават все по-необходим 

фактор за отрасъла. 

Как се развива дей-
ността на Иноцентър 
България, в която членува 
КСБ. Привлякохте ли нови 
членове? С какви успехи 

може да се похвали орга-
низацията от създаване-
то си?

В последната година 

дейността на Иноцентъ-

ра се позабави очаквано 

заради коронавируса. През 

последните месеци няма-

ме нови членове, което е 

логично, защото той беше 

създаден като идея да под-

хранва една връзка между 

бизнес и академия. Тоест 

академията да решава 

проблемите на бизнеса, но 

не така както ги виждат 

университетските препо-

даватели, а така както е 

важно за бизнеса. В услови-

ята на настоящата панде-

мия може би бизнесът няма 

необходимите средства, 

които да влага в изследва-

ния. В момента въпросът 

е по-скоро на индивидуално 

оцеляване, отколкото на 

групово. Надявам се това 

да се промени. 

От началото на съз-

даването на Иноцентъра 

през 2017 г. успехите са 

предимно на отделни фир-

ми и участници. На мен ми 

се искаше да видя повече 

успех като множество 

от компании, особено в 

частта, за която аз от-

говарям – строителната 

индустрия. Да се види на-

предъкът на целия сектор, 

а не на различни проекти, 

които да помагат за ре-

шаване на проблемите на 

една компания. Забелязвам, 

че все още има трудности 

в комуникацията между 

различните участници 

в строителния процес – 

между проектант и стро-

ител. Това със сигурност 

трябва да се изглади. Няма 

как звено, което е част от 

едно цяло, да просперира 

само то, а останалите не. 

Тук и КСБ не само че би мо-

гла, но трябва да играе во-

деща роля. Не става дума 

само за това, че финансово 

е най-обезпечена и е най-

голямата браншова орга-

низация, но е редно да се 

постигне обединение. Ка-

марата трябва да предиз-

вика това взаимодействие 

и близко сътрудничество с 

останалите представите-

ли на бранша.

Как ще стартира но-
вата учебна година в 
Политехническия универ-
ситет в Калифорния – 
присъствено или онлайн? 

Различно. Академични-

ят сенат гласува, че за 

учебната 2021 – 2022 г. 

остават опциите на живо 

или онлайн. Дава се въз-

можност на всеки сту-

дент и преподавател да 

избере как да работи. Но 

това не се хареса на пре-

зидента на университета, 

който трябваше да го ра-

тифицира, и той отказа 

да го направи. Разбирам 

го, защото той е админи-

стратор и го интересуват 

приходите на университе-

та. Но сенатът издаде 

още един декрет, с който 

си потвърди решението, и 

от септември обучението 

в университета започва 

присъствено. Има оста-

вена вратичка и аз съм 

един от хората, които се 

възползват от нея да избе-

рат до нова година да са 

онлайн. Първият семестър 

имам два класа – единият 

е „Проектиране на стома-

нобетонни конструкции“, 

а другият е „Строителни 

материали“. И двата са на-

пълно запълнени, което го-

вори, че студентите също 

биха предпочели онлайн 

обучението. От 2022 г. 

няма яснота какво ще 

стане – възможно е да се 

продължи и по двата пътя. 

Ясно е, че от онлайн 

обучението голяма част 

от бюджетите на ви-

сшите учебни заведения 

страдат. Само на кали-

форнийската политехника 

оперативният бюджет е в 

порядъка на 500 000 млн. до-

лара на година. На цялата 

университетска систе-

ма в Калифорния е около 8 

млрд. долара. Останалите 

средства се генерират от 

ресторанти, общежития. 

В Политехническия уни-

верситет в Калифорния се 

осигуряват солидни пари. 

Всеки студент в близкото 

нормално минало в първи 

курс е ползвал задължи-

телно общежитие, като 

е заплащал 1200 долара 

на месец. Отделно 28 000 

студенти и служители се 

хранят в ресторантите в 

кампуса, които са над 20.

Провеждат ли се прак-
тики за студентите Ви?

Те не са регулирани 

от университета или от 

браншови организации. 

Университетът изисква 

студентите да имат до 

завършване 3 практики. 

Те ги правят обикнове-

но лятото. Студентите 

сами си търсят компании 

според професионалната 

насока, която са избрали. 

В 90% от случаите се про-

веждат в щата, но със си-

гурност извън общината. 

Тоест в най-различни ра-

йони. Обикновено за проек-

тантски организации оти-

ват в Сан Франциско, Лос 

Анджелис. Строителните 

компании пък са почти на-

всякъде. 

Студентите, които от 

самото начало решават, 

че ще бъдат точно опреде-

лена специалност – мосто-

вак или ще работят във 

високото строителство, 

провеждат и трите си 

практики в една компания. 

Или пък променят различни 

проектантски организации 

в различни сфери. Има и 

студенти, които почти до 

завършването си не знаят 

какво искат да правят и 

избират стажове в раз-

лични насоки, което не е 

лошо. Други се запознават 

с трудовите условия с две 

практики в частни ком-

пании и една в държавния 

сектор. Всяка община има 

т.нар. отдел по инженер-

ни програми, които нямат 

капацитета да строят, но 

контролират процеса.

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 предста-
вят строителната ис-
тория и по-важното, слу-
чило се у нас, а и в ЕС за 
изминалия период. Какво 
мислите за тази инициа-
тива на екипа? Какво ще 
ни пожелаете за годишни-
ната?

Идеята за книгата 

„Строител. Интервюта“ е 

силно похвална. Чудесна е, 

защото както е важно да 

гледаме в бъдещето, така 

е много важно да си спом-

ним откъде сме тръгнали 

и какво сме постигнали за 

периода от 12 г. Истори-

ята е съществен фактор 

в човешкото мироздание и 

който не си спомня исто-

рията, обикновено няма 

добро бъдеще. Адмирации 

за това. 

Вестник „Строител“ е 

една изключително профе-

сионална и иновативна ор-

ганизация, самото издание 

е, честно казано, съвърше-

но. Не знам друго такова в 

България, което толкова 

добре да отговаря на нуж-

дите на сектора, в който 

работи. Четейки вестни-

ка през всички тези годи-

ни, виждам, че има поглед 

в бъдещето, има стремеж 

не само към иновации, но и 

към решаване на проблеми 

по различен начин от това, 

което в България се счита 

за традиционно. 

Има една много хубава 

мисъл на Айнщайн. „Не мо-

жем да решим проблемите, 

като използваме същия на-

чин на мислене, който сме 

използвали, когато сме ги 

създавали.“ Мисля, че вие 

това вършите – опитва-

те се да надскочите ре-

алността в България и да 

създадете едно по-високо 

ниво. Би било хубаво оста-

налите организации на ин-

женерите, архитектите, 

да се стремят да стиг-

нат това ниво. Продъл-

жавайте да сте все така 

иновативни, все така ини-

циативни и да осигурявате 

информацията не само за 

строителния бранш, но и 

за проектантите, препо-

давателите в сферата. 

В настоящите условия 

пожелавам на целия екип 

да сте живи и здрави и да 

продължавате да творите 

и да се развивате по същия 

начин. Дай Боже, след 120 г. 

някой пак да издаде такава 

книга и да се види какво е 

направено в тези нелеки 

времена, които особено в 

България не са лесни. 

 от стр. 7
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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, 0888 51 60 67 – Росица Георгиева,
0897 91 23 08 – Галя Герасимова

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

®
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Подобряването на уменията на строителните специалисти 
и повишаването на осведомеността са главни цели

Мария Желева, КСБ
Драгомир Цанев, ЕнЕфект

През 2020 г. и 2021 г. Камарата 

на строителите в България (КСБ) 

започна работа по три взаимодо-

пълващи се проекта, свързани с 

дългосрочния европейски страте-

гически приоритет – преход към 

нисковъглеродна икономика и енер-

гийна ефективност на сградите. 

Това са The nZEB Roadshow, BUS 

League и BеSMART, финансирани по 

програма „Хоризонт 2020“. Фокусът 

на тези проекти обаче излиза от 

познатото асоцииране на термина 

„енергийна ефективност“ с топлои-

золация и по-ниски сметки за ток и 

отопление, като насочва внимание-

то на обществото към ползите на 

почти нулево енергийните сгради 

(ПНЕС) по отношение на качест-

вото, здравето и комфорта. Всъщ-

ност оптималният кoмфopт нa 

oбитaвaнe трябва да ce paзглeждa 

във вcички нeгoви измepeния – ка-

чеството на въздуха в помещение-

то, естественото осветление, шy-

мовите показатели и постигането 

на по-устойчив и екологичен начин 

на живот. Но тези аспекти все 

още са неизвестни на широката ау-

дитория, а практиката показва, че 

сградите с нулево потребле-
ние на енергия не са просто 
„зелени домове” - те са удобни, 
качествени, тихи и устойчиви, 
съобразени с екологичния начин 
на живот.

Въпреки силния политически 

тласък към този тип обекти и ця-

лостното енергийно обновяване, 

делът на качественото ЕЕ стро-

ителство е изключително нисък, a 

традиционно консервативният па-

зар на недвижими имоти все още 

е бавен в усвояването на новите 

строителни стандарти и прак-

тики, особено в жилищния сектор. 

Някои експерти дори твърдят, че 

строителните специалисти ня-

мат необходимите знания, умения и 

опит за изпълнение на качествени 

проекти в тази сфера. Истината е 

друга – да, реално няма достатъч-

но квалифицирани специалисти, но 

преди всичко липсва информация 

за този пазар на местно ниво. Със 

сигурност тези фактори влияят 

негативно върху търсенето на 

професионално обучение и образо-

вание (ПОО) в строителния отра-

съл, включително и върху професио-

налната квалификация в сферата 

на ПНЕС, въпреки вече съществу-

ващото качествено предлагане 

на такива услуги. В същото време 

проектирането и строителните 

практики за ПНЕС предлагат уни-

кален потенциал за промяна на 

тази тенденция - те биха могли да 

бъдат перфектно позиционирани 

към съвременния начин на живот, 

насърчаващ устойчивост и отго-

ворно използване на ресурсите. В 

допълнение автоматизацията на 

сградите, BIM и VR/AR решения, 

пряко свързани с ИКТ сектора и съ-

щевременно напредващи в сферата 

на ПОО, вече се считат за обеща-

ващи специалности сред младото 

поколение.

 За да отговори на тези предиз-

викателства и да използва нововъз-

никващите възможности, мрежата 

на Центровете за знания в строи-

телството, изградена в рамките 

на предишни инициативи за ЕЕ с 

участието на КСБ и Центъра за 

енергийна ефективност - ЕнЕфект, 

обединява усилията си, за да прило-

жи изцяло нов подход за популяризи-

ране на ПНЕС и устойчиво увелича-

ване на броя на квалифицираните 

строителни професионалисти в це-

лия строителен цикъл. Новият про-

ект „Тhe nZEB Roadshow: По пътя на 

почти нулево енергийните сгради“ 

се ангажира да постави темата за 

изграждането на 

ПНЕС във фокуса на публично-
то внимание и значително да 
повиши обществения интерес 
и разбирането за ползите от 
строителството на подобен 
тип сгради. 

Той обединява всички заинте-

ресовани страни – от крайните 

потребители до строителните 

специалисти, дистрибуторите и 

производителите на  материали 

и администрацията, и възнамеря-

ва да стимулира местните пазари 

чрез най-обикновени инструменти 

– разговори с гражданите и предос-

тавяне на достъпна информация за 

всички целеви групи, за да ги нака-

ра да видят, докоснат и усетят 

предимствата на качествените 

ПНЕС. 

Това, от което наистина има-

ме нужда, са пазари, задвижени от 

търсенето на качествени здания 

– тези, които не само спестяват 

енергия, а подобряват комфорта и 

здравето на обитателите, правят 

ги щастливи и доволни от добре 

похарчените средства. Качестве-

ните сгради се строят от квали-

фицирани специалисти, които се 

нуждаят от информирани пазари. 

Ето защо в изпълнение на проект 

The nZEB Roadshow през следва-

щите 2 години КСБ и ЕнЕфект ще 

организират 

шест мащабни изложения и кон-
ференции „Дни на почти нулево 
енергийната сграда“ с разноо-
бразна и атрактивна програма 

в Бургас, Габрово, Пазарджик/

Пловдив, Русе/Варна, Смолян и Со-

фия. Освен традиционното пред-

ставяне на строителни материали 

се предвиждат семинари и дебати, 

демонстрации на VR и BIM решения, 

кариерно ориентиране, медийни съ-

бития и много игри и забавления, 

свързани с енергийната ефектив-

ност на сградите. Сред акценти-

те на събитията са обучителните 

курсове за проектанти и строи-

телни специалисти, особено акту-

ални днес предвид динамиката на 

развитие на въпросите, свързани с 

ЕЕ и предвижданията по Плана за 

възстановяване и устойчивост, и 

националната програма. Специално 

внимание се обръща и на децата, 

които ще могат да се включат  в 

играта „Слънце, вятър и вода – 

това е нашата Земя“, за да научат 

родителите си защо трябва да па-

зим природата, а кучето ЕнЗебо ще 

разкаже с картинки на най-малките 

за енергийно ефективната къща на 

бъдещето. 

„Дните на почти нулево енергий-
ната сграда“ ще бъдат прове-
дени с помощта на демонстра-
ционно оборудване - мобилна 
каравана, 

проектирана и построена спо-

ред стандарта „Пасивна къща“. Тя 

ще представя всички принципи на 

пасивната сграда, като посетите-

лите ще могат да влизат, да раз-

глеждат различните компоненти 

и измервания на параметрите на 

енергопотреблението и микрокли-

мата в реално време, да се запоз-

нават с информационни материали 

и да бъдат консултирани по собст-

вени проекти. 

Първото интерактивно изложе-
ние на почти нулево енергийната 
сграда ще се състои от 2-ри до 
4-ти септември в Пазарджик. 

Домакин на събитието е Про-

фесионалната гимназия по стро-

ителство и архитектура - Пазар-

джик. Обучението „Сертифициран 

строителен специалист за пасив-

ни сгради“ ще се проведе в рамки-

те на 3 сесии в специализираните 

кабинети на учебното заведение. 

Програмата покрива всички еле-

менти от курса за Сертифициран 

строителен специалист за пасив-

ни сгради на Институт „Пасивна 

къща“ – Дармщат, Германия. Семи-

нарът за проектанти ще запознае 

участниците с основните прин-

ципи на ПНЕС и свързаните с тях 

строителни практики и успешни 

реализации в България. По време на 

втория ден лекторите ще бъдат 

представители на доставчици на 

строителни материали, компонен-

ти и технологии. Участието в тези 

курсове е безплатно, но изисква 

предварителна регистрация. До-

пълнителна информация за обуче-

нията е налична на уебсайтовете 

на КСБ и в. „Строител“.

Другите два проекта с участи-

ето на КСБ допълват усилията на 

партньорите да стимулират тър-

сенето на нискоенергийни сгради 

и квалифицирани специалисти. BUS 

League цели да повиши капацитета 

на квалифицираните специалисти 

в етапите на проектиране, строи-

телство, експлоатация и поддръж-

ка на сградите. Сред основните му 

задачи е 

да разработи и внедри общоев-
ропейска рамка за признаване на 
квалификацията на строителни-
те работници и специалисти, 

както и да надгради успешни-

те методи и техники за обучение, 

вече разработени в предшестващи 

инициативи на ЕС и на национално 

ниво. BUSLeague съчетава четири 

елемента: взаимно признаване на 

квалификация в строителство-

то, изграждане на капацитет в 

системата на професионално об-

разование и обучение, повишаване 

на осведомеността на крайните 

потребители и законодателни про-

мени с цел въвеждане на изисквания 

за специализирана квалификация в 

обществените поръчки за нови 

сгради и сградни обновявания. 

Проект „BeSMART: Българският 

форум за финансиране на проекти 

за енергийна ефективност“ обе-

динява само български партньори, 

чиято мисия е 

да създадат постоянен дис-
кусионен форум за съвместно 
разработване на политики и 
структурирането на новатор-
ски финансови схеми, стимулира-
щи инвестициите в ЕЕ.

В рамките на проекта ще бъ-

дат организирани девет национал-

ни кръгли маси, чрез което ще се 

подкрепят местните плановете за 

устойчива енергия и изменение на 

климата до 2030 г. и стратегиите 

за обновяване на сградите, както и 

ще се даде тласък на движението 

за по-привлекателна и достъпна 

градска среда, намалена енергийна 

бедност и по-добро качество на 

въздуха. 
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Бюджетът на програмата е 1,222 млрд. евро

Мирослав Еленков

Министерството на 

икономиката публикува за 

обществени консултации 

проекта на програма „Кон-

курентоспособност и ино-

вации в предприятията“ 

(ПКИП) за периода 2021 

- 2027 г. Тя е пряко насо-

чена към постигането на 

интелигентен и устойчив 

растеж на българската 

икономика, както и осъ-

ществяването на индус-

триална и цифрова тран-

сформация.

Основна целева група 

са фирмите с фокус върху 

малките и средните пред-

приятия (МСП).

Програмата е структу-

рирана в 

два основни приоритета 
- „Иновации и растеж“ и 
„Кръгова икономика“. 

Всеки един от тях до-

принася за постигането 

на следните Цели на по-

литиката, определени на 

европейско ниво: Цел на 

политиката 1 „По-конку-

рентоспособна и по-ин-

телигентна Европа чрез 

насърчаване на иноватив-

на и интелигентна иконо-

мическа трансформация и 

регионална свързаност на 

ИКТ“ ; Цел на политиката 

2 „По-зелена, нисковъгле-

родна и устойчива Европа 

с икономика в преход към 

нулеви нетни въглеродни 

емисии чрез насърчаване 

на чист и справедлив енер-

гиен преход, зелени и сини 

инвестиции, кръгова иконо-

мика, смекчаване на после-

диците от изменението на 

климата и приспособяване 

към него, превенция и упра-

вление на риска и устойчи-

ва градска мобилност“.

Приоритет 1 - „Иновации 
и растеж“, ще разполага с 
бюджет от 730 млн. евро.

Той има три специфич-

ни задачи, като всяка една 

от тях е насочена към 

справяне с предизвикател-

ства в конкретни области, 

които са ключови за раз-

витието на икономиката 

и по отношение на които 

страната следва да поло-

жи усилия.

Интервенциите по 

първата специфична цел 

„Развитие и засилване на 

капацитета за научни из-

следвания и иновации и на 

въвеждането на модерни 

технологии“ (29,51% от 

бюджета на ПКИП) са на-

сочени към развитие на 

иновационния капацитет 

на МСП на ниво предпри-

ятие и подобряване на 

иновационната им дей-

ност. Мерките включват 

осигуряване на достъп 

до релевантна за инова-

ционния процес информа-

ция и знание, стимулиране 

осъществяването на въ-

трешни за предприятията 

научноизследователска и 

развойна дейност и инова-

ции, включително чрез при-

вличане на чуждестранни 

изследователи, подкрепа за 

разработване и внедряване 

на продуктови и процесови 

иновации и подкрепа за за-

явяване и защита на индус-

триална собственост.

Подкрепата тук ще 

бъде организирана в съот-

ветствие с областите на 

интелигентна специали-

зация, определени в Ино-

вационната стратегия за 

интелигентна специали-

зация 2021 - 2027 (ИСИС), 

и съобразно регионалните 

измерения на Стратегия-

та.

Действията по вто-

рата специфична цел „Ус-

вояване на ползите от ци-

фровизация на гражданите, 

дружествата, изследова-

телските организации и 

публичните органи“ (13,50% 

от бюджета на ПКИП) ще 

се фокусират върху пости-

гането на успешна цифро-

ва трансформация чрез 

подкрепа за разработване 

и въвеждане на цифрови ре-

шения и технологии в пред-

приятията в контекста 

на Индустрия 4.0, вкл. по 

отношение на киберсигур-

ност и поверителност на 

данните в МСП.

Дейностите по тре-

тата специфична цел 

„Насърчаване на устой-

чивия растеж и конкурен-

тоспособността на МСП 

и създаване на работни 

места, включително чрез 

производствени инвести-

ции“ (16,77% от бюдже-

та на ПКИП) са насочени 

към проекти, свързани с 

достъпа до финансиране, 

насърчаване на предпри-

емачеството, развитие 

на бизнес средата и ин-

тернационализацията на 

предприятията.

Приоритет 2  - „Кръгова 
икономика“, разполага с 
бюджет от 460 млн. евро.

Той има две специфич-

ни цели, които са насочени 

към подготовка на пред-

приятията за справяне 

с предизвикателствата, 

свързани със „зеления” пре-

ход и постигане на клима-

тична неутралност.

Интервенциите по „На-

сърчаване на енергийната 

ефективност и намалява-

не на емисиите парникови 

газове“ (6,87% от бюдже-

та на ПКИП) са за подобря-

ване на енергийната ефек-

тивност в предприятията 

чрез целенасочени мерки в 

тази посока, включително 

чрез въвеждане и серти-

фициране на системи за 

енергиен мениджмънт и 

такива за мониторинг и 

контрол на енергопотреб-

лението.

По специфичната цел  

„Насърчаване на прехода 

към кръгова и ресурсоефек-

тивна икономика“ (30,75% 

от бюджета на ПКИП) са 

предвидени за изпълнение 

дейности от страна на 

МСП в об ласт та на про-

ектирането на продукти-

те, производствените 

процеси и управлението 

на отпадъци в предприя-

тията в посока постигане 

на по-ресурсоефективно, 

безотпадно и ориентирано 

към принципите на кръго-

вата икономика производ-

ство. В подкрепа на тези 

дейности са и предвиде-

ните мерки за създаване 

на партньорства между 

предприятия за постигане 

на промишлена симбиоза.

ПКИП има и приоритет 

за техническа помощ, кой-

то ще разполага с 32 млн. 

евро. В документа, публи-

куван за обществено об-

съждане, са посочени и 

основните предизвикател-
ства пред развитието на 
иновациите и конкуренто-
способността.

Първата група факто-

ри са специфични за бъл-

гарската икономика. Те 

са свързани с нагласите 

към предприемачеството, 

технологичното развитие 

и производителността на 

труда, институционална-

та среда - и не на послед-

но място - развитието на 

конкурентоспособността. 

И определят структурни-

те проблеми на икономи-

ката в дългосрочен план 

и осезаемото изоставане 

по тези направления спря-

мо останалите държави 

членки. 

Преодоляването може 

да бъде подпомогнато с 

интервенции, стимулира-

щи повишаването на кон-

курентоспособността на 

българските МСП. 

Специален фокус на по-

литиката трябва да бъде 

поставен върху стартира-

щите и бързоразвиващите 

се предприятия, достъпа 

до финансиране, достъпа 

до пазари, дигитализаци-

ята и иновациите, като 

се вземат предвид се-

кторните и регионални-

те особености. Втората 

група фактори е свързана 

с глобалните процеси в 

сферата на цифровизаци-

ята и околната среда и съ-

ответстващите им прио-

ритети на Европейската 

политика по отношение на 

малките и средни предпри-

ятия в областта на диги-

талната трансформация и 

кръговата икономика. 

Тази група фактори е в 

основата на конкурентос-

пособността на европей-

ския и световния пазар в 

дългосрочен план. Въпреки 

че дигитализацията е ин-

тензивен процес, проти-

чащ през последните де-

сетилетия, показателите 

за навлизане на цифрови 

технологии в българската 

икономика все още са под 

средните за ЕС нива. 

По отношение на пре-

хода на икономиката към 

устойчивост, кръгова 

икономика и енергийна и 

ресурсна ефективност, 

доколкото той е относи-

телно нов за българската 

действителност, е нали-

це значителен потенциал 

за повишаване нивото на 

осигуряване на достъп до 

финансиране и прилагане 

на добри практики в МСП. 

Преодоляването на разли-

чията в тези направления 

е от ключово значение за 

устойчивото развитие на 

българските предприятия 

– прилагането на мерки, 

които да допринесат за 

по-бърза дигитална тран-

сформация и преход към 

кръгова икономика е от 

съществена роля.

П1, СЦ1: 29.51%

П1, СЦ2: 13.5%

П1, СЦ3: 16.77%

П2, СЦ1: 6.77%

П2, СЦ6: 30.75%

Разпределение на бюджета по 
Специфични цели

Съотношение безвъзмездна помощ към 
финансови инструменти на ПКИП 2021 - 2027

65%

35%

Безвъзмездна помощ Финансови инструменти

419.6 млн. евро

771 млн. евро

Снимка Румен Добрев
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Ръстовете се дължат основно на жилищния сегмент, който е благоприятно        

Десислава Бакърджиева

На фона на продъл-

жаващата пандемия и 

трудностите, с които се 

сблъскват редица отрасли 

на икономиката, пазарът 

на недвижимите имоти у 

нас е не само стабилен, 

но е във възход и отбе-

лязва рекорди през пър-

вата половина на 2021 г. 

Евpoпeйcкaтa cтaтиc-

тичecкa cлyжбa Еurоstаt 

отчита, че Бългapия e нa 

ocмo мяcтo в ЕС пo pъcт 

нa цeнитe нa жилищa пpeз 

пъpвoтo тpимeceчиe на 

2021 г. кaктo нa гoдиш-

нa, тaкa и нa тpимeceч-

нa база. Cпopeд Еurоstаt 

мeждy янyapи и  мapт 

т.г .  стойностите ca 

нapacнaли cъc 7,5%, кoeтo 

e нaд cpeднoтo paвнищe в 

EC пpeз пepиoдa. В срав-

нение с чeтвъpтoтo тpи-

мeceчиe нa 2020 г. цeнитe 

нa жилищaтa y нac ca се 

повишили c 3,2%, кoeтo e 

пoчти двa пъти пo-бъpз 

тeмп в cpaвнeниe cъc 

cpeднoтo paвнищe в EC.

По данни на Агенция-

та по вписванията през 

първите шест месеца на 

годината е имало 105 402 

сделки с имоти, като спря-

мо същия период на мина-

лата година те са с 39,4% 

повече, а в сравнение с 

януари – юни 2019 г. ръс-

тът достига 13,9%.

П оли н а  Стой кова , 

MRICS, изп. директор на 

Bulgarian Properties, комен-

тира пред в. „Строител“, 

че ръстът на обема от 

сделки се дължи основно на 

жилищния сегмент, който 
в момента бележи изклю-
чително голямо търсене. 

„Сделки се реализират 

буквално за дни, когато 

има атрактивни имоти. 

Цялостното усещане за 

първото полугодие на 

2021 г. е за отминаване на 

всички негативни ефекти 

от COVID-19. Наблюдава 

се не само възвръщане 

на възходящия цикъл, но и 

растеж на цените и обе-

мите от сделки на нива 

отпреди пандемията. То-

ест жилищният пазар е 

изцяло възстановен, дори 

е благоприятно повлиян от 

кризата – в тези несигур-

ни времена хората искат 

да влагат средствата си 

и търсят по-големи пло-

щи, които да обитават, 

или искат да притежават 

втори или трети имот, 

селска къща. Забелязва-

ме и завръщане на наши 

сънародници от чужбина, 

които придобиват недви-

жимости. За първи път 

виждаме оживление в мно-

го посоки, което се дъл-

жи основно на българския 

купувач“, заяви Стойкова. 

По думите й усещането 

за жилищния пазар е като 

бума през 2006 – 2008 г., 

но сравненията с този 

период са малко труд-

ни. „Тогава пазарът беше 

сложен по различен начин 

и факторите бяха други“, 

допълни тя.

Наблюденията на екс-

перта са, че повечето голе-

ми градове са активни, но 

София остава водещият 
пазар. 

„Интересното за сто-

лицата е, че през второто 

тримесечие забелязваме 

ускоряване на ръста на 

цените. Преди те се дви-

жеха около 2 - 3% годиш-

но, а сега през второто 

тримесечие отчитаме 

8% повишение. В някаква 

степен това е резултат 

на засиленото търсене, 

но се дължи и на факта, 

че на пазара има готови 

обзаведени жилища, някои 

купени в етап на строи-

телство, които сега се 

продават на по-високи 

цени. Поскъпването на 

материалите също оказва 

влияние“, сподели Полина 

Стойкова. Тя изтъква, че 

от началото на пандемия-

та интересът се е насо-

чил към по-големи жилища 

в София, като е нараснал 

делът на тристайните и 

четиристайните. „През 

2021 г. на пазара се вър-

наха и хората, които тър-

сят инвестиционни апар-

таменти, което засили 

интереса към двустайни 

жилища и се ребалансира 

съотношението на нива-

та отпреди пандемията. 

Това е интересно да се 

отбележи, защото купу-

вачите на инвестиционни 

имоти се бяха оттеглили 

от пазара. Завръщането 

им е разбираемо, тъй като 

няма много алтернативи 

за вложения – лихвите на 

банките са отрицателни, 

а инфлацията топи спес-

тяванията и т.н.“, поясни 

изп. директор на Bulgarian 

Properties.

Данните на компания-

та показват, че средната 

цена в София през вто-

рото тримесечие е 1175 

евро на кв. м, при 1150 евро 

на кв. м в периода януари 

– март т.г. и 1120 евро 

на кв. м в края на 2020 г. 

„Виждаме как се приближа-

ваме към 1200 евро средна 

цена, което беше постиг-

нато през 2008 г.“, подчер-

та Стойкова.

За Пловдив тя счи-

та, че е доста активен 

и през последните години 

пазарът е регистрирал 

най-високите си ръстове, 

свързани не само с ини-

циативата Европейска 

столица на културата, 

но и във връзка с отваря-

нето на доста работни 

места. „Средните цени 

минаха 800 евро на кв. м 

и започват да догонват 

по-високите стойности 

във Варна и Бургас, като 

в Пловдив все още има по-

тенциал за ръст. Новото 

строителство е доста 

активно и на моменти 

има повече издадени раз-

решителни за строеж от 

София“, отбеляза тя. 

Според нея няма об-

ластен град, който да е 

изненадал специалисти-

те през първото шест-

месечие. Във всички има 

умерен ръст, като един-

ствено прави впечатление 

Варна, където по-бавно се 

случват нещата. „В мор-

ската столица ръстът 

на цените е почти нулев. 

Там и преди пандемията 

нямаше резки скокове по-

добно на Пловдив и София. 

Средно за всички големи 

градове увеличението на 

цените е 5 - 6% годишно. 

Но може да отбележим, че 

Перник изживя двуцифрен 

ръст на стойностите 

през последните години. 

През 2015 г. той беше на 

едно от последните мес-

та като цени, а сега е на 

челни позиции в по-малки-

те области и се нареж-

да след Велико Търново, 

Шумен и Плевен. Перник 

е близо до столицата, ин-

фраструктурата към него 

е подобрена и хората се 

ориентират натам“, спо-

дели Полина Стойкова.

За ваканционните имоти 
отбеляза, 

че напоследък търсене-

то не е със силно изразе-

на сезонност. През 2021 г. 

много хора са се ориенти-

рали към покупка на имот 

на морето още февруа-

ри-март. „За пръв път от 

10 г. насам първото полу-

годие е много силно откъм 

сделки с недвижимости на 

морето, обикновено това 

се наблюдава през вто-

рото шестмесечие. При 

ски курортите пазарът е 

силен по всяко време, дори 

през юли Боровец беле-

жи страхотен ръст. Има 

хора, които обичат да по-

чиват в планината“, разка-

за Стойкова.

В най-големия курорт 

Слънчев бряг цените са 

около 500 евро на кв. м, 

или не са много по-различ-

ни от предходни години, 

но предлагането е доста 

ограничено, има недостиг 

на качествени оферти и 

съответно това дърпа 

цените нагоре. „Ако мина-

лата година можеха да се 

намерят двустайни апар-

таменти за 25 - 30 хил. 

евро, сега те са между 

32-35 хил. евро. Предлага-

нето е по-малко, защото 

някои собственици имаха 

затруднения, а руснаците 

изчакваха да видят какво 

ще се случи. Нямаше пани-

ческо разпродаване, както 

се говореше. Очаквам да 

има нови оферти и пред-

лагане, но цените ще се 

променят по-осезаемо“, 

разясни тя.

Стойкова забелязва, 

че по-предпочитано мяс-

то за българите се очер-

тава да бъде Свети Влас, 

където много от имотите 

имат гледки към морето. 

Допълнителен плюс е, че 

Свети Влас е целогодишно 

обитаван. Там цените са 

по-високи, както и отделя-

ните бюджети за покупка 

– средно около и над 35 000 

– 40 000 евро.

„Поморие също е доста 

любопитен курорт за бъл-

гарите, но там те търсят 

имоти по-скоро в ниския 

ценови клас, по възмож-

ност без такса поддръж-

ка. Същото важи и за Са-

рафово. На юг от Бургас 

интерес традиционно при-

вличат Созопол, Черномо-

рец и Лозенец – там сред-

ните цени са около и над 

1000 евро на кв. м, като 

в топ комплекси на първа 

линия се доближават и до 

2000 евро на кв. м“, инфор-

мира Полина Стойкова. Тя 

добави, че Северното Чер-

номорие е станало особе-

но популярно за туризъм 

през тази година, защото 

разполага с атрактивни 

предложения в района на 

Каварна, Бяла, Балчик, а 

също и в селата в близост 

до морето.

Бумът при селските къщи, 
започнал в началото на 
пандемията, продължава. 

Те са се затвърдили 

като желан имот в раз-

лични части на страната, 

като най-голямо търсе-

не се регистрира около 

Стара Загора, Пловдив, 

Варна, Велико Търново, 

Троян. Статистиката на 

Bulgarian Properties сочи 

засилен интерес и към 

ремонтирани и към нови 

Снимки Влади Георгиев



къщи. „Миналата година 

отчетохме ръст на сред-

ните цени на къщите, кои-

то се търгуваха за около 

36 хил. евро. През 2021 г. 

тенденцията продължава 

– имаме сделки за 60 - 90 

хил. евро, зависи от райо-

на, в който се намират“, 

каза Стойкова. Тя комен-

тира и ниските лихвени 

проценти на кредитите. 

Според нея те също вли-

яят на пазара, защото 

купувачите по-лесно се 

решават да купят по-голя-

мо жилище и не са притес-

нени от недофинансиране. 

За наемния пазар Полина 

Стойкова обясни, че се за-

белязва възстановяване. 

По думите й има търсене, 

отдава се активно и лет-

ните месеци наподобяват 

тези преди кризата, но не 

и по отношение на цените 

на наемите. 

Прогнозата на изп. 

директор на Bulgar ian 

Properties за развитието 

на жилищния сегмент до 

края на годината е, че ако 

няма съществени затва-

ряния на бизнеси и нала-

гане на ограничения, сход-

ни на тези в изминалите 

пикове на заболеваемост 

от COVID-19, няма да има 

сътресения и сделките ще 

продължават да се сключ-

ват. Стойкова предполага, 

че годината ще завърши с 

8-10% ръст на цените на 

жилищата.

Повече наети офиси и по-
малко проекти в строеж

През второто триме-

сечие на 2021 г. пазарът 

на офиси е отбелязал уве-

личение при наетите пло-

щи с 53 592 кв. м. Общият 

обем е надвишил средни-

те нива за последните 

5 г. с 33%, като една от 

причините е натрупване-

то на отложено търсене 

вследствие на пандемия-

та. Това показва доклад 

на консултантската ком-

пания Cushman & Wakefield 

Forton за периода, в който 

е записано още, че пре-

местванията и подновя-

ванията доминират сред 

сделките за наем заради 

стремежа на фирмите да 

консолидират и оптимизи-

рат пространствата си. 

Нетното усвояване дос-

тига 26 418 кв. м отчасти 

заради завършването на 

нови проекти с голям дял 

на предварително отдаде-

ни площи в тях.

„Все още е рано да 

кажем дали тези цифри 

са признак за възстано-

вяване на офис пазара, 

или резултат от дългия 

период на изчакване от 

страна на бизнеса през 

последните 18 месеца. И в 

двата случая сегментът 

все още изпитва затруд-

нения да се върне трайно 

на пред кри зисните нива. 

Високият процент дис-

танционна работа и все 

още нестабилните тем-

пове на възстановяване 

на икономиката влияят 

върху търсенето.  От 

друга страна, по-слабата 

наемна активност води 

до задържане на новото 

строителство и предпаз-

ливостта на предприема-

чите не позволява да се 

натрупат сериозни дис-

баланси в търсене и пред-

лагане“, коментира Йор-

дан Кръстев, мениджър 

„Офис площи“ в Cushman & 

Wakefield Forton.

По данни на компания-

та спадът при проектите 

в строеж през второто 

тримесечие е осезаем. 

След завършването на 

сериозен обем площи през 

последните месеци към 

момента в процес на из-

граждане са едва 212 184 

кв. м, или с близо 40% по-

малко спрямо началото на 

2021 г. Новите простран-

ства с разрешение за 

ползване са 98 545 кв. м, с 

които общият обем офиси 

клас А и Б в София дости-

га почти 2,190 млн. кв. м.

В изследването се по-

сочва, че през второто 

тримесечие делът на не-

заетите пространства 

в столицата е 14,3%, 

покачвайки се от 12,9% 

в началото на година-

та. Офертите за наем 

на първокласни площи са 

около 15 евро/кв. м за цен-

тралната част на града 

и 12-14 евро/кв. м за пери-

ферията около главните 

булеварди. 

Анализ на Colliers 

за пазара на търговски 
площи 

в София за първото 

полугодие на 2021 г. отчи-

та, че сериозна част от 

големите центрове са из-

ползвали трите вълни на 

пълно или частично затва-

ряне поради пандемията 

като възможност за преу-

стройства и освежаване. 

За пример те посочват 

The Mall със зоната си за 

хранене, Paradise Center с 

ниво -1 и Mall of Sofia. 

Специалистите от 

компанията са убедени, че 

предлагането на модер-

ни площи в търговските 

центрове в София остава 

стабилно. Усвоените пло-

щи за първото полугодие 

на 2021 г. са 10 500 кв. м. 

„Търговските улици в 

столицата запазват ста-

билни нива на заетост и 

нови откривания спрямо 

края на 2020 г. Бул. „Вито-

ша“ бележи лек спад в сво-

бодните площи за първото 

полугодие от 9% на 7,5%“, 

посочват от компанията. 

Наемните нива в Со-

фия са се запазили непро-

менени – 34 евро на кв. м 

за търговски център, 50 

евро на кв. м на бул. „Ви-

тоша“.

Colliers прогнозира, че 

през втората половина на 

2021 г. ще се откриват 

нови обекти в търговски-

те паркове, като само за 

София се очаква те да се 

разположат на над 10 000 

кв. м. Този формат ще 

остане предпочитан при 

развитието на търговски 

площи в по-малките насе-

лени места и оптимален 

вариант за позиционира-

не на оператори тип „биг 

бокс“. Очак ва се и инте-

рес към позициониране на 

главни търговски улици. 

Нова тенденция, след-

ствие на пандемията, е 

релокирането на малки 

местни фирми от големи 

центрове към търговски 

улици. „Наемните нива 

на първокласни локации в 

търговски центрове и на 

главните търговски улици 

ще се запазят“, предпола-

гат още от компанията. 

По данни на Cushman 

& Wakef ield Forton към 

средата на 2021 г. 52 000 

кв. м в ритейл паркове са 

в строеж или в етап на 

планиране. Общият обем 

на съществуващите пло-

щи достига 179 360 кв. м, 

но гъстотата им е зна-

чително по-малка спрямо 

средните нива в Югоиз-

точна Европа. „У нас на 

1000 жители се падат 

едва 27 кв. м, докато гъс-

тотата в Сърбия и Ру-

мъния е съответно поч-

ти два пъти и около три 

пъти по-висока. В ритейл 

парковете стойностите 

са приблизително 8 - 10 

евро на кв. м в столица-

та и 7 - 9 евро на кв. м 

за областните градове“, 

посочват от компанията.

През второто триме-

сечие на 2021 г. 

индустриалните и логи-
стичните площи в София 
са отбелязали активност 

както при наемите, 

така и при изграждане-

то на нови проекти, сочи 

изследване на Cushman & 

Wakefield Forton. Усвоени-

те, наети и завършени за 

собствено ползване пло-

щи през април – юни т.г. 

са почти 54 000 кв. м, кое-

то според експертите е 

близо до обемите от пе-

риода преди пандемията. 

„Наемният пазар в 

столицата е воден от 

консолидация и оптими-

зация на пространства 

на установените локации. 

По-бавният темп на ус-

вояване на нови проекти 

се отразява в почти не-

забележимо покачване на 

свободните площи, като 

делът им все още е око-

ло здравословните 4%“, 

допълва Жоро Ангелов, 

мениджър „Индустриал-

ни площи и развитие на 

парцели“  в Cushman & 

Wakefield Forton. 

Статистиката на 

компанията показва, че 

обектите в строеж са 

около 330 000 кв. м, почти 

70% от които са строи-

телство по поръчка (built-

to-suit) или за собствено 

ползване. Доминират про-

ектите за складове и ло-

гистика за компаниите в 

бързооборотния сектор, 

стоки за дома и хранител-

ната индустрия. Очак ва-

нията са за активен пазар 

и през втората половина 

на годината, когато ще 

бъдат приключени значими 

сделки за покупка на пар-

цели, отдаване под наем и 

проекти за строителство 

по поръчка.

От Cushman & Wake-

field Forton изтъкват, че 

офертните наеми в индус-

триалния сегмент в София 

са стабилни, на приблизи-

телна стойност от 4,2 – 

4,4 евро на кв. м за средно 

големи площи. „Имотите 

над 10 000 кв. м се пред-

лагат за 3,8 – 4 евро на 

кв. м. Доходността е под 

натиск заради нараства-

щия инвеститорски ин-

терес. Понижава се до 8% 

за София през последното 

тримесечие, но се очак-

ва да остане стабилна в 

краткосрочен план“, допъл-

ват специалистите.
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Ренета Николова

Г-н Лапчев, поздравле-
ния за прекрасната нова 
сграда на общината. Пре-
дишния път, когато се 
срещнахме, общинската 
администрация все още 
се намираше в старата 
сграда. Разликата е огро-
мна. С промяната в сгра-
дата какво се промени и в 
работата на администра-
цията?

Благодаря Ви. Радвам 

се, че днес можем да се 

срещнем в новата сграда 

на община Царево, въпре-

ки че все още не сме се 

преместили тук изцяло. 

Какво се промени, освен 

условията за работата на 

служителите и условията, 

в които посрещаме посе-

тителите? Начинът на 

организация на работата 

се промени, по-бърз е, по-

достъпен за гражданите. 

Голямо улеснение и за еки-

па, и за мен самия е, че вече 

всички ще сме на едно мяс-

то, а не в различни части 

на града. Това определено 

е по-удобно и за граждани-

те. Така мога и по-лесно да 

контролирам различните 

дейности и работата на 

служителите. Аз често се 

движа по етажите на об-

щината. Срещам се с хо-

рата и разговарям с тях. 

Когато има недоволство 

от нещо или от някой слу-

жител, извиквам го, комен-

тираме проблема и търсим 

пресечната точка между 

двете страни. И мисля, че 

започваме да работим по-

добре. Подобен модел видях 

в Сямън, когато бях в Ки-

тай. Макар че това беше 

показен модел, направен 

за гостуващи делегации. 

Там административните 

услуги се правят направо с 

чек карта и видях как един 

човек си извади виза за Тай-

ланд през вендинг машина. 

Това е нещо, към което и 

ние ще вървим - за по-голя-

мата част от услугите да 

няма нужда от експерт от 

общината, който да идва и 

да пише и попълва някакви 

документи за гражданина. 

Новата ни административ-

на сграда ще позволи този 

начин на администриране 

да се случва. Така е напра-

вено разположението, че 

услугите да се извършват 

по-бързо и по-лесно. Вър-

вим към оптимизиране на 

административната ус-

луга. Хората не трябва да 

се лутат от една сграда 

в друга, от една админи-

страция в друга. Затова 

имаме служител, който е 

в централната сграда и 

може да обърне внимание 

на всеки, да предостави 

информация и да отговори 

на съответните въпро-

си, а когато е необходимо, 

тогава и експерт ще слезе 

и ще се срещне с хората. 

Една част от услугите, 

които предоставяме, вече 

се дигитализират. Но това 

е процес, който тепърва 

предстои.

Тази оптимизация ще 
се отрази ли на издава-
нето на разрешенията за 
строеж? В различните 
общини ситуацията е раз-
лична, но на някои места 
строителите споделят, 
че процесът е доста ба-
вен?

Строителите винаги 

искат нещата да стават 

бързо. И нашето желание 

е такова. Опитваме се да 

отговорим на тези изиск-

вания, доколкото можем. 

Проблем възниква, когато 

хората не са запознати с 

нормативната рамка. Ня-

кои от тях остават изне-

надани, когато им кажем, 

че са необходими допълни-

телни документи, което 

изисква време и издаване 

от различна служба. Няма 

как да поискаш разрешение 

за строеж, а да нямаш до-

кумент от РИОСВ. Имайки 

предвид, че Царево е много 

чувствителна точка по 

отношение на строител-

ството, тук тези разре-

шения са изключително ва-

жни. При нас няма проект, 

който след стартирането 

му да не е подлаган на про-

верки. Винаги имаме жалба, 

в началото на която обик-

новено пише: тук започва 

незаконно строителство. 

Как точно се разбира, че 

е незаконно, откъде е ин-

формацията - не е ясно. 

Не казвам, че няма неза-

конно строителство и ко-

гато се установи такова, 

то се спира. Но когато 

темата за незаконното 

строителство по морето 

се превърне в еманация на 

обществото - това вече 

не е добре. Не може всеки 

път, когато някой някъде 

започне да прави нещо, да 

се твърди, че е незаконно. 

И ние влизаме в обратния 

процес, в който да доказ-

ваме, че човекът съвсем 

коректно си е подал доку-

ментите, че си е получил 

разрешенията от държа-

вата и започва да строи 

съвсем законно, въпреки че 

това не се харесва на него-

вия съсед или на неговите 

съграждани. Например - те 

са свикнали с една гледка, 

а бъдещият обект ще им 

промени визията. И тук 

въпросът е: а Вие, когато 

сте строили Вашата къща, 

хотел или обект, не сте 

ли мислили, че влошавате 

гледката на тези зад Вас? 

Процесът е един и същ и 

затова е толкова труден. 

99% жалещи се от новото 

строителство са новодом-

ци, новопостроили къщите 

си с надежда никой да не 

строи до тях, новопоявили 

се в общината с идеята, че 

са открили Рая и той тряб-

ва да си остане такъв, дори 

ако може да изгоним всички 

останали. Това не е корект-

но и в крайна сметка вяр-

вам, че имаме равни права, 

но освен права имаме и за-

дължения.

Понеже започнахме 
с темата за строител-
ството, какви обекти се 
изпълняват към момента 
на територията на общи-
на Царево? Напредва ли 
реализацията на най-голе-
мия обект в общината -  
укрепването на северния 
бряг и всички дейности, 
които го съпътстват?

Аз ще кажа първо как-

во успяхме да завършим. 

Завършихме парка на Ло-

зенец. Той тази година е 

абсолютен хит. В него 

провеждахме немалко кул-

турни събития и в момен-

та ги провеждаме. Много 

красиво се получи. Лозенец 

отчаяно имаше нужда от 

морска градина и вече я 

има. Тази година й е пър-

ва, дори все още не сме я 

открили официално. Завър-

шихме новия център на 

Ахтопол. Той беше готов 

още миналата година, но 

малки ювелирни частички 

трябваше да се довършат. 

Това бяха детайли от ко-

вано желязо по лампите, 

информационни табели, 

които разказват история-

та на града. Всички знаем, 

че Ахтопол е изключител-

но древен град. Липсваше 

и съчетанието с няколко 

други обекта, които сега 

вече превръщат старата 

част на града в комплекс. 

Той обхвана църквата със 

златните кубета, една 

стара римска стълба, ста-

рата част на града, една 

част от римската стена. 

Така се получи един огромен 

комплекс, където хората 

могат да се разхождат. С 

удоволствие слушам какво 

си говорят. Обичам да вър-

вя между тях и да слушам 

коментарите – и хубави, и 

лоши. Хубавите са в пъти 

повече. Ахтопол е другият 

южен морски град, който 

жъне овации и комплимен-

ти за това какво е станало 

след интервенцията на об-

щината. По същия начин се 

говори и за центъра на Ца-

рево - за всички тези обек-

ти, които се съчетаха по 

най-добрия начин. Една от 

основните теми на общи-

ната е да показваме колко-

то се може повече морето 

от нашите градски части. 

Това е и идеята на този 

най-голям обект, който се 

изпълнява в момента. Ние 

сега сме спрели една малка 

част от него - последния 

лот на тази крайбрежна 

алея, която обхваща прис-

танищния залив. Той ще 

бъде изпълнен до месец или 

месец и половина. Вече ще 

Кметът инж. Георги Лапчев:

Вървим към оптимизиране на 
административната услуга

Новата сграда на община Царево
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имаме пешеходна връзка 

между центъра на града и 

стария квартал „Василико“, 

тъй като тази крайбрежна 

алея ще отиде чак до църк-

вата „Успение Богородич-

но“. Остана още една мал-

ка част с красиви изгледни 

площадки, красиви перголи, 

откъдето ще се наблюда-

ва градът от страната на 

кв. „Василико“. С това ще 

приключим пристанищния 

залив и ни остава следва-

щият залив. Започваме да 

работим по изграждането 

на крайбрежна алея в зали-

ва на централния плаж. Раз-

бира се, съчетано с този 

обект, който държавата 

финансира за брегоукреп-

ването. Ние съчетаваме 

полезното с приятното и 

брегоукрепителните дей-

ности на централния плаж 

всъщност ще произведат 

поредната крайбрежна 

алея в следващия залив на 

града. Залив по залив ние 

ще направим така, че хора-

та да имат десетки кило-

метри крайбрежни алеи, да 

преминават от квартал в 

квартал и да обикалят це-

лия ни град с идеята алеи-

те да се свържат и с други 

населени места. Този голям 

обект на централния плаж 

е в етап, когато са изпъл-

нени наполовина грубите 

брегоукрепителни мерки. 

Предстои да се изградят 

габионните стени, да се 

направи вълнобойната сте-

на. Има дейности, които са 

свързани с отливане на бе-

тон, и затова сега сме ги 

спрели през летния сезон. 

Защото това противоречи 

на идеята, че сме курортен 

център. За да не притес-

няваме нашите гости, сме 

помолили фирмата изпъл-

нител да спре за момента 

своите дейности, въпреки 

че имаше съгласие да се из-

пълнява тази задача и през 

летния сезон, тъй като са-

мият обект е изключител-

но тежък и е нужно много 

време да се реализира. Но с 

конструктивен диалог на-

мираме доброто сечение. 

Хората не се притесня-

ват. Изпълняват се много 

малки дейности, които не 

се забелязват. След края 

на сезона ще влезе тежка-

та техника, за да продължи 

своята работа. Като кра-

ен ефект се надявам, че и 

тази буна, която се изгради 

вътре в морето, и цялата 

брегоукрепителна линия 

на залива на централния 

плаж ще спре процесите 

на ерозия. Те в последните 

години срутват брега. На-

дявам се, че това съоръже-

ние, което се изгради като 

буна, ще промени морските 

течения и в следващите 

години ще бъдем свидете-

ли как пясъкът се завръща 

на централния плаж. Това 

беше една от основните 

задачи - да се опитаме да 

възстановим пясъчната 

ивица. Изследванията по-

казаха, че може би ще има 

такъв резултат, и ние ще 

продължим. Има начин да се 

въздейства на природата и 

пясъкът да се завърне. Той 

е там в средата на залива, 

но така го върти водата, 

че не може да го изхвърли на 

брега. Пясъчният хоризонт 

на този залив е много дъл-

бок. Имаме идеи и ще видим 

как това ще се развие. Но 

първо трябва да приключим 

с този изключително маща-

бен проект, който ще даде 

следващата стъпка за раз-

витието на града.

Ще преминават ли 
коли през тази нова зона с 
алеи, или тя ще бъде изця-
ло пешеходна?

Това е изключително 

пешеходна зона, която ще 

свързва целия град. Има 

едни стълби, които отиват 

към централния плаж, и те 

ще се влеят в тази алея. 

Преминавайки по нея, ще 

се стига до другия залив. 

Надявам се да изградим и 

връзка с полуостров Бей Вю 

и от там към т.нар. Бряг на 

крокодила. И, дай Боже, един 

ден и с този недостроен 

комплекс нещо да се случи. 

Възнамеряваме да правим 

алея, която да отива и до 

„Нестинарка“ и съседния 

нос Борун, но това е много 

далеч във времето.

Въпреки мащабния 
проект, ще се запази ли 
растителността, дърве-
тата?

Цялата растителност, 

доколкото позволява стро-

ителството, трябва да 

се запази. А и от икономи-

ческа гледна точка чисто 

целесъобразно за фирмата 

изпълнител е да запази по-

голямата част от расти-

телността, защото по 

проект тя трябва да създа-

де растителност. Колкото 

повече съхрани, толкова 

по-икономично ще бъде за 

нея. Тези стени, които ще 

се изградят - габионите, 

ще създадат усещането за 

крепостна стена, но те ще 

трябва да бъдат озеленени 

и така сме ги предвидили. 

Напред във времето ще се 

опитаме и да ги осветим и 

ще изглежда много ефект-

но. Идеята е да се спре на-

влизането на морето към 

сушата. Това, което се пра-

ви сега с огромните камъ-

ни, няма да спре свличането 

и ще трябва да се построи 

и стена, която да подпре 

сушата във височина. Това 

е най-скъпото, но и най-

ефективното съоръжение, 

което може да се постави. 

А между морето и габиони-

те ще има алея, по която 

хората да се разхождат, и 

ние ще я облагородим така, 

че да стане приятно място 

за почивка. 

А това съоръжение 
в морето, буната – там 
какво ще се случва?

Буната е съоръжението, 

което не позволява на мо-

рето да се блъска в брега. 

Там постоянно ще има тиха 

вода и тя съответно няма 

да руши брега, няма да вли-

зат големи вълни. Моето 

желание беше тази буна да 

не е 50 метра, а да е 500 м. 

Ако заградим залива, със си-

гурност ще се получи тих 

залив и няма как да не изле-

зе пясък. Напред във време-

то може и това да стане.

Каква е общата стой-
ност на проекта?

Не мога да кажа със 

сигурност. Знам за едно 

постановление на МС на 

стойност около 15 млн. лв., 

което беше предвидено за 

проектиране и изгражда-

не на тази част. Колко от 

тези пари бяха за Царево, 

не мога да кажа, но със си-

гурност над 10 млн. лв.

Към края на туристи-
ческия сезон сме. Каква 
се очертава да е 2021 в 
сравнение с трагичната 
за туризма 2020 г.?

За разлика от други 

места, за Царево миналата 

година не беше трагична. 

Ние имаме много последо-

вателна политика по отно-

шение на туризма. Инфра-

структурни обекти, които 

да са публични и да се ха-

ресват на хората, освет-

ление, улици. И миналата, и 

тази година имаме проблем 

с асфалтирането, защото 

сме в тежки процедури в 

КЗК кой има право и кой не. 

В момента избираме нови 

изпълнители и се бавим. Но 

пък наистина откъм инфра-

структура нещата на Ца-

рево не са зле. Освен това 

хората не идват на почивка 

само да ходят на плаж и да 

спят в хотелите. Те имат 

нужда от култура, от изку-

ство, от интересни места, 

които да посетят. През го-

дините направихме своите 

музеи, създадохме инте-

ресните точки и места, 

където хората да прекар-

ват свободното си време. 

Изготвихме синтезирана и 

кокетна културна програ-

ма, която никак не е малка, 

и то не само в Царево, но и 

във всички населени места 

по морето и в планинските 

села, които имаме. Това 

направи посещението в об-

щината много интересно – 

както извън сезона, така и 

в сезона. Миналата година 

успяхме да създадем турис-

тически продукт, който 

да е атрактивен. Ковид-

пандемията накара много 

хора да дойдат в община-

та, тъй като не можеха 

да посетят други страни. 

Те видяха ново място, кое-

то не бяха посещавали от 

10-ина години. И установи-

ха, че то не отстъпва на 

местата в чужбина, които 

посещават. В резултат на 

това почти всички тези 

хора се върнаха тук. Плюс 

чужденците, които минала-

та година не можеха да ид-

ват заради ограниченията 

за пътуване. И сега всъщ-

ност имаме сезон, който не 

сме виждали почти никога. 

Имаме 100% запълняемост 

на хотелите. Казахте края 

на сезона, а ние сме в раз-

гара му, защото сезонът 

в община Царево трайно 

се установи като 4-ме-

сечен минимум. До края 

на септември нашите хо-

телиери нямат свободни 

места. Това е в резултат 

и на тези фестивали, кои-

то общината изтегля към 

средата и края на септем-

ври. Така че ние май, юни, 

юли, август и септември 

не може да се оплачем, че 

няма туризъм. Убеден съм, 

че туристическият сезон 

ще приключи едва в края на 

септември. Миналата го-

дина последните туристи 

си заминаха в началото на 

октомври, мисля, че и тази 

година ще стане така. Рад-

вам се, че тези концепции 

сработиха и същинското 

Южно Черноморие, което 

представлява община Ца-

рево, вече има устойчив 

туристически продукт, 

който се случва за втора 

година. С удовлетворение 

мога да кажа, че доволните 

хора са над 80%. Усещане-

то да дойдеш в Царево на 

почивка през последните 

години е приятно и това е 

мнението на хората, а не 

моето.

А какво предстои по 
отношение на инфра-

структурата и благоус-
трояването?

Имаме един значим 

проект, който предстои. 

Моята мечта, както и на 

всички хора от съседните 

общини, е да имаме истин-

ска съвременна болница. 

Общинският съвет взе ре-

шение общината да поеме 

дълг от Фонд ФЛАГ, за да 

може да реализираме тази 

наша идея. Тя се роди на ба-

зата на меморандум с бол-

ница „Пирогов“ да създадем 

качествено иновативно ле-

чебно заведение, което да 

обслужва Южното Черно-

морие. Туристите стават 

все повече и липсата на 

адекватна здравна грижа 

- говоря за цялата година - 

се чувства осезаемо. Една 

от посоките, които е пред-

приела общината, е да по-

строим такова заведение. 

Ще има процедура за избор 

на изпълнител и се надявам 

до 1 година или година и по-

ловина Царево да се сдобие 

с чисто нова болница, коя-

то да се грижи за здравето 

на хората.

Следите ли в. „Стро-
ител“, където заедно с 
НСОРБ реализираме ру-
бриката „Кметовете го-
ворят“. Какво мислите за 
вестника и за рубриката?

Със сигурност рубрика-

та е полезна. Аз с изненада 

разбрах колко хора четат 

интервютата с кметове-

те. Това означава, че неща-

та не изтичат на вятъра. 

Хората се информират. Не-

обходимо е кметовете да 

говорят, дори и да говорят 

твърде много понякога. Но 

те имат информация и ис-

кат да разказват, за да има 

повече хора да ги чуят и да 

ги разберат. Тази рубрика 

определено върши работа, 

защото не всеки може да 

види кмета, не всеки ден 

може да му зададеш въпрос 

и чрез нея голяма част от 

питащите може да разбе-

рат какво смята да прави 

администрацията на даде-

на община. Убеден съм, че 

тя помага на хората и на 

обществото и аз много я 

харесвам. 

Снимки авторът

Напредва реализацията на най-големия обект в общината -  укрепването на северния бряг, а също и изграждането на буната

Крайбрежната алея ще свърже центъра на града и стария квартал „Василико“
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Строително-монтаж-

ните работи на ГКПП 

„Рудозем – Ксанти“ са на-

пълно завършени и пред-

стоят 72-часовите проби 

на изградените инста-

лации. Новопостроеният 

граничен пункт ще бъде 

въведен в експлоатация 

с приемането му от дър-

жавна приемателна коми-

сия. След подписване на 

Акт образец 16 предстои 

доставка на оборудване за 

нуждите на съответните 

служби – ГД „Гранична по-

лиция“ и Агенция „Митни-

ци“, както и за служители-

те на „Гранична полиция“ 

на Република Гърция.

За това информира 

министърът на регионал-

ното развитие и благо-

устройството Виолета 

Комитова в отговор на 

писмен въпрос на народни 

представители относно 

напредъка в изграждането 

на пункта и свързващата 

инфраструктура.

Централен компонент 

от стратегическата ин-

вестиция на българска 

територия е изграждане-

то на нов ГКПП „Рудозем – 

Ксанти“ с три подобекта 

– ремонт, реконструкция 

и строителство на учас-

тъци от второкласна-

та републиканска пътна 

инфраструктура, които 

осигуряват свързаност с 

новия граничен пункт.

Досега АПИ е извър-

шила основен ремонт 

на път II-59 Момчилград 

– Крумовград – Ивайлов-

град. До края на годината 

е планирано да приключи 

реконструкцията на учас-

тък от второкласния път 

Средногорци – Рудозем.

По отношения на тре-

тия път в рамките на 

проекта – Обходен път на 

гр. Рудозем, се предвижда 

реконструкция на същест-

вуваща улица, изграждане 

на ново пътно трасе и две 

нови съоръжения: виадукт 

с дължина 200 м и мост 

над р. Чепинска, ремонт 

на мост над р. Арда. Вече 

има избрани изпълнители 

на строителните работи 

на обходния път и на новия 

виадукт. Подписани са до-

говорите за строителния 

надзор. Планира се ремон-

тът на пътното трасе да 

започне в началото на ес-

ента тази година със срок 

на изпълнение 10 месеца. 

Изграждането на виадук-

та ще бъде реализирано 

през 2022-ра година.

Кметът на Банско 

Иван Кадев и управителят 

на фирма „Галчев Инжене-

ринг” ЕООД – Любомир 

Галчев, подписаха договор 

за ремонт на уличната 

мрежа на територията 

на община Банско. За по-

ръчката бе проведена от-

крита процедура по ЗОП. 

Строителите ще рабо-

тят в Банско, Добринище 

и селата Кремен, Места и 

Филипово. 

Стойността на дей-

ностите е 2,237 млн. лв. 

без ДДС. Предвижда се 

подмяна на асфалтовата 

настилка и тротоарите, 

смяна на бетонови бор-

дюри, изкърпване на на-

ранени, но сравнително 

здрави участъци и ремонт 

на повърхностните водо-

отвеждащи съоръжения 

с подмяна на капаци на 

ревизионните шахти, на 

подземните комуникации 

и други дейности. Сред-

ствата са целево финан-

сиране от държавния бю-

джет.

Междувременно започ-

на работата по рекон-

струкцията на една от 

най-натоварените улици - 

„Тодор Каблешков”. Там ще 

бъде направена подмяна и 

на водоснабдителната и 

канализационна мрежа и 

ще бъде извършен ремонт 

на пътната настилка и 

тротоарите. Включено е 

също изграждане на кабе-

лен колектор и улично ос-

ветление.

Ремонтът е заложен 

в Инвестиционната про-

грама на общината за 

2021 година. Дейностите 

се изпълняват от фирма 

„Авон-5”ООД.

Ул. „Тодор Каблешков” се реконструира в участъка от улица 
„Отец Паисий” до улица „Мингьо Тодев“

С нов проект ще бъде санирана сгра-

дата на Общинска администрация - Си-

митли, както и тези на кметствата в 

селата Крупник, Брежани, Градево, Мечкул, 

Ракитна, Сенокос и Сушица, съобщиха от 

общинския пресцентър.

Кметът на общината Апостол Апос-

толов е подписал акта, с който се откри-

ва строителната площадка. Обновяване-

то е в изпълнение на проект „Въвеждане 

на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на сгради, в които се пре-

доставят обществени услуги - собстве-

ност на община Симитли” по Програмата 

за развитие на селските райони. Общата 

стойност на инвестицията е малко над 

800 хил. лв. От тях близо 690 хил. лв. са 

финансиране от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, а 

останалите са национално съфинансиране. 

С обновяването ще бъдат намалени 

топлинните загуби, ще се редуцират еми-

сиите на парниковите газове, предстои да 

се модернизира и осветлението в общин-

ските обекти.

Стартираха ремонт-

ните дейности по благоус-

трояване на инфраструк-

турата в старозагорския 

квартал „Самара 1”. Те ще 

обхванат рехабилитация 

на тротоарните площи по 

бул. „Цар Симеон Велики” 

в участъка от ул. „Трета 

Опълченска” до Детска 

градина №68 „Патиланско 

царство”. 

Общата площ, върху 

която ще бъде извършено 

благоустрояването в квар-

тала, е над 30 000 кв. м.

Ще бъдат положени 

нови улични бордюри и тро-

тоарна настилка. Пред-

вижда се да бъдат благо-

устроени пространства 

около жилищни блокове на 

бул. „Цар Симеон Велики”: 

№256, №258, №272 и №279, 

както и тези на бул. „Нико-

ла Петков” №39 и №41.

Настоящите ремонт-

ни работи ще включват 

обособяване на паркинги, 

обслужващи алеи и зелени 

зони. Ще бъдат изпълнени 

основа от трошенокамен-

на настилка, асфалт, бе-

тонни павета и плочи, улич-

ни и градински бордюри.

Министерството на културата търси финансиране 

от европейските фондове за реставрацията и консер-

вацията на всички сгради и обекти на остров Св. св. 

Кирик и Юлита. Това стана ясно при визитата на ми-

нистъра на културата проф. Велислав Минеков и зам.-

министъра доц. Пламен Славов. Минеков очаква първо 

план за консервация и реставрация, след което да бъде 

изготвен и план за управление на обекта. 

Островът е обявен за паметник на културата през 

1965 г. Той е включен в границите на резерват „Созопол“, 

а от 2009 г. на територията му се извършват разкопки 

под ръководството на Кръстина Панайотова. Св. св. 

Кирик и Юлита е свързан със сушата чрез вълнолом, а 

територията му е близо 83 декара. Смята се, че на него 

се е помещавал най-древният град по българските земи. 

Според учени ролята на мястото е да бъде Акропол на 

древния град-държава Аполония Понтика. На острова е 

издигната и една от първите базилики у нас, а по-късно 

е построен и манастирът „Св. св. Кирик и Юлита“.
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„На 90% са изпълнени 

строителните дейности 

по новата детска гради-

на на ул. „Богомил“. Това 

съобщи зам.-кметът на 

община Пловдив по „Стро-

ителство и инвестиции“ 

Пламен Райчев след ин-

спекция на обекта в район 

„Източен“. По думите му е 

приключила работата по 

мазилките, боядисването 

на стените и подовете. 

Поставени са красиви 

дървени елементи по фа-

садата. Готов е басейнът, 

както и физкултурният 

салон на детската гра-

дина. Райчев допълни, че 

е започнало да пристига 

вътрешното обзавежда-

не - леглата, масичките и 

шкафчетата за децата, и 

От Министерството 

на културата (МК) ще 

предприемат действия 

жп гарата в Нова Загора 

да не бъде събаряна. Ре-

шението е във връзка с 

проекта за изграждане на 

нова сграда. Областният 

управител на Сливен Мин-

чо Афузов съобщи, че през 

последните две седмици е 

поддържал активна връзка 

с МК и Министерството 

на транспорта, инфор-

мационните технологии 

и съобщенията (МТИТС). 

„Благодарни сме на мини-

стрите на транспорта и 

на културата, както и на 

техните екипи за адек-

ватната и ефективна ре-

акция. Разбира се, дотук 

нямаше да се стигне без 

настойчивостта на граж-

даните, които настояха за 

спасяване на старото зда-

ние”, поясни Афузов.

По думите му от МК 

са поели ангажимент да 

направят необходимо-

то 100-годишната гара 

да бъде призната за па-

метник на културата 

от местно значение. А 

от МТИТС ще търсят 

възможности за архите-

ктурно решение, което да 

В Радомир ще бъдат ре-

хабилитирани пет улици с 

обща дължина около 1787 м, 

съобщиха от общината. На 

места пътната настилка 

липсва напълно, което ги 

прави трудно проходими 

за МПС и за пешеходци. 

Поради лошото състояние 

се затруднява повърхност-

ното отводняване, което 

предизвиква наводняване 

на уличните артерии и 

допълнително затруднява 

автомобилното движение.

Прогнозната стой-

ност на проектите, стро-

ително-монтажните ра-

боти и авторския надзор 

при строителството е 

966 067 лв. без ДДС. Пред-

стои избор на изпълнител.

се очаква оборудването на 

кухненския блок и перално-

то помещение.

В градината на ул. 

„Богомил“ ще се помеща-

ват четири групи с по 26 

деца. Предвижда се тя да 

бъде открита до края на 

годината. Проектът се 

реализира по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“. Новата 

сграда е на два етажа и 

отговаря на всички съ-

временни изисквания. На 

покрива й е поставена 

слънчева инсталация за 

битова гореща вода, кли-

матизация и централно 

парно отопление. Дворът 

е озеленен и е с поливна 

система, монтирани са 

катерушки, люлки, пейки, 

сенници, чешма, пясъчник.

Община Пловдив из-

гражда още 10 заведе-

ния. Сред тях е детска 

градина в район „Южен“ 

до ОУ „Стоян Михайлов-

ски“, за която в момента 

тече процедура по избор 

на изпълнител. На 80% е 

готова друга ДГ в същия 

район – на бул. „Александър 

Стамболийски“. Очаква се 

до края на годината тя да 

бъде открита. На 100% са 

приключили строителните 

дейности по ДГ „Перуника“ 

и от 15 септември тя ще 

приема деца. Предстои из-

граждането на нова ДГ в 

квартал „Съдийски“.

Общината е сключи-

ла договор за обновяване 

и разширяване на ДГ „Зо-

рница“. Предстои да бъде 

представен технически 

проект и до края на сеп-

тември да започне същин-

ската работа. Обявена 

е тръжна процедура за 

ясла „Веселушка“, като се 

предвижда до 2 седмици 

да бъде избран строител. 

Решение за определяне на 

изпълнител се очаква и за 

ДГ „Буратино“.

Сред другите проекти 

на местната администра-

ция са изграждането на ДГ 

„Каменица“, стартирало 

преди 3 седмици, започва-

ща реконструкция на ДГ 

„Майчина грижа“ с цел раз-

ширяване и нова детска 

градина в район „Тракия“, 

където предстои да бъде 

избран строител.

позволи новият модерен 

обект да бъде интегриран 

по подходящ начин с исто-

рическия.

Припомняме, че в нача-

лото на месеца служебни-

ят министър на културата 

Велислав Минеков заяви, че 

проектът „Реконструкция 

на гарови комплекси Стара 

Загора и Нова Загора“ по 

„ОПТТИ 2014 – 2020“ е въз-

препятстван вследствие 

на стартирала процедура 

за обявяване на сградата 

в Нова Загора за паметник 

на културата от мест-

но значение по времето 

на предходния министър 

Боил Банов, без да е уве-

домен собственикът на 

гаровия комплекс - Нацио-

нална компания „Железо-

пътна инфраструктура“. 

Служебният министър 

на транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията Георги То-

доров подчерта, че всяко 

забавяне, спиране или пре-

кратяване изпълнението 

на проекта би довело до 

загуба на вече осигурени 

от държавата безвъзмезд-

ни средства.



18 СОФИЯÑòðîèòåë петък, 27 август 2021

www.yanmar-bg.com

Дейностите ще се реализират по „ОПРР 2014 – 2020“ на ул. „Цар Шишман“ от ул. 

„Ген. Паренсов“ до площад 

„Народно събрание“. Обща-

та площ на предвидените 

за ремонт настилки от гра-

нитен паваж е приблизител-

но 4050 кв. м, на тези от 

бетонов паваж – 8340 кв. м, 

а на гранитни плочи – око-

ло 705 кв. м. Прогнозната 

стойност на обособената 

позиция е 5 430 883 лв. без 

ДДС. Максималният срок 

за изпълнение на строи-

телството е 220 календар-

ни дни, като за участъка от 

ул. „6-ти септември“ - 90 ка-

лендарни дни, а за ул. „Цар 

Шишман“ – 130. 

По ОП2 трябва да бъде 

избран изпълнител на ре-

монта на част от  т.нар. 

Кметът на София Йорданка Фандъ-

кова провери строителните работи на 

сграда за две нови яслени групи в район 

„Триадица“. Те ще бъдат разкрити след 

преустройство на общинската построй-

ка, в която се е помещавал бивш спортен 

клуб на ул. „Боянски водопад“ в жк „Гоце 

Делчев“. 

Реконструкцията започна на 5 май и 

досега са изградени инженерните мре-

жи, положена е хидроизолация на покрива, 

направени са преградни стени и окачен 

таван, извършват се довършителни дей-

ности по сградата. Предстои да бъде 

изпълнена вертикалната планировка на 

двора с детски площадки, както и ограда. 

Йорданка Фандъкова поиска уверения 

от кмета на район „Триадица“ Димитър 

Божилов, че детската ясла ще отвори 

врати през есента на тази година. Той 

пое ангажимент това да се случи на 1 ок-

томври.

Мирослав Еленков

„Строителните дей-

ности на участъка на ул. 

„Първа българска армия“ 

от ул. „Мара Бунева“ до 

р. Суходолска, който е с 

обща дължина 1300 м, за-

почнаха в началото на 

юни. Отсечката е много 

важна за живеещите в 

район „Сердика“. Това зая-

ви кметът на София Йор-

данка Фандъкова по време 

на проверка на обекта, на 

която беше придружена 

от зам.-кмета на СО по 

направление „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов. 

СМР по  ул . 

„Първа българска 

армия “  включ-

ват изграждане 

на нови инже-

н е р н и  м р е ж и 

– канализация, 

водопровод, пре-

устройство на 

газопровод, ос-

ветление, пътни 

платна и трото-

ари с унипаваж. Изпълни-

тел е Консорциум „Стра-

баг СП ДЗЗД“.

„Това, на което държа, 

освен сроковете, които са 

важни за транспортното 

обслужване на квартал 

„Орландовци“, е контро-

лът. Той се осъществява 

от надзора и от екипа 

на зам.-кмета инж. Ангел 

Джоргов. В момента се 

взимат проби от насип-

ването. Работи се в два 

участъка от река Суходол-

ска до ул. „Нешо Бончев“ и 

от ул. „София“ до ул. „Мара 

Бунева“, където се изграж-

дат инженерни мрежи“, 

каза столичният кмет. 

По думите й дейности-

те се изпълняват по гра-

фик. „Имам уверението на 

строителите, че тези две 

отсечки ще бъдат готови 

до края на септември, а 

изпълнението на участъ-

ка от ул. „Мара Бунева“ до 

река Суходолска ще при-

ключи до края на ноември“, 

допълни Йорданка Фандъ-

кова.

Столичната община обяви търг за 

избор на изпълнител на обновяването на 

сградата на Театър „София“. Стойността 

на предвидените дейности е 8 106 000 лв. 

без ДДС, като оферти може да бъдат по-

давани до 20 септември. Ремонтът ще 

се реализира по проект по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 - 2020“.

Културната институция е най-големи-

ят общински театър в града. Построен е 

през 1979 г. в парк „Оборище” до бул. „Янко 

Сакъзов“. В работния проект се предвиж-

да цялостно обновяване на сградата и 

частична промяна на вътрешната плани-

ровка на етажите. В основния ремонт са 

включени демонтаж на каменната обли-

цовка по фасадата до стоманобетонова 

конструкция и тухлена стена, като се 

запазват само декоративните барелефи, 

сваляне на всички дограми, частично пре-

махване на преградни зидове за нуждите 

на планираното преустройство, отстра-

няване на настилки и компрометирани за-

мазки по подовете и мазилки по стени и 

тавани, на всички хидроизолации, както и 

на ламаринени обшивки и поли по покрива 

и др.

Организацията за качественото из-

пълнение на ремонта ще носи на канди-

датите 50 т., предложената цена - също 

50 т. 

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Столичната община обя-

ви тръжна процедура за из-

бор на изпълнител на стро-

ително-монтажни работи в 

централната градска част 

на стойност 19 570 158 лв. 

без ДДС. Предвидените 

дейности ще се реализират 

по проект „Изграждане, въз-

становяване и обновяване 

на публични пространства в 

централна градска част на 

град София” по Оперативна 

програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“. 

Поръчката е разделена 

на две обособени позиции 

(ОП). Първата е за обновя-

ването на част от Зона 2, 

което включва СМР на ул. 

„6-ти септември“ в участъ-

ка от ул. „Граф Игнатиев“ 

до ул. „Славянска“, както и 

Златна София. Планирано 

е обновяването на зелени-

те площи и прилежащите 

към тях алеи пред храм „Св. 

София“, пред Синодалната 

палата, по ул. „Париж“ от 

бул. „Цар Освободител“ до 

ул. „Оборище“, по ул. „Мос-

ковска“ от ул. „Дунав“ до пл. 

„Васил Левски“ и на кръгово-

то кръстовище. Ще бъдат 

подменени настилките по 

пл. „Св. Александър Невски“ 

и ул. „Оборище“ от ул. „Г. С. 

Раковски“ до пл. „Св. Алексан-

дър Невски“. Включен е още 

ремонт на ул. „Оборище“ от 

пл. „Св. Александър Невски“ 

до бул. „Васил Левски“, вкл. 

тротоарите по бул. „Васил 

Левски“ до началото на спир-

ката на масовия градски 

транспорт пред Национал-

ната художествена акаде-

мия. В обхвата на дейност-

ите влиза и обновяването на 

бул. „Цар Освободител“ от 

бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. 

С. Раковски“, на  пл. „Народно 

събрание“, на ул. „19-ти фев-

руари“ от бул. „Цар Освобо-

дител“ до ул. „Шипка“, на  ул. 

„15-ти ноември“ от бул. „Цар 

Освободител“ до ул. „Шипка“, 

на ул. „Шипка“ от ул. „19-ти 

февруари“ до ул. „Париж”, 

както и на ул. „Г. С. Раковски“ 

от ул. „Аксаков“ до ул. „Мос-

ковска“. 

Общата площ на пред-

видени за изпълнение на-

стилки от гранитни па-

важи е над 8490 кв. м, на 

тези от бетонови паважи 

– 2190 кв. м, а за гранит-

ни плочи - приблизително 

14 070 кв. м. За ремонта на 

Златна София са планирани 

14 139 275 лв. без ДДС. 

Оферти по двете пози-

ции се приемат до 20 сеп-

тември.

Снимки в. „Строител“
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Доц. д-р инж. Весела Филипова, преподавател във Факултета по транспортно строителство, УАСГ:

При дистанционното обучение по-трудно се изясняват конкретни въпроси

Георги Сотиров

Доц. Филипова, че-
тете лекции по „Про-
ектиране на летища“, 
„Транспортни системи 
и съоръжения“, „Пътно 
транспортно строи-
телство“ и някои други. 
Как се създават профе-
сионалистите, от кои-
то зависи какви ще са 
пътищата, по които се 
движим?

Дисциплините „Транс-

портни системи и съоръ-

жения“ и „Пътно транс-

портно строителство“ 

са извън нашия факултет. 

Първата се преподава на 

специалност „Устрой-

ство и управление на 

земи и имоти” в Геодези-

ческия факултет, а вто-

рата – на „Ландшафтна 

архитектура и ландшаф-

тно планиране“ в Архите-

ктурния.

Предвидените лек-

ционни теми в „Пътно 

транспортно строител-

ство” осигуряват на сту-

дентите необходимите 

базови познания за проек-

тиране и строителство 

на пътна инфраструкту-

ра. Дисциплината раз-

глежда основните етапи 

от широкия спектър на 

дейности през жизнения 

цикъл на пътищата и съ-

оръженията – проектна 

фаза, изпълнение и под-

държане по време на екс-

плоатационния живот. 

Завършилите следва да 

разполагат с нужните 

знания за: определяне и 

избор на възможните на-

правления на трасето; 

проектиране на пътя в 

ситуация, надлъжен и на-

пречен профил; предвиж-

дане и изграждане на от-

воднителни съоръжения; 

избор на вида на пътната 

конструкция; необходими 

мерки за поддържане и 

реконструкция на пъти-

щата. 

„Транспортни системи 

и съоръжения“ запознава 

студентите с основните 

въпроси за технико-ико-

номическото проучване, 

планиране и проектиране 

на пътища и транспорт-

ни съоръжения. Разглеж-

дат се фундаментални 

проблеми – движение на 

товарите, определяне на 

направленията на пъти-

щата и съоръженията, 

проектирането им в план 

и профил - трасировъчни 

елементи, земни работи, 

строеж на земното легло, 

пътно платно и пътни на-

стилки, отводнителни и 

укрепителни работи, под-

държане и експлоатация.

„Проектиране на ле-

тища“  преподавам на 

редовната и задочната 

магистратура по „Транс-

портно строителство“, 

специализация „Пътно 

строителство”. Интере-

сът е голям и обикновено 

имам доста дипломанти, 

но в тази област не се 

откриват много работни 

места, въпреки че голям 

брой аеропорти у нас се 

рехабилитират. Учеб-

ната програма обхва-

ща основните теми при 

проектирането на лети-

ща: избор на местопо-

ложение, разположение и 

размери на елементите, 

вертикална планировка 

и  отводняване,  типо-

ве настилки и тяхното 

оразмеряване .  Завър-

шилите курса могат да 

участват в проектиране 

и строителство на аеро-

порти. Те се научават да 

обработват данните за 

ветровете и избират на-

правление на пистите за 

излитане и кацане (ПИК), 

да определят корекцион-

ните коефициенти за 

дължината на ПИК, да 

проектират нивелета на 

ПИК, да оразмеряват на-

стилки и проектират ге-

нерален план на летище.

Водя и лекции по „Нор-

мативни документи в 

транспортната инфра-

структура“  и „Обем и 

съдържание на проект и 

тръжна документация“ 

за магистратура „Упра-

вление и технологии на 

проекти в транспорт-

ната инфраструктура“. 

Реализацията по тази 

специалност е в значи-

телно широко поле – в 

управлението на пътна-

та и уличната мрежа, в 

ръководството на стро-

ителството и поддържа-

нето на транспортната 

инфраструктура,  при 

офериране и калкулация 

на инфраструктурни про-

екти, в производстве-

но-технически отдели и 

други.

 Учебната програма по 

„Нормативни документи 

в транспортната инфра-

структура“ има за цел да 

запознае обучаващите се 

с основните закони, каса-

ещи инфраструктурното 

строителство – правил-

ници за приложение, на-

редби, правила, норми и 

тяхното приложение при 

проектиране, строител-

ство, приемане и въвеж-

дане в експлоатация и др.

Как върви подготов-
ката на  следващата 
смяна пътищари в ус-
ловията на пандемия, в 
онлайн среда?

Считам, че обучение-

то на студентите през 

тази и миналата година 

премина доста нормално 

за настоящата ситуация. 

Занятията протекоха при 

добра организация и при-

съствие. По отношение 

на лекциите смятам, че 

се проведоха на необхо-

димото ниво. Може би 

изпитите в онлайн среда 

не бяха най-подходящо ре-

шение или по-скоро не се 

организираха по най-удач-

ния начин.

Очертава се поредна 
ковидкриза, което пред-
полага поредна сложна 
учебна година. Какво 
ново да очакват Вашите 
студенти в условията 
на пандемия? 

В извънредна  епи-

демична  обстановка 

лекциите се  провеж-

дат чрез презентации 

и обяснения онлайн, как-

то правим и в часовете 

си присъствено, в това 

отношение няма да има 

промени. Разликата при 

дистанционното обуче-

ние е, че липсва близкият 

контакт и по-трудно се 

изясняват конкретни въ-

проси, като това отнема 

повече време. 

Надявам се да няма 

висока заболеваемост в 

страната и нещата да 

се задържат нормални, 

без сериозни ограниче-

ния, лекциите да се во-

дят както всяка предиш-

на година, но с обновени 

материали, разбира се.

Имате висока квали-
фикация като инженер 
с опит в областта на 
пътните конструкции и 
асфалтови смеси. Какво 
да очакваме през учебна-
та 2021/2022 г. в научен 
и практически аспект?

За съжаление лабора-

торията в Университета 

по архитектура, стро-

ителство и геодезия е 

практически неработе-

ща. Но с моя докторант 

инж. Грозев провеждаме 

изследвания в областта 

на ползването на рецик-

лиран асфалт в асфалто-

вите смеси в действащи 

лаборатории и се надя-

вам да продължим тази 

дейност по-спокойно без 

усложнения от панде-

мията. Миналата година 

беше много сложна и обе-

мът на работата беше 

малък.

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

Снимка авторът
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то събрание. 

Друг любопитен факт е, че 

майсторите от Брациговската 

школа са били иновативни, ми-

слещи, стратегически работещи 

хора. Те са били свободомислещи, 

с възрожденски дух и характер. А 

техните сгради препращат към 

бъдещите поколения послания - 

стремеж към свобода и незави-

симост. Изявявали са самочувст-

вието си на строители, те са 

символ на националното възраж-

дане за онзи период. Еснафът на 

дюлгерите е имал ясна, стройна, 

регламентирана организация, 

управлявана чрез устав и съвет, 

който ръководил дейността му. 

Имал е и ясна йерархична струк-

тура - майстори с пояс, майстори 

без пояс, баш калфи, калфи, чира-

ци. 

Един изключително интересен 

феномен е фактът, че Брацигов-

ската архитектурно-строителна 

школа има своя музей в града. Той 

се намира във великолепно пред-

ставена като образец на школа-

та сграда – Поповата къща, по-

строена през 1848 г. 

Ето защо организираме нашия 

форум в този прекрасен българ-

ски град. Целта на „Брацигово – 

каменният поток на времето“ е 

да представи богатото архите-

ктурно, строително и културно 

наследство, местни строителни 

традиции и съвременните принци-

пи за социализация на недвижимо-

то културно наследство. Да об-

съдим проблемите на модерната 

българска архитектура, да раз-

гледаме възможностите за съхра-

няване и съвременна интерпрета-

ция на културно-историческото 

наследство, да окажем експертно 

съдействие при необходимост на 

жителите на Брацигово.

Под какви форми ще се про-
веде събитието? 

Предлагаме поредица от лек-

ции, които са свързани с култур-

но-историческото наследство. 

Ще организираме и поредица от 

кръгли маси, посветени на теми-

те, касаещи не само традиции-

те на Брациговската школа, но и 

актуалните проблеми на съвре-

менната архитектура. Ще има 

и изложби, които ще представят 

местните архитектурни и стро-

ителни традиции. Организираме 

и работилници за дизайн на град-

ската среда, в които предвижда-

ме да участват и деца. 

Съвместно с общината, коя-

то ни оказва изключително съ-

действие, ще проведем и конкурс 

за елемент от градската среда, 

изработен с помощта на местния 

строителен материал риолит и 

експониран в бъдеще в градската 

среда на Брацигово. Това според 

мен е ясно доказателство, че ко-

гато има амбиция в браншовите 

организации, на която откликват 

местните администрации, се по-

лучават добри резултати. 

При прочутите брацигов-
ски майстори се е учил самият 
Уста Кольо Фичето. Липсата 
на достатъчно деца обаче е 
причината професионалната 
гимназия в Брацигово да се 
трансформира в общообразо-
вателно училище.

Настоящото състояние на 

неголемите български населени 

места е резултат от погреш-

ната или липсващата държавна 

политика, която да стимули-

ра развитието им. За да го има 

едно добро училище, трябва да 

има деца. За да има деца, тряб-

ва да има млади хора. Тоест не-

обходими са няколко много важни 

предпоставки – работа за роди-

телите, адекватно образование 

за подрастващите, качествено 

здравеопазване, развлечения, ко-

муникации, транспорт и техни-

ческа инфраструктура. Когато 

всичко това се реши, в многото 

прекрасни български селища ще 

има млади хора.

Член сте на КАБ. Кои са най-
важните функции на организа-
цията?

Камарата има две основни 

функции. Първата е професио-

нална. КАБ трябва да формира 

благоприятна социална, финансо-

ва, нормативна, образователна, 

квалификационна и др. среда за 

практикуване на архитектурната 

професия като творческо-проек-

тантска.

Втората е социалната, т.е. 

да се изявява като важен, основен 

медиатор в диалога между архи-

тектурната професия, от една 

страна, и обществото, инсти-

туциите, гражданските сдруже-

ния, като тя трябва да постига 

това с няколко последователни 

възможни дейности. Първо, да 

представя социалната значимост 

и интегритет на архитектурна-

та професия пред обществото и 

професионалните среди. Важно е 

да провокира дебати по градоус-

тройствени, архитектурни, соци-

ални, нормативни и прочие теми. 

Да генерира нови идеи за форми-

ране на модел на градска среда, 

като координира, провокира и мо-

тивира всички участници. 

Считам, че това са основ-

ните функции на КАБ, които са 

свързани с нейната важна соци-

ална роля, а както Ви е известно, 

архитектурата е една изключи-

телно социална дейност, тъй 

като осигурява материална сре-

да за възпроизводство на обще-

ството като цяло и на всеки един 

отделен човешки индивид. 

Проф. д-р арх. Валери Иванов, член на Камарата на архитектите в България:

Когато има амбиция в браншовите 
организации, на която откликват 
местните администрации, се 
получават добри резултати

Георги Сотиров

Проф. Иванов, Регионалната 
колегия София област към Кама-
рата на архитектите в Бълга-
рия (КАБ) съвместно с община 
Брацигово организират през 
септември форума „Брацигово 
– каменният поток на времето“. 
Той е посветен на архитектур-
но-строителното културно на-
следство. Бихте ли ни разказали 
повече като организатор на ме-
роприятието. 

Първо, защо Брацигово? Бра-

циговската архитектурно-стро-

ителна школа е формирана от 

македонски българи, преселили се 

в този регион през 1780 - 1791 г. Те 

са имали досег до значими стро-

ителни традиции във Венеция и 

Генуа и са привнесли иновативни 

за онова време методи и възмож-

ности в българската строителна 

дейност. През 1844 г. е създадено 

еснафско сдружение на дюлгери-

те в Брацигово и сега се възпри-

ема, че това е първообразът на 

съвременните браншови органи-

зации в сектора. 

Интересното е, че през далеч-

ната 1875 г. дюлгерският еснаф 

на Брацигово е давал работа на 

243 майстори и на 150 чираци. Из-

вестни майстори от това време 

са Никола Даянов, Стою Иванов, 

Исидор, Иван Боянин, Щерю Арна-

ут, Гизда Петко, Никола Томчев-

Устабашийски. 

Характерно за Брациговска-

та школа е, че са използвали ве-

ликолепен местен строителен 

материал, който по своя състав 

е вулканична ефузивна скала и се 

нарича риолит. Той наподобява 

гранит, има много добри физиче-

ски и естетически характерис-

тики. Може да се използва като 

строително-конструктивен и 

като декоративно-облицовъчен 

елемент. С него могат да се из-

граждат и естетически оформят 

значителни монументални сгради. 

Сред най-интересните при-

мери в съвременното ни стро-

ителство, където е приложен 

риолитът, са Президентството, 

Министерският съвет. Тук ще си 

позволя да кажа, че най-извест-

ните градежи на брациговските 

майстори са Рилският манастир, 

издигнат при особено трудни ге-

оложко-релефни условия, църква-

та „Св. Неделя” в София, стоти-

ци храмове, училища, читалища, 

къщи, вкл. и сградата на Народно-

Поповата къща в Брациогово

Снимки в. „Строител“
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Очаква се той да бъде отворен за обществеността през 2024 г.
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Китайското архите-

ктурно студио MAD раз-

пространи визуализации 

на проекта за бъдещия 

най-голям музей на нау-

ката и технологиите в 

Хайнан, който ще се по-

строи на крайбрежието 

на Хайкоу в Китай. Очак-

ва се той да бъде отво-

рен за обществеността 

през 2024 г. Сградата ще 

наподобява облак и ще е 

разположена в близост до 

национален парк.

Зданието ще е ос-

новна туристическа ат-

ракция за Хайкоу, в която 

посетителите могат да 

изследват науката, тех-

нологиите и природата. 

„Дизайнът на MAD за му-

зея се основава на двой-

ния градски и естест-

вен контекст на обекта. 

Отдалеч ще изглежда, че 

футуристичната сграда 

излиза от града, докато 

посетителите, влизащи в 

зоната на музея, ще имат 

чувството, че тя се носи 

над джунглата“, казват от 

студиото, ръководено от 

китайския архитект Ма 

Янсън.

Футуристичната об-

лачна визия ще бъде по-

стигната от MAD чрез из-

ползване на армирана със 

сребристи влакна пласт-

маса по външната й стра-

на. Такава ще се сложи и 

около голям централен ат-

риум с куполообразен про-

зорец. Пространството 

ще е ограничено от три 

асансьорни ядра от пода 

до тавана. Рампа, която 

служи и като изложбено 

пространство, ще играе 

ключова роля, изкачвайки 

се на пет етажа около ат-

риума, за да свърже всички 

съоръжения на музея.

Освен постоянни из-

ложбени зали ще има и 

планетариум, кина – с 

гигантски екрани и със 

симулатори. На петия 

етаж асансьори ще от-

веждат посетителите до 

360-градусова платфор-

ма с изглед към морето и 

градския пейзаж.

Повече от половината от населението на зе-

мята живее или работи в градски или столични 

райони. В този контекст проектът Sky Park в 

Братислава ще бъде добър пример за ново качест-

во на градската архитектура и за подходи, опре-

делящи тенденциите в използването и дизайна на 

публичното пространство. Разработката, чиято 

реализация е в начален етап, е на известното 

бюро Zaha Hadid Architects. Тя представлява ориги-

нална архитектура с цялостното озеленяване на 

планираните сгради и околната инфраструктура. 

Зелените пространства в контекста на градоу-

стройството са ключови елементи в проекта, 

който ще промени трайно лицето на Братислава. 

Sky Park се състои от три 31-етажни жилищ-

ни сгради, две офис здания и съвременни зони за 

отдих. Връзката между тях и около 30 000 кв. м 

заобикалящи зелени площи отговаря на екологич-

ните изисквания за оптимален вътрешен градски 

микроклимат и е изцяло в съответствие с градо-

устройствената традиция на Братислава, която 

някои определят като „най-зелената столица в 

Европа“.

В момента се изгражда една от офис сгради-

те. Интересното при нея е, че външните й стени 

са комбинация от вентилирана алуминиева фаса-

да с екзоскелет, изработен от специален стък-

лофазерен стоманобетон (GFB). Сложността на 

фасадната конструкция е наложила направата на 

надеждна топло- и хидроизолация. Постигнати са 

още огнеустойчивост, UV защита и устойчивост 

на вятър. С приложените Delta-Facade S в комби-

нация със специалната лепяща лента Delta-Tape 

FAS 60 фасадната облицовка отговоря на всички 

изисквания.

Китайското ателие Xi 

приключи проекта Peach 

Hut (Прасковена хижа), кой-

то представлява модер-

нистичен павилион и бар с 

тониран бетон, предлагащ 

изглед към поле от овошки 

в провинция Хенан. Това е 

първият завършен от „ми-

ниатюрна серия“ от седем 

обекта, които ще заемат 

ключови места на 630 кв. 

км площ, предоставящи 

различни производства на 

местните общности.

„Дългосрочните нега-

тиви на отдалечените 

селски райони включват 

недостатъчни образова-

телни ресурси, неадеква-

тен достъп до информация 

и оскъдно естетическо 

въображение. Чрез мини-

мални инвестиции в ар-

хитектурата проектът 

има за цел да вдъхнови 

местните жители, да им 

помогне да се насладят и 

да преосмислят качест-

вото си на живот, както 

и да облекчи изолацията 

и бедността“, се казва в 

концепцията.

Скулптурната форма 

на павилиона е заим-

ствана от наклонени-

те дървета в околния 

пейзаж, като излята-

та на място от пиг-

м е н т и р а н  б е т о н 

структура изглежда е 

прорязана от поредица 

от дъги. Те създават 

нисък остъклен вход, 

който се извива наго-

ре, и друг извит участък, 

който излиза на запад, 

завършвайки с прозорец 

на пълна височина, осигу-

ряващ панорамна гледка. 

Малки вертикални и кръг-

ли прозорци са подредени 

според конкретния изглед 

към околната ферма и 

близкото село или към за-

леза на запад.

Проектът на виадукта 

Wendover Dean в Бъкингам-

шир (Великобритания), 

който е част от мегапро-

екта High Speed 2 (HS2), е 

усъвършенстван от екипа 

на Moxon Architects така, 

че да се намали значител-

но количеството стома-

на и бетон, необходими 

за изграждането на вече 

одобрения 450-метров 

участък. За целта ще се 

приложи новият подход 

double composite, включ-

ващ два стоманени носа-

ча, поставени между два 

слоя стоманобетон, което 

създава „суперздрав, но лек 

обхват“.

Концепцията се ос-

новава на подобни на из-

ползваните за френските 

високоскоростни линии 

TGV структури. За първи 

път обаче технологията 

се прилага във Великобри-

тания.

В сравнение със стан-

дартната конструкция 

подходът ще намали и 

количеството вграден въ-

глерод във виадукта със 

7433 тона. Авторите до-

бавят, че чрез редуциране 

на материалите дизайнът 

е станал не само по-лек и 

силен, но и по-елегантен, 

смалявайки силуета на 

структурата, която ще 

се вижда от цялата до-

лина.
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Само най-добрите могат да си позволят създаването на форми, които 
съответстват на технологичния език на новото хилядолетие 

Страницата 
подготви
Елица Илчева

Нещата, направени 

предимно ръчно, но в съ-

щото време приличащи на 

изцяло 3D отпечатани или 

възникнали от ултрамо-

дерни машини с ново ниво 

на обработка на материа-

ли, са нова тенденция. За-

наятчиите търсят форми, 

които да съответстват 

на технологичния език 

на новото хилядолетие. 

Често успяват да го на-

правят по-фино от най-

мощните машини. Нека да 

разберем какви трикове 

използват дизайнерите, 

за да заблудят нашето 

възприятие.

Когато датчанинът 
Матиас Бенгсон (Matias 
Bengtsson) създава кресло-
то Slice през 1998 г. 

като възпитаник на 

King's College London, то 

веднага е прието в милан-

ския Galleria Post Design. 

20 години по-късно 

творбата все още е по-

пулярна, пресъздавана е 

от различни материали, 

продавана на търгове 

и панаири за 5-цифрени 

суми. Производството на 

Slice изглежда авангардно 

и сега, но за времето си 

е било наистина впечат-

ляващо: Bengtsson ръчно 

моделира глинената фор-

ма, след което създава 

специална компютърна 

програма, която помага 

за производството на 

най-тънките 3 мм слоеве 

от дърво с лазерен нож. 

Впоследствие те са зале-

пени на ръка – напомняйки 

формата на 3D печат. 

Резултатът от екс-

перимента е невероятна 

работа, която наподобя-

ва културните слоеве на 

планетата, но има основ-

ните характеристики на 

фотьойл: подлакътници, 

облегалка, основа. Sliceе 

влиза в изложба в Музея 

на дизайна в Лондон през 

2003 г. 

Лондонският дизайнер 

Фил Кътънс (Phil Cuttance) 

работи със специална 

техника, използваща 
jamsonite,

композитен материал 

на водна основа със свой-

ствата на бетона. От 

него той прави вази и раз-

лични аксесоари, а също 

и различни повърхности. 

Всички неща се оформят 

ръчно. Понякога дизайне-

рът използва силиконови 

форми, понякога специ-

ална машина. Крайният 

резултат е изумителен: 

трудно е да се повярва, че 

3D печатът и CNC не се 

използват за направата 

им. „Интересувам се от 

създаването на обекти, 

чиято форма, често де-

тайлна и визуално сложна, 

противоречи на ръчните 

lo-fi-процеси, с които са 

създадени“, обясни дизай-

нерът. За да създаде вази 

от поредицата Faceture, 

Фил използва пластмасов 

лист с маркирани разделе-

ния на квадратите, след 

което ръчно сгъва форма-

та,

Идни Хътър (Sidney Hutter) 
работи със стъкло, прила-
гайки специална техника: 

слоеве  от  цветно 

стъкло са свързани по-

между  си,  създавайки 

ефект на 3D печат. От-

нема много време, за да 

се създаде обект, напра-

вен по този начин. Вази-

те са нефункционални: те 

не са предназначени да 

държат цветя. „В моите 

предмети вместо расте-

ния има светлина и цвят. 

Цветното отражение 

е един от най-важните 

компоненти в работата 

ми. Сега съм очарован от 

комбинацията от стъкло 

и LED светлина, която 

дава възможност буквал-

но да оживеят обектите. 

"Хътър все още е в рабо-

тилницата си, която от-

варя през 1980 г., и се на-

дява да открие още много 

нови ефекти. Цветните 

уникати на  Хътър са 

представени от галери-

ята Честърфийлд.

Пейката Sakyu 

от Расмус  Фенхан 

(Rasmus Fenhann), един 

от най-талантливите 

датски дизайнери, е създа-

дена от парчета плътен 

бор от Орегон, залепени 

заедно. 3D моделът на 

повърхността е направен 

с фреза, но останалата 

част от шлайфането е 

ръчна с японски рендета 

и профилирани стъргалки. 

Краката са също от две 

клиновидни парчета от 

бор от Орегон, свързани 

чрез приставка от орех. 

Краен етап е повърхност-

но шлайфане и обработка 

с алкален сапун. 

Sakyu означава пясъчна 

дюна на японски. Вълнооб-

разният модел се основа-

ва на синусоидални криви, 

които могат да бъдат из-

числени математически. 

Той създава интересна 

игра на светлина и сянка и 

прилича на вълни на пясъ-

чен плаж. Името на япон-

ски отразява важната 

роля на културата като 

източник на вдъхновение в 

творчеството на Фенхан. 

Дизайнерът предпочита 

медитативните процеси 

при повърхностната обра-

ботка – това е единстве-

ният начин според него да 

се предаде тактилност-

та на материалите.

Холандското дуо от 

братята близнаци Вер-

ховен (Verhoeven Twins), 

известни със своите екс-

перименти в областта на 

lo-fi, са автори на 

масата „Пепеляшка“ от 
2005 г. 

Тя е произведена в 

ограничено издание от 

20 броя. Силуетът е съз-

даден в компютърна про-

грама. След това е ръчно 

залепен от 741 слоя обра-

ботен шперплат, който е 

шлифован. Всички детай-

ли са прилепнали един към 

друг толкова прецизно, че 

имате усещане, че дърво-

то е станало „течно“ или 

може да бъде драпирано 

като плат. Тази маса е 

вдъхновена от барокови 

скринове. Масата е вклю-

чена във всички колекции 

с усъвършенстван дизайн 

като перфектен пример 

за технокрафт, защото 

заедно със занаятчийска-

та практика братята са 

използвали и специални 

машини, за да постигнат 

„ефекта на тъканта“ в 

дървото.

Модният интериор все повече „озеленява“ и зелено-

то е по-популярно отвсякога. Настоящата тенденция 

Urban Oasis третира жилищните сгради като градски 

оазиси, убежище от сивите градски пейзажи. За да се 

компенсира липсата на природа, се предлага обаче не 

само да се запълнят пространствата с живи расте-

ния, а и да се заеме тяхната палитра. Всички нюанси на 

трева, листа и стъбла царуват по стените, подовете 

и тапицерията.

Стиловите агенции и експертите по дизайн опре-

делят цвета като един от най-добрите и за тази, и 

за следващите години. Американският производител 

на бои PPG например уверява, че тъмнозеленият нюанс 

Night Watch ще достигне славата, към която се стреми 

още от 2019 г., но до момента не много успешно. Друг 

цвят, който ще доминира, е пастелен нюанс на зелено, 

наречен Neo-mint, неутрален с „оксидиран свеж тон, кой-

то слива науката и технологиите с природата“. 

Но дори да изберете нюанс по собствени предпо-

читания, със сисгурност няма да сгрешите и поне за 

няколко години напред ще бъдете в крак с модата, уве-

ряват специалистите. Това, което съветват интериор-

ните дизайнери, е да не превръщате цели стени в зелени 

поляни, а да разделяте пространствата вертикално и 

хоризонтално – така както е навън, сред природата. Мо-

жете, разбира се, да предпочетете и варианта, в който 

да изберете мебели или други акценти в зелено.

Креслото Slice на 
Матиас Бенгсон

Вази от поредицата Faceture

Пейката Saky

Масата „Пепеляшка“

Цветно стъкло за вази без 
предназначение
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Албена Атанасова,  
зам.-кмет на СО по направление 

„Социални дейности и интеграция 

на хора с увреждания“

Цветанка Йотина, 
кмет на Мирково

Доц. д-р инж. Венци Божков, 
зам.-декан по научна и международна 

дейност на Хидротехническия 

факултет в УАСГ

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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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
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Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

В него ще се включат артисти от цирковото изкуство, съвременния алтернативен 
театър, електронната, акустичната и реге музиката

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

В първия уикенд на 

септември ще се проведе 

второто издание на „То-

пло фест” в София. Той ще 

бъде открит в преустро-

ената сграда на бившата 

топлоцентрала зад хотел 

„Хилтън” и хълмовете на 

Южен парк 2 между култур-

но-историческия комплекс 

„Гарнизонно стрелбище” и 

Перловска река. Двудневна-

та му програма приобщава 

български и международни 

артисти в областта на 

цирковото изкуство, съ-

временния алтернативен 

театър, електронната, 

акустичната и реге музи-

ката. Всички събития ще 

бъдат между 16 и 22 ч. със 

свободен вход. Мероприя-

тието се организира от 

„Топлоцентрала” - Център 

за съвременни изкуства, с 

подкрепата на Национален 

фонд „Култура” и район „Три-

адица“.

На 4 септември всеки, 

който мечтае да покаже 

своите умения или да полу-

чи напътствия от истин-

ски клоуни, ще може да се 

срещне с професионалисти 

и специални гости. Невер-

балното представление 

„Смешната лечебница на 

д-р Куку и д-р Пипи” ще 

даде шегаджийски съвети 

и рецепти за деца. Същия 

ден ще има и Циркова ра-

ботилница по жонглиране, 

представена от Социален 

цирк на Фондация „Мини 

Арт“. Съботната вечер 

ще продължи с музикална-

та работилница на Петър 

Йорданов – Бъни. На сце-

ната на фестивала ще се 

качат още Pavel Terziyski & 

Alexander Logozarov и бълга-

ро-английската постпънк 

група „КАКЕ?“. В музикал-

ната програма ще се вклю-

чи и проектът TRIGAIDA, 

представен от Фолктро-

ника триото на Георги Ма-

ринов (Хорхе), Ася Пинчева 

и Иван Шопов. 

В богатата програма на 

4 септември е и студиото 

за документален театър 

Vox Populi, което ще запоз-

Пътуващото изложение „Алея на книгата“ завършва 

тазгодишния си маршрут в София. Събитието ще се про-

веде от 6 до 12 септември на пешеходната част на бул. 

„Витоша“ и в парка пред Националния дворец на култура-

та. Всеки ден от 10 ч. до 20 ч. книгоиздатели и книготър-

говци ще посрещат посетителите и ще им представят 

хиляди любопитни заглавия. Традиционно организаторите 

от Асоциация „Българска книга“ са подготвили и съпът-

стваща културна програма в литературния кът. 

„Алея на книгата - София 2021“ се осъществява с 

подкрепата на Национален фонд „Култура” и е част от 

календара на културните събития на Столичната общи-

на за 2021 г. Изложението ще се проведе при стриктно 

спазване на противоепидемичните мерки.

Дългоочакваната продукция „Ве-

чните“ отгръща следващата стра-

ница от впечатляващата филмова 

история на Марвел. Тези супергерои 

са били седем хилядолетия отвъд 

звездите, а сега имат седем дни, за 

да спасят човечеството. От кого 

са се крили толкова време? Защо са 

дали обет да не се намесват в чо-

вешките дела и до какво ще доведе 

тяхното разкриване и появата на 

Девиантите? Отговорът на тези и 

още много горещи въпроси ще наме-

рим от 5 ноември, когато ще настъ-

пи ерата на Вечните.

Макар и предотвратен от От-

мъстителите, опитът на Танос да 

унищожи половината от живите съ-

щества във Вселената има сериоз-

ни последици. Резултатът – поява-

та на древни същества, Девианти, 

за които се смята, че са изчезнали 

отдавна, и които на свой ред ще се 

опитат да унищожат хората. 

Освен с интригуваща история и 

зрелищна визия, мащабната кинопро-

дукция се отличава и със звезден 

актьорски състав – Ричард Мадън 

като всемогъщия Икарис, Анджели-

на Джоли като свирепия воин Тена, 

Джема Чан като обичащата хората 

Серси, Кумейл Нанджиани като при-

тежаващия космически сили Кинго, 

Лорън Ридлоф като супербързата 

Маккари, Брайън Тайри Хенри като 

интелигентния изобретател Фас-

тос, Салма Хайек като мъдрия духо-

вен лидер Аяк, Лиа Макхю като вечно 

младата стара душа Спрайт, Дон 

Лий като могъщия Гилгамеш и Бари 

Киогън като сдържания самотник 

Друиг. Кит Харингтън се превъплъ-

щава в Черния рицар Дейн Уитман, 

който не е част от Вечните.

Режисьор на „Вечните“ е Клои 

Жао (The R ider, „Земя на нома-

ди“), която е и сценарист заедно с 

Патрик Бърли („Зайчето Питър: По 

широкия свят“). 

нае публиката на „Топло 

фест” с „Експонати - изчез-

ващи човешки видове”. Ин-

сталацията на открито ще 

превърне зрителите в поток 

от посетители на музей 

или изложба, които влизат в 

контакт с всеки „експонат”, 

разположен в своя уникален 

свят от 1 кв. м.

По залез гостите на 

феста ще се насладят на 

огнено шоу с „Нов Цирк”, 

последвано от сет на DJ 

YvesO. За финал група „Син-

тез“ ще направи синтез 

между електронна и акус-

тична музика. 

5 септември ще бъде 

посветен на най-старо-

то ежегодно събитие за 

реге музика у нас - BIG BIG 

Summer REGGAE. Неделни-

ят следобед ще е изпълнен 

с ямайски ритми, пред-

ставени във всичките им 

измерения – roots reggae, 

dud, dancehall, ska и jungle. 

One Love, One Heart. Let’s 

get together and feel allright!
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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


