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Албена Атанасова, зам.-кмет на СО по 
направление „Социални дейности и интеграция 
на хора с увреждания“: BG.121357Q/U

6,7 млн. лв. влагаме в социалната 
инфраструктура на СО тази година 

Проведе се първо заседание на работната група 
към УС на КСБ за възможностите за квалификация 
на кадрите в светлината на новите реалности в 
строителния сектор
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Ренета Николова

„Ще предложим на Народ-

ното събрание да позволи на 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) с ясен списък на 

договорите да подпише анекс 

към тях за реалната стой-

ност на възлаганията, за да 

може да се направят разпла-

щанията към строителните 

компании“, е заявил министъ-

рът на финансите Асен Васи-

лев на среща в МФ с предста-

вители на пътностроителния 

бранш“, съобщиха от прес-

центъра на  финансовото 

ведомство. В срещата са 

участвали и заместник фи-

нансовият министър Виоле-

та Лорер, зам.-министърът 

на регионалното развитие и 

благоустройството Вален-

тин Граматиков и инж. Ивай-

ло Денчев, и.д. председател 

на УС на АПИ. От страна на 

Камарата на строителите 

в България е участвал инж. 

Илиян Терзиев, председател 

на УС на КСБ, както и членове 

на ръководството на органи-

зацията. Българска браншо-

ва камара „Пътища“ е била 

представена от инж. Лазар 

Лазаров, изп. директор, и чле-

нове на Управителния съвет, 

а Българска браншова асоциа-

ция „Пътна безопасност” – от 

председателя й д-р ик.н. Нико-

лай Иванов, който е и член на 

УС на КСБ. Присъствали са и 

ръководители на пътнострои-

телни фирми.

Санкция на парламента може да доведе до разрешаване на проблема 
с разплащането на фирмите за извършени дейности
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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

Десислава 
Бакърджиева 

„Пощенската марка, 

посветена на 90 години 

от установяването на 

дипломатическите отно-

шения между България и 

Аржентина, продължава 

традицията, с която от-

белязваме важни събития 

в отношенията между пра-

вителствата и народите 

с филателни издания.“ 

Това е заявил служебният 

министър на транспорта, 

информационните техно-

логии и съобщенията Ге-

орги Тодоров по време на 

церемонията по валидира-

не на съвместната марка. 

Той е поставил печата за 

пускане в употреба заед-

но със зам.-министъра на 

външните работи Зари-

ца Динкова, посланика на 

Аржентина Н.Пр. Алфредо 

Атанасоф и изп. директор 

на „Български пощи“ ЕАД 

Деян Дънешки. 

„Пощенските адми-

нистрации на България и 

Аржентина избраха кра-

сиви символи за общото 

филателно издание – на-

ционалните цветя – Роза 

Дамасцена и Сейбо. Пе-

чатите изобразяват зна-

ците на държавността 

на България и Аржентина. 

На българското издание 

грее слънцето от аржен-

тинския герб, а на аржен-

тинското изпъква изобра-

жението на българския 

лъв“, е добавил министър 

Тодоров. 

4 септември
Доц. д-р инж. Чавдар Дончев, член на Комисията за воденето,  

поддържането и ползването на ЦПРС

7 септември
Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на партията „Обнови Европа“ в ЕП

8 септември
Христо Савев, член на УС на КСБ

Емил Христов

Прокуристът и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Николова се срещна 

с еврокомисаря по „Иновации, научни из-

следвания, култура, образование и младеж“ 

Мария Габриел в сградата на Представи-

телството на Европейската комисия в 

България, където й връчи издадената от 

вестника книга „Строител. Интервюта“.

Тя съдържа знакови интервюта с лично-

сти, оставили своя отпечатък върху бъл-

гарския обществено-политически и иконо-

мически живот, а също и такива, свързани 

с развитието на Камарата на строители-

те в България и строителния бранш. 

В книгата г-жа Николова написа: „На 

най-успешния български еврокомисар. С 

уважение и благодарност за добрата съв-

местна работа и пожелание да бъдете все 

така визионер, креативна и вдъхновяваща 

жена“.

„Много рядко се среща такъв профе-

сионализъм като Вашия, който вдъхновява 

и дава надежда“, сподели от своя страна 

еврокомисар Мария Габриел. Тя изрази 

своите благодарности, че темите, които 

намират място на страниците на изда-

нието, винаги са на достъпен език и ви-

соко ниво. „Те позволяват на човек да раз-

шири своя кръгозор, дават перспективи и 

носят много ползи, което е безценно. За 

мен е чест да бъда в тази книга“, посочи 

Мария Габриел.

Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, 
образование и младеж“: 

Снимка авторът
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Валентин Николов, представител на УС на КРИБ и изп. директор на КСБ: 

Емил Христов

„Предвидените в актуализацията 

на бюджета 100 млн. лв. за разплащане 

на извършени строителни дейности са 

крайно недостатъчни“. Това заяви на 

среща между работодателските орга-

низации и синдикатите и ПГ на „БСП за 

България“ Валентин Николов, предста-

вител на УС на КРИБ и изпълнителен 

директор на Камарата на строителите 

в България. Той отбеляза, че в строи-

телството нещата стоят много дра-

матично и има опасност от силно со-

циално напрежение в предстоящите 

месеци.

Валентин Николов допълни, че от 

спрените разплащания на държавата с 

бранша първи ще пострадат работни-

ците, които ще се влеят в социалната 

система и допълнително ще я нато-

варят. От думите му стана ясно, че в 

строителството са заети над 200 000 

души

„В същото време България е с най-

ниските цени в Европейския съюз в 

строителството и най-високите цени 

на тока, а дори и по тях държавата не 

може да се разплати с изпълнителите“, 

отбеляза Николов. Той даде пример с 

Европа и САЩ, където за противодей-

ствие на кризата се отделят колосални 

средства за инфраструктура и пътища.

Изп. директор на КСБ сподели, че 

строителите, които са си свършили ра-

ботата, трябва да си получат парите. 

„Можем да се окажем в много страшен 

капан. Какво значи, че няма пари за боя и 

мантинели на готовия път Перник - Со-

фия и там всяка сутрин е ад за шофьор-

ите?! Ако до края на годината трябва 

да се разплатят 700 - 800 млн. лв. за из-

вършена работа, а има само 100 млн. лв., 

трябва да си дадем сметка, че това е 

огромен корупционен потенциал“, под-

черта Николов. Той попита и какви ще са 

критериите, по които ще се избира на 

кого ще се плаща и на кого – не. 

„От неразплащане в строителство-

то първи ще пострадат работниците 

и ще отидат след това в социалната 

система, която има опасност да се 

взриви в следващите месеци”, заяви по 

време на срещата Николов.

Емил Христов

Въпросът за обезпечава-

не на средства за подготовка 

за експлоатация на републи-

канските пътища през зимния 

сезон 2021/2022 г. са обсъдили 

на среща в МРРБ служебният 

министър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Виолета Комитова 

и служебният министър на 

финансите Асен Василев. От 

пресцентъра на МРРБ съоб-

щиха, че на нея е договорено 

От МФ съобщиха, че 

страните в срещата са 

се обединили около пред-

ложеното решение като 

единствено възможния 

начин да бъдат изпла-

тени сумите за извър-

шените дейности, без 

да се нарушава законът. 

Предвижда се в анекси-

те да се разпише кон-

кретен план за изплаща-

не на сумите, което би 

позволило на банките да 

направят факторинг на 

плащанията и фирмите 

да имат достъп до фи-

нансов ресурс. „Тези ре-

шения идват в отговор 

на установените от слу-

жебното правителство 

подписани договори с на-

правени възлагания зна-

чително над стойност-

та им и в нарушение на 

Закона за обществените 

поръчки“, посочват от 

МФ. 

„Участниците в сре-

щата се обединиха и 

около това да се потър-

си съдействие от народ-

ните представители, за 

да се позволи на АПИ да 

подпише анекс към все-

ки отделен договор за 

извършване на зимно по-

чистване и поддръжка на 

пътната инфраструк-

тура до края на април 

догодина, като между-

временно се проведат 

обществени поръчки по 

правилата на ЗОП, и се 

изберат изпълнители 

на реалните суми. Ми-

нистър Василев заяви, 

че само съдействието 

на парламента може да 

доведе до разрешаване 

на проблема със законно 

разплащане по договори-

те с гласуване на тек-

стовете и актуализаци-

ята на бюджета“, пише 

още в информацията за 

медиите.

„Темата на срещата 

бе състоянието на път-

ния сектор. Ние поста-

вихме нашето основно 

искане – браншът има 

изпълнени СМР за над  

800 млн. лв. и продължа-

ваме да работим. Иска-

ме ясен хоризонт кога 

ще ни бъде разплатено 

това извършено строи-

телство“, коментира за 

в. „Строител“ инж. Живко 

Недев, зам.-председател 

на ББКП и зам.-предсе-

дател на секция „Транс-

портна инфраструктура“ 

в КСБ. „Положителното 

от срещата е, че вече 

има разговор, има диалог 

с бранша. Министърът 

на финансите предложи 

всичко, което е изпъл-

нено, да бъде сертифи-

цирано и фактурирано и 

съответно да се сключи 

факторинг с АПИ и бан-

ките. Това е финансов 

механизъм, който е до-

бър за момента, и е на-

чин да си получим парите 

скоро. Условието на ми-

нистър Василев обаче е 

да има санкция на НС от-

носно договорите. Така, 

че има първа положител-

на стъпка. Предстои и 

среща с МРРБ, където 

ще се разгледат дого-

вор по договор. Очакваме 

адекватна реакция от 

парламента“, каза още 

инж. Недев.

 от стр. 1

да бъдат осигурени необхо-

димите за зимно почистване 

на републиканските пътища 

през предстоящия зимен пе-

риод 100 млн. лв.

Министър Комитова е 

поискала от министър Ва-

силев да бъдат осигурени 1,5 

млрд. лв. за Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и е получи-

ла уверение, че средствата 

ще бъдат заложени при под-

готовката на следващия дър-

жавен бюджет. „Сегашният 

бюджет на АПИ е 382 млн. лв. 

Предвижда се той да бъде 

допълнен с още 1,2 млрд. лв. 

в средносрочната бюджетна 

прогноза“, уточняват от ве-

домството.

В срещата са участва-

ли също зам.-министрите 

на регионалното развитие 

и благоустройството Ва-

лентин Граматиков и Захари 

Христов, ръководствата и 

експерти от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и „Автома-

гистрали“ ЕАД.
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Десислава Бакърджиева

На извънредно заседание на Управител-

ния съвет на Българската стопанска кама-

ра (БСК) за председател на УС единодушно 

е избран Добри Митрев, досегашен главен 

секретар на БСК. Срещата на УС е започ-

нала с едноминутно мълчание в памет на 

Радосвет Радев, който председателства-

ше БСК от 2018 г., но почина внезапно на 

6 август т.г.

Добри Митрев е роден на 19 август 

1972 г. Той е юрист по образование. Има 

дългогодишен административен опит, вкл. 

като председател на Общинския съвет на 

Перник в продължение на два мандата. В 

екипа на БСК е от 2012 г., а от 2018 г. е 

главен секретар и член на УС на БСК. 

Членовете на УС единодушно са заявили, 

че чрез този избор се осигурява приемстве-

ност в провежданите до момента дейнос-

ти и политики на БСК в защита на нейните 

членове, особено в условията на пандемия, 

икономическа и политическа криза.

Емил Христов

Камарата на строите-

лите в България и Центъ-

рът за енергийна ефектив-

ност ЕнЕфект стартираха 

серия от местни инициа-

тиви, в които гражданите 

имат възможност отблизо 

да се запознаят с най-нови-

те тенденции в света на 

устойчивото строител-

ство и „зелената” енергия. 

Първите Дни на нулевое-

нергийните сгради започ-

наха в Пазарджик и Пловдив 

на 2 септември и ще про-

дължат до 4 септември. 

Домакин е Професионал-

ната гимназия по строи-

телство и архитектура в 

Пазарджик. 

Програмата на дните 

предлага поглед върху ус-

пешните практики и тех-

нологичните иновации за 

проектиране и строител-

ство на почти нулевоенер-

гийни сгради от Европа и 

България, както и върху съ-

временните тенденции на 

професионалното образо-

вание и обучение в област-

та на енергийната ефек-

тивност и възобновяемите 

енергийни източници. Тя 

включва специализирано 

изложение за строителни 

материали и компоненти, 

подходящи за почти нуле-

военергийни сгради, де-

монстрационни обучения за 

строителни специалисти и 

проектанти и др. 

Първият ден започна 

с кръгла маса по въпроси-

те на професионалното 

образование и обучение в 

областта на енергийната 

ефективност. Модератор 

на събитието бе д-р Дра-

гомир Цанев, изп. директор 

на ЕнЕфект. В събитието 

се включиха инж. Иван Дел-

чев, председател на ОП 

на КСБ – Пазарджик, инж. 

Петя Иванова, директор на 

ПГСА – Пазарджик, и Мария 

Тодорова от Министер-

ството на образованието 

и науката (онлайн).

Вторият ден е опреде-

лен за игри и демонстра-

ции за деца и възрастни, а 

третият за посещение на 

една от малкото серти-

фицирани пасивни сгради в 

България – в село Марково, 

Пловдив. 

Дни на нулевоенергий-

ните сгради предстоят в 

Смолян на 23 - 25 септем-

ври, а 2022 г. ще предложи 

подобни събития в София, 

Бургас, Видин и Габрово.

Мирослав Еленков

Европейската асоциация за жилищно 

строителство Build Europe проведе го-

дишния си конгрес. В срещата, която бе 

организирана хибридно – присъствено и 

онлайн се включиха членове и партньори 

на организацията от 15 европейски държа-

ви. От страна на Камарата на строители-

те в България чрез видеоконферентната 

връзка участие във форума взе Валентин 

Николов, изп. директор на организацията. 

По време на събитието бяха презен-

тирани новата стратегия за финансова 

устойчивост на ЕС, устойчивата стра-

тегия на Build Europe, таксономията, как-

то и предложенията на организацията по 

отношение за усвояването на земя. Бе 

представен и законодателен пакет Fit for 

55. Панелистите дискутираха COVID-19 

и влиянието му върху жилищното строи-

телство в ЕС, националните планове за 

възстановяване и устойчивост, както и 

сертификати за екологично социално уп-

равление за инвеститорите. Внимание бе 

обърнато и върху недостига на строител-

ни материали в световен план.

Повече четете в следващия брой на  
в. „Строител“.

Снимка авторът
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Десислава Бакърджиева

„България и Австрия имат отлични двустранни 

отношения, които можем да продължим да надграж-

даме и задълбочаваме занапред“. Това е изтъкнал слу-

жебният премиер Стефан Янев по време на срещата 

си с австрийския посланик у нас Н.Пр. Андреа Вике. 

В рамките на разговора им в Министерския съвет 

двамата са обменили мнения по теми от взаимен ин-

терес.

Предмет на разговора е бил акцентът върху пол-

зотворния политически диалог, който България и Ав-

стрия имат на всички нива, както и икономическото 

партньорство с оглед на големия брой австрийски 

инвеститори у нас. Обсъден е и националният План 

за възстановяване и устойчивост на България, като 

Стефан Янев е изтъкнал усилията на служебния ка-

бинет за подобряване на документа, така че да се 

гарантира използване на средствата по най-добрия 

възможен начин. 

Политическата обстановка у нас също е била сред 

темите. Премиерът Янев е посочил и значението на 

работата на парламента за актуализацията на на-

ционалния бюджет, без която страната ще изпадне 

в трудна ситуация. На срещата са коментирани и 

въпроси от европейския дневен ред.

Мирослав Еленков

„Стартираме механи-

зъм, по който общините 

ще могат да се сертифи-

цират с най-добрите прак-

тики, които да изчистят 

корупцията“. Това заяви 

служебният министър на 

икономиката Кирил Петков 

при представянето на 

съвместна инициатива с 

„Трансперънси Интернешъ-

нъл“ България за създаване 

на нов механизъм сертифи-

кат „Община без корупция“. 

В пресконференцията взе 

участие и изп. директор на 

„Трансперънси Интернешъ-

нъл“ България Калин Славов.

Кирил Петков обясни, 

че местните власти ще 

да могат да се сертифи-

цират като такива с ну-

лева корупция. Те ще имат 

възможност да привличат 

инвеститори, които да 

алармират при рискове от 

корупция. „Трансперънси 

Интернешънъл“ ще бъде 

гарант като допълнител-

на контактна точка, към 

която инвеститорите да 

се обърнат при проблем, 

за да имат спокойствие-

то за вложението, което 

правят. „Всяка община 

има шанс да влезе в тази 

система и да започне да 

чисти корупцията“, обяс-

ни още Петков и допълни, 

че ако се премахне този 

вид риск от страната ни, 

инвестициите ще бъдат 

огромни. „Трябва да обър-

нем бранда корупция и да 

изчистим името на Бълга-

рия“, подчерта той.

Като общини, които 

вече са изявили желание 

да се включат към програ-

мата, той посочи Видин, 

Бургас и Русе. Икономиче-

ският министър каза още, 

че когато има заявено на-

мерение от чужд инвести-

тор, ще му се представят 

местните власти, които 

са сертифицирани. „Аз се 

надявам, че общините на 

конкурентен принцип ще се 

стремят да получат такъв 

сертификат за нулева ко-

рупция“, обясни той.

Калин Славов от своя 

страна посочи, че органи-

зацията има стандарти за 

управление на корупционния 

риск. Той изтъкна, че с този 

механизъм ще се постигне 

повече отчетност и про-

зрачност в общините.

Десислава 
Бакърджиева

„Необходим е нов Закон 

за ВиК, който да защитава 

правото на потребителите 

да получават качествена 

услуга на икономически обо-

снована цена. Той трябва 

да предвижда мерки за от-

пускане на целева помощ за 

водоснабдяване на социал-

нослаби граждани, да регла-

ментира ясна процедура за 

прилагане на по-ниска цена 

на водата, когато не отго-

варя на нормативните изи-

сквания за качество, както 

и да гарантира ефективен 

контрол върху дейността 

на ВиК операторите. Ясно 

е, че това не може да се слу-

чи преди новия регулаторен 

период, но работата по но-

вия закон трябва да започ-

не.“ Това е казал омбудсма-

нът доц. д-р Диана Ковачева 

на публичното обсъждане 

на законопроектите за из-

менение и допълнение на 

Закона за регулиране на во-

доснабдителните и канали-

зационните услуги, органи-

Омбудсманът Диана Ковачева: зирано в парламентарната 

Комисияя по околната среда 

и водите.

На заседанието са раз-

гледани три предложения за 

ЗИД на Закона, внесени от 

депутати от парламентар-

ните групи на „Демократич-

на България“, „БСП за Бъл-

гария“ и „Изправи се БГ! Ние 

идваме“.

Омбудсманът е заявила, 

че ще подкрепи всяко разум-

но предложение, което гаран-

тира правата и интересите 

на битовите потребители. 
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3 001 989 лв. от европейски проекти са инвестирани в строително-монтажни дейности         

Албена Атанасова, зам.-кмет на СО по направление          

Росица Георгиева

Г-жо Атанасова, в 
разгара на строителния 
сезон сме. През 2021 г. 
колко средства е пла-
нирано да бъдат инвес-
тирани в социалната 
инфраструктура на Сто-
личната община? Кои 
ще бъдат по-големите 
обекти, по които ще се 
работи?

През настоящата го-

дина общият размер на 

средствата, които ще 

бъдат вложени в соци-

алната инфраструктура 

на Столичната община, 

е 6 795 540 лв. От тях 

719 205 лв. са привлечени 

от европейски програми, 

а 6 076 334 лв. са от бю-

джета на повереното ми 

направление „Социални 

дейности и интеграция 

на хора с увреждания“. 

Една от сградите, която 

ще бъде основно ремон-

тирана, е Центърът за 

временно настаняване 

в „Красна поляна“. Там 

дейностите са на обща 

стойност 1 848 673 лв. с 

ДДС. Над 775 хил. лв. са за 

изграждането на Център 

за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с 

увреждания в кв. „Княже-

во“. Друг обект, който 

ще бъде реализиран през 

2021 г., е газова отопли-

телна инсталация в сгра-

дата в „Драгалевци“, къде-

то се помещават Център 

за обществена подкрепа 

и Дневен център за под-

крепа на деца с тежки 

множествени увреждания 

и техните семейства. Об-

щата стойност на стро-

ителството е 242 235 лв. 

с ДДС. Също така ще 

бъде обновена газово-

отоплителна инсталация 

в Дома за стари хора в 

„Горна баня“. Планираме 

да инвестираме в този 

обект 1 441 264 лв. с ДДС. 

Ще бъдат ремонтира-

ни и 8 здания, в които се 

предоставят различни ад-

министративни социални 

услуги, като например из-

даване на карти за град-

ски транспорт на хора с 

увреждания, реализиране 

на програмите „Асистент 

за независим живот“ и 

„Асистент за независимо 

детство“, предоставяне 

на паркомясто пред дома 

или пред месторабота-

та за хора с увреждания 

или издаване на докумен-

ти за преференциално 

паркиране в синя и зеле-

на зона. Строителните 

дейности в тези 8 обек-

та са на обща стойност 

150 199 лв. с ДДС. Домът 

за пълнолетни лица с де-

менция в „Княжево“ също 

ще бъде обновен и за това 

сме отделили 418 057 лв. 

А над 990 хил. лв. се вла-

гат в модернизирането 

на Дома за стари хора в 

район „Илинден“. 

Освен със собствени 

средства от бюджета 

реализираме проекти и 

по различни европейски 

програми. Например с 

ресурс от ОПРР стар-

тира обновяването на 

сградата, в която ще се 

помещава Центърът за 

подкрепа на лица с ув-

реждания - София. Стро-

ителството е на обща 

стойност 594 942 лв., от 

които 385 000 лв. са без-

възмездни, а 209 942 лв. 

- собствено участие. То 

ще осигури подходящи ус-

ловия и помещения, които 

ще позволят предоставя-

нето на социална услуга, 

отговаряща на съвремен-

ните стандарти, активно 

участие на потребители-

те в дневни занимания и 

в такива, които ще им 

позволят да поддържат 

и развиват уменията си. 

Създадени са помещения 

за рехабилитация и разви-

ване на психомоториката 

на потребителите, зали 

за арттерапия, за трудо-

терапия, за психологиче-

ска подкрепа, спални поме-

щения и др.

Също по Оперативна 

програма „Развитие на 

човешките ресурси“ се 

ремонтира Центърът за 

социална рехабилитация 

и интеграция на лица с 

психични разстройства и 

интелектуални затрудне-

ния. Планирано е да бъдат 

инвестирани 334 205 лв. в 

този обект. 

А какъв е размерът 
на средствата, усвоени 
по европейски проекти и 
програми в периода 2014 
- 2020? Кои обекти бяха 
реновирани с европей-
ско финансиране? Колко 
потребители се възполз-

ват от възможностите, 
които предоставяте, 
чрез тези услуги?

Усвоените средства 

са 3 001 989 лв. Те бяха 

инвестирани в строител-

но-монтажни дейности в 

различни обекти, в които 

се предоставят разно-

образни социални услуги 

– две преходни жилища и 

едно защитено жилище. 

Но мога да се върна и по-

назад. Със средства от 

програмния период 2007 

– 2013 г. успяхме да из-

градим 13 центъра за нас-

таняване от семеен тип. 

Стойността на строи-

телството на тези обек-

ти общо е 9 758 867 лв. 

Ръководеното от Вас 
направление разработва 
ли проекти, с които ще 
кандидатства за фи-
нансиране през новия 
програмен период 2021 
– 2027? В каква посока 
гледате?

Програма за развитие 

на човешките ресурси за 

периода 2021 – 2027 се фи-

нансира от Европейския 

социален фонд + (ЕСФ+) 

и е ориентирана към пос-

тигането на цел „По-соци-

ална Европа – реализиране 

на европейския стълб на 

социалните права“. Пред-

виждат се 1 947 904 494 

евро. С удовлетвореност 

отбелязвам факта, че 

в нея са застъпени най-

разностранни дейности. 

Като се започне от разви-

тие на услуги за мобилна 

превантивна общностна 

работа - включително 

работа в маргинализира-

ни общности, премине се 

В „Горна баня” е открит Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
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        в различни обекти за програмен период 2014 - 2020

         „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“:

през такива за спешно 

осигуряване на подкрепа в 

случай на кризисна ситуа-

ция и за дългосрочна гри-

жа за хората с увреждания 

чрез закриване на специа-

лизираните институции 

за хора с увреждания и 

създаване на социални и 

интегрирани здравно-со-

циални услуги, през под-

крепа за разширяване на 

мрежата от услуги за ран-

но детско развитие, за ус-

луги за ранна интервенция 

на уврежданията за деца 

и мн. други. Ръководеното 

от мен направление рабо-

ти активно в насоката и 

ще кандидатства с про-

ектни предложения за фи-

нансиране по Програмата 

за развиване на социални-

те услуги. 

От 2018 г. СО изпъл-
нява Стратегия за осигу-
ряване на достъпна сре-
да в общинските сгради. 
Какъв е резултатът от 

предприетите дейности 
към момента - както в 
зданията, така и в об-
ществения транспорт?

Вече 3 години Сто-

лична община изпълнява 

Стратегията за достъп-

на градска среда за всич-

ки общински сгради на 

своята територия. За по-

етапното изпълнение на 

Стратегията ежегодно 

се приемат и изпълняват 

планове за действие. През 

изминалите 3 години рено-

вирахме обекти, които са 

общинска собственост, 

като училища, детски 

градини, места за предос-

тавяне на социални услу-

ги и др. Във всички тях 

има осигурена достъпна 

среда. Що се отнася до 

мерките в обществения 

транспорт, са доставени 

13 нископодови съчленени 

трамвайни мотриси,15 

нископодови електробуса 

заедно с 6 зарядни стан-

ции, 22 единични ниско-

подови автобуса с газов 

двигател и 60 - с двигате-

ли на природен газ. Всички 

те отговарят на изисква-

нията на Стратегията за 

достъпна среда.

За 2021 г. са планирани 

действия и мерки с осигу-

рен финансов ресурс, съ-

гласно 3-те приоритетни 

направления на Стратеги-

ята за осигуряване на дос-

тъпна среда на общест-

вени сгради и обекти 

общинска собственост; 

подобряване на социална-

та инфраструктура; дос-

тъпност на общинския 

транспорт, както и оси-

гуряване на информация в 

достъпна форма за услуги, 

предоставяни от Столич-

ната община. 

Повече от една годи-

на страната се намира 
в условия на пандемия. 
Как новата реалност се 
отразява на дейността 
на ръководеното от Вас 
направление - от чисто 
финансова гледна точка 
и като брой ползватели? 
Към какъв тип услуги се 
насочват търсещите 
подкрепа?

След обявяването на 

извънредно положение в 

страната ни и след това 

извънредната обстанов-

ка, в заведенията за со-

циални услуги се предпри-

еха спешни и адекватни 

мерки, съобразени с ука-

занията на компетент-

ните органи, с цел опаз-

ване здравето на хората. 

Столичната община ре-

ализира проект „Патро-

нажна грижа + община 

Столична“, по който със 

средства от ЕС се оси-

гуриха дезинфектанти и 

назначиха дезинфекта-

тори във всички социални 

услуги. 

Патронажната гри-

жа в районните админи-

страции се предоставя 

за 1809 лица в домашна 

среда. Друго направление 

са медицинските услуги. 

Осигуряваме още подкре-

па за по-самостоятелен и 

активен живот, достав-

ка на храна, хранителни 

продукти и продукти от 

първа необходимост, вкл. 

лекарства (закупени със 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

и/или младежи с увреждания „Алеко Константинов“ 

в жк „Надежда“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания „Екзарх Йосиф” в район „Овча 

купел“,

Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания „Патриарх Евтимий” в район 

„Овча купел“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания „Баба Тонка Обретенова” в 

кв. „Факултета“, 

Център за настаняване от в кв. „Факултета“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания „Христо Ботев” в район „По-

дуяне“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания „Васил Левски” в район „По-

дуяне“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания „Георги Сава Раковски” в 

кв. „Бенковски“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания „Георги Сава Раковски” в 

кв. „Бенковски“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания „Любен Каравелов, в кв. „Модерно 

предградие“, 

Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания „Иван Вазов“ в жк „Надежда“,

Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания „Паисий Хилендарски“ в жк „Люлин“,

Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания „Софроний Врачански“ в жк „Люлин“ 8, 

Преходно жилище „Захари Стоянов“ в кв. Горна 

баня, 

Преходно жилище „Неофит Рилски“ също в Гор-

на баня, Защитено жилище „Васил Априлов“, в „Друж-

ба“ 1.

Общо 896 потребители ще се възползват от 

предоставяните социални услуги в Кризисен цен-

тър, Център за работа с деца на улицата, Център 

за обществена подкрепа, Дневен център за деца с 

увреждания, Центрове за настаняване от семеен 

тип, Преходни жилища и Защитено жилище.

средства на потреби-

телите), заплащане на 

сметки, заявяване и полу-

чаване на неотложни ад-

министративни и битови 

услуги със средства на 

потребителите. Стре-

мим се да отговорим из-

цяло на нуждите на граж-

даните и в предлагането 

на качествени услуги към 

потребителите - грижи в 

домашна среда, интегри-

рани за деца и техните 

семейства, както и при-

лагането на иновативни 

модели и индивидуализи-

рани подходи в работата.

А планира ли СО раз-
ширяване на социалните 
услуги и в каква посока?

През 2021 г. на осно-

вание разработен анализ 

по показатели за брой 

население, неговият про-

фил, здравен и социален 

статус, както и разкри-

ти към настоящия мо-

мент социални услуги се 

планира и потребността 

от разкриването на нови 

дейности в подкрепа на 

хората в неравностойно 

социално положение. Това 

са дейности, насочени към 

информиране и консулти-

ране, посредничество и 

застъпничество, дневна 

грижа, мобилна работа, 

специализирана подкрепа 

в заведенията резиден-

тен тип и асистентска 

подкрепа.Рампата на Храм-паметник „Св. Александър Невски“Рампата на Столичната община

С европейски средства е обновен Кризисният център „Вяра, Надежда и Любов”

Стартира ремонтът на „Център за подкрепа на лица с увреждания – София“



Росица Георгиева

В сградата на Камарата на 

строителите в България се про-

веде първо заседание на работна-

та група към Управителния съвет 

(УС) на КСБ за дейността по ква-

лификация в контекста на споде-

лените потребности, перспек-

тиви и нови възможности. В нея 

участие взеха инж. Христо Дими-

тров, зам.-председател на УС на 

КСБ, Любомир Пейновски, член на 

Изпълнителното бюро (ИБ) и УС на 

КСБ, както и изп. член на Съвета 

на директорите (СД) на „Строи-

телна квалификация“ ЕАД, инж. 

Светослав Борисов, член на УС на 

КСБ, инж. Ивелин Лозев, предсе-

дател на ОП на КСБ - Силистра, 

Димитър Копаров, член на СД на 

„Строителна квалификация“ ЕАД, 

Борислав Брайков, прокурист на 

дружеството, Мартина Кръстева, 

началник на отдел „Професионална 

квалификация и анализи в строи-

телството“ към КСБ. 

Като част от политиката на 

Камарата в областта на профе-

сионалното образование, обучение 

и заетост поставената тема бе 

оценена като широкоспектърна, 

изискваща активното участие и 

споделен ангажимент от всички 

заинтересовани по темата стра-

ни. 

В началото на срещата Любо-

мир Пейновски сподели, че предос-

тавянето на обратна връзка от 

потребителите на обучителни 

услуги е ключов елемент за осигу-

ряване на качествен обучителен 

процес. Затова поставянето на 

по-високо ниво на установения 

механизъм за обратна връзка и 

споделяне на релевантна инфор-

мация между Областните пред-

ставителства, КСБ и „Строител-

на квалификация” ЕАД следва да е 

сред приоритетите на работната 

група. Необходимо е преосмисляне 

в посока актуализиране и разширя-

ване в съдържателен план на про-

грамите за обучения, осигуряване 

на допълнително финансиране за 

по-обхватно обезпечаване нужди-

те на строителите от участие в 

обучения и разширяване на целеви-

те групи извън заетите в сектора 

към този момент. Това е дългосро-

чен процес, основан на споделени-

те конкретни потребности на 

работодателите на местно ниво. 

„Тематичните области на работа 

на групата са много обширни”, 

каза Любомир Пейновски. „С оглед 

на перспективните възможности, 

свързани с актуалните политики 

на европейско и национално ниво, 

в т.ч. изпълнението на Зелената 

сделка, Плана за възстановява-

не и устойчивост и др., открива 

нови хоризонти пред КСБ и „Стро-

ителна квалификация” ЕАД. Нале-

жащ пред държавата е въпросът 

за осигуряване на механизми за 

гарантиране заетостта на ра-

ботната сила от застрашени 

икономически сектори, свързани с 

въгледобивната промишленост. В 

този смисъл преквалификацията в 

строителни специалности е път и 

възможност пред строителната 

организация да разшири целевите 

си групи за участие в обучения 

за постигане на нейната крайна 

цел - обезпечаване на сектора с 

необходимите му кадри“, допълни 

Пейновски.

След това Мартина Кръстева 

представи част от дейността 

на „Строителна квалификация“ 

ЕАД през 2021 г. Тя припомни, че 

са провеждани три типа обучения 

- за здравословни и безопасни ус-

ловия на труд, за придобиване на 

степен по професионална квалифи-

кация и специализирани семинари 

за актуализиране на знанията и 

уменията за ключови длъжнос-

ти в строителството. „Имаме 

добро изпълнение на годишната 

програма по обученията за здра-

вословни и безопасни условия на 

труд, както и за придобиване на 

професионална квалификация. 

Най-търсената специалност към 

момента е „Строителен техник“, 

информира тя. Кръстева подчер-

та, че дружеството е изградило 

и собствена интернет страница, 

където е поместена изчерпател-

на информация за дейността му, за 

курсовете, които се организират, 

както и график на предстоящите 

обучения. „Разработено е техниче-

ско задание за създаване на плат-

форма за провеждане на цялостно 

обучение в онлайн режим. Целта 

е да се обезпечи качеството на 

преподаване в електронен режим, 

разбира се, там където специ-

фиката на обученията позволява 

усвояване на знания, използвайки 

онлайн дистанционни методи“, 

обясни тя. „През юни Областните 

представителства на КСБ имаха 

възможност да дадат идеи за до-

пълване на програмата на бъде-

щите обучения. Идентифицирани 

като необходими са не само обу-

чения с придобиване на специал-

ност, например „Водно строител-

ство“ и др., но най-вече участие в 

обучителни семинари, свързани с 

договорните отношения по FIDIC 

и по новата Наредба за техниче-

ските изисквания за проектиране, 

монтаж, контрол, приемане и екс-

плоатация на скелета. И по двете 

теми „Строителна квалификация” 

ЕАД има капацитета да привлече 

за лектори доказани експерти в 

тези области с пряк опит в тях-

ното прилагане“, заяви Мартина 

Кръстева.

Прокуристът на „Строител-

на квалификация“ ЕАД Борислав 

Брайков допълни, че в условия на 

пандемия дружеството е увели-

чило броя на обучените хора. „От 

началото на 2021 г. през нашите 

курсове са преминали над 2200 

души, от които 157 са дипломира-

ни като строителни техници. За 
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В. „Строител“

На 1 септември Кон-

султативният съвет на 

браншовите организации 

в сектор „Строителство“ 

проведе онлайн заседание 

под ротационното пред-

седателство на Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия. От страна на Кама-

рата на строителите в 

България участва изп. ди-

ректор на организацията 

Валентин Николов.

На срещата се взе ре-

шение за иницииране на 

законодателна реформа. 

До края на годината ще 

бъде разработен проект 

на нов Кодекс за терито-

риално и регионално пла-

ниране, градоустройство, 

инвестиционно проекти-

ране и строителство. До-

кументът ще обединява 

и интегрира темите на 

няколко ключови закона, 

регламентиращи стро-

ително-инвестиционния 

процес. Това са Законът за 

регионалното развитие, 

Законът за устройство 

на територията (ЗУТ), 

Законът за устройството 

и застрояването на Сто-

лична община и Законът 

за устройството на Чер-

номорското крайбрежие. 

Целта е четирите закона 

да бъдат заменени от еди-

нен кодекс, който да бъде 

устойчив във времето и 

да е в синхрон с добрите 

европейски и световни 

практики.

Участниците в засе-

данието бяха единодушни, 

че е необходима законода-

телна реформа, която да 

разреши дългогодишните 

проблеми, свързани с по-

стоянните промени в ЗУТ 

и наличието на разнопо-

сочни нормативни доку-

менти в сектора, които 

често си противоречат и 

не защитават ефективно 

обществения интерес. 

Синхронизирането на ця-

лата нормативна уредба 

на базата на единни прин-

ципи и терминология ще 

допринесе за устойчивото 

развитие на строително-

инвестиционния процес и 

създаването на качестве-

на градска среда. Целта 

е облекчаване на админи-

стративните процедури, 

подобряване капацитета 

на публичната админи-

страция, стимулиране на 

инвестиционната инициа-

тива и на възможностите 

за публично-частно парт-

ньорство, ограничаване 

на корупционната среда, 

както и повишаване ро-

лята на професионалните 

организации в процесите 

по вземане на важните ре-

шения в сектора. 

Проектът на новия 

кодекс за устройствено 

планиране и строител-

ство ще бъде разработен 

и финализиран след поре-

дица от дискусии и консул-

тации с всички браншови 

организации в сектора. 

След това документът ще 

бъде внесен за разглежда-

не в Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството. Ус-

поредно Консултативният 

съвет ще продължи да ра-

боти за оптимизирането 

на ЗУТ и преразглеждането 

на последните му промени, 

които затрудняват инвес-

тиционния процес.

Снимка Емил Христов

Снимка Ренета Николова

Целта е засилване на механизма за обратна връзка и обмена на информация между КСБ, Областните представителства 
и „Строителна квалификация“ ЕАД сравнение през 2020 г. броят на 

дипломираните беше 61“, каза той. 

Любомир Пейновски допълни, 

че от страна на „Строителна 

квалификация” ЕАД се разширява 

спектърът на обученията, които 

се провеждат. В този смисъл от-

ново бе подчертано, че обратна-

та връзка от заинтересованите 

страни е от изключително значе-

ние при планиране и изпълнение на 

всички политики и конкретни дей-

ности в обхвата на професионал-

ната квалификация. Необходимо е 

засилване на взаимовръзките на 

всички нива. За целта той смята, 

че ще бъде полезно да се включат 

още представители на Областни-

те представителства и ръковод-

ните органи на КСБ в дейността 

на работната група за постигане 

на разнообразие на вижданията, 

споделяне на различен опит и из-

веждане на нови предложения. 

Работната група бе информи-

рана и за това, че „Строителна 

квалификация” кандидатства по 

проект за създаване на Европей-

ски център за върхови постижения 

в сферата на професионалното 

образование и обучение „Акаде-

мия за преход към кръгова иконо-

мика“, финансиран по програма 

„Еразъм +”. Целта е не само над-

граждане на основната квалифи-

кационна дейност и придаване на 

добавена стойност за фирмите, 

но и излизане на дружеството на 

международната сцена и получава-

не на ноу-хау от сходни европей-

ски организации с доказан опит. 

Заедно с това през последните 

шест месеца са отправени реди-

ца мотивирани предложения и са 

проведени срещи в МТСП и МОН 

относно необходимостта „Стро-

ителна квалификация” ЕАД да бъде 

включена като пряк бенефициент 

в новия програмен период 2021 – 

2027 г. за изпълнение на проекти 

в областта на професионалната 

квалификация и устойчивата за-

етост. Що се отнася до укрепва-

нето на комуникационните форми 

за споделяне на обратна връзка, 

дружеството ще предоставя пред 

Областните представителства 

и УС на КСБ периодични информа-

ционни бюлетини за дейността и 

актуалните тенденции.

В рамките на дискусията инж. 

Христо Димитров коментира, че 

в България строителят се учи на 

строителната площадка. „Искам 

да дам две предложения или насо-

ки. От една страна, да се увели-

чи броят на специалностите или 

професиите, по които ще се обу-

чава. От друга – да се съдейства 

на фирмите сами да провеждат 

обучения, като се подготвят 

конкретни програми. Вторият 

въпрос, който искам да поставя, 

е свързан с това да създадем цен-

тър, където да правим филми за 

виртуална реалност за строител-

ните специалности. Така ще съз-

даваме продукт, който ще може да 

се използва също за обучение на 

кадри“, обясни той. 

От своя страна инж. Лозев 

обърна внимание, че строителни-

те компании изпитват дефицит 

за кадри. „Ако преди гимназиите 

бяха „ковачница на кадри“, то сега 

не е така. „Строителна квалифи-

кация“ не може да запълни създа-

лата се ниша. При задълбочаване 

на липсата на кадри няма как за 

1 - 2 дни хората да бъдат обучени 

достатъчно. Надявам се тази ра-

ботна група да се фокусира точно 

върху създаването на центрове за 

усъвършенстване на уменията и 

повишаване на квалификацията, с 

каква дейност тези институции 

да бъдат наситени, за да не се 

стигне до момент след година или 

две, когато няма да има кой да ра-

боти в сектора на строителство-

то“, посочи още председателят на 

ОП на КСБ - Силистра. 

Според инж. Светослав Бори-

сов трябва да се помисли и дали 

има възможност да се отпус-

кат стипендии на хората, които 

участват в обученията, провеж-

дани от дружеството, или така 

да се организира дейността, че да 

не се затрудняват от финансова 

гледна точка фирмите.

В заключителната част на 

срещата общо споделено бе мне-

нието, че поставените по време 

на иницииращото първо заседание 

на работната група теми са все-

обхватни и се нуждаят от широко 

обсъждане. Осъществяването на 

преглед и актуализиране на по-

литиките на КСБ в областта на 

професионалната квалификация е 

непрекъснат процес, излизащ из-

вън рамките на отделните нива 

и структури на строителната 

организация. За целта ще се тър-

си повишаване на представител-

ността и координацията между 

страните.
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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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Георги Тодоров, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: 

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

„С изграждането на съ-

временни системи за упра-

вление и сигурност по жп 

линията от Пловдив до Бур-

гас значително повишаваме 

безопасността на жп пре-

возите в участъка.“ Това е 

заявил служебният министър 

на транспорта, информа-

ционните технологии и съоб-

щенията Георги Тодоров по 

време на посещението си на 

Центъра за управление на жп 

трафика в Пловдив. С него е 

бил ген. директор на Нацио-

нална компания „Железопът-

на инфраструктура“ (НКЖИ) 

инж. Красимир Папукчийски. 

От МТИТС информира-

ха, че министър Тодоров се 

е запознал на място с из-

пълнението на проекта за 

изграждане на системи за 

сигнализация и телекомуни-

кации между Пловдив и Бур-

гас, който стартира в края 

на юни т.г., а общата инвес-

тиция е в размер 185 млн. лв. 

В диспечерския център 

инж. Красимир Папукчийски 

е представил на министър 

Тодоров как работят ана-

логични системи, функцио-

ниращи в участъка Пловдив 

– Свиленград. „От тук, от 

едно работно място се уп-

равляват всички 12 жп гари 

от Пловдив до Свиленград“, 

е обяснил инж. Папукчийски.

В рамките на проекта 

целият участък от Пловдив 

до Бургас ще бъде оборудван 

с Европейска система за уп-

равление на влаковото дви-

жение. Тя включва система 

за влаков контрол и радио-

комуникационна система за 

предаване на глас и данни 

между влака и жп гарите. 

„С въвеждането на инте-

лигентните транспортни 

системи ограничаваме ве-

роятността за преминава-

не на влака „на червено“ или 

превишаване на допусти-

мата скорост. Очаква се и 

намаляване на повредите на 

влаковете, които стават 

основна причина за много от 

закъсненията“, е заявил още 

инж. Красимир Папукчийски. 

Европейската система 

за управление на влаково-

то движение е съвместима 

за целия ЕС. Според МТИТС 

това гарантира осъщест-

вяването на международни 

жп превози по европейските 

коридори и либерализация на 

железопътния транспортен 

пазар в Европа. „Същото 

оборудване ще бъде изгра-

дено във всички участъци от 

жп мрежата, които поетап-

но се обновяват“, допълват 

от ведомството.

Продължават ремонтните ра-

боти на третокласния път III-861 

Югово – Лъки, по който се пътува 

до едно от най-светите за хрис-

тияните места в Родопите – Кръ-

стова гора. От Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, 

че в момента се полага асфалтобе-

тоновата настилка в 17 км участък 

между Югово и Лъки, а в останалите 

14 км от Лъки до границата с област 

Смолян ремонтът е завършил. Пред-

стои монтирането на ограничител-

ни системи и пътни знаци и довър-

шителни работи. Строителните 

дейности се извършват от друже-

ството, с което АПИ има договор 

по ЗОП за текущ ремонт и поддър-

жане на републиканските пътища в 

област Пловдив. По график всички 

дейности трябва да приключат до 

30 септември.

От АПИ припомниха, че III-861е 

единствената пътна връзка на об-

щина Лъки с областния център Плов-

див и е най-пряката на областта с 

община Баните в Смолянска област. 

По отсечката ежедневно има тежко-

товарен трафик от предприятията 

за добив и преработка на оловно-

цинкова руда в района. Пътят е по-

строен през 50-те години на миналия 

век. Преминава през тежък планински 

терен с голям надлъжен наклон и в 

преимуществената си част е без 

необходимия габарит.

Централизирана диспечерска система ще кон-

тролира в реално време движението на влаковете 

по 138-километровия участък от Световрачане до 

Сопот. Служебният министър на транспорта, ин-

формационните технологии и съобщенията Георги 

Тодоров е проверил напредъка в процеса на внедря-

ването й. Системата се разполага в Единния цен-

тър за управление на движението на влакове в гара 

София. За изпълнението й са отпуснати 9 855 361 лв. 

без ДДС, а срокът за реализация е до юли 2022 г.

По контролирания маршрут има 16 гари: Свето-

врачане, Кремиковци, Яна, Столник, Саранци, Мако-

цево, Долно Камарци, Мирково, Златица, Пирдоп, Ан-

тон, Копривщица, Стряма, Клисура, Христо Даново 

и Сопот.

„Диспечерската централизация е от съществено 

значение за повишаването на сигурността, подобря-

ването на движението на влаковете и намаляването 

на човешкия фактор в управлението“, е коментирал 

по време на инспекцията министър Тодоров.

Дистанционно управление ще се осъществява 

чрез въвеждане на централизирани команди. По този 

начин от диспечерския център ще се определят 

маршрути за влакови и маневрени придвижвания. Ус-

поредно ще се получава в реално време информация 

за състоянието на сигнализационното оборудване 

и на всички елементи на осигурителната техника.

Системата ще проследява местоположението 

и движението на всички влакове в контролираната 

зона. Една от важните функции е автоматичното 

нареждане на влакови маршрути без намесата на 

оперативния персонал.
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Страницата подготви 
Росица Георгиева

„В момента строим 15 сгради 

за детски градини и ясли. Очаквам 

три от тях да получат разреше-

ние за ползване в следващите дни 

и да започнат да приемат. Те са в 

районите „Лозенец“, „Овча купел“ 

и „Подуяне“. Това каза кметът на 

Столичната община Йорданка Фан-

дъкова при проверката на дейност-

ите в ДГ 16 „Приказен свят“ в район 

„Студентски“. Тя беше придружена 

от зам.-кмета по направление „Об-

ществено строителство“ инж. Ан-

гел Джоргов. 

В ДГ 16 съществуващото зда-

ние от етернитови плоскости е 

било преизградено, като са напра-

вени допълнително два корпуса. 

Така в учебното заведение, което 

трябва да отвори през ноември, ще 

се обучават 12 групи. Дейностите 

са финансирани от бюджета на 

общината, като инвестицията е 

около 3,8 млн. лв. 

Кметът Фандъкова съобщи, че до 

края на 2021 г. ще започне изгражда-

не на нова сграда за детска градина 

в „Надежда“. „В район „Студентски“ 

се предвижда строителство на 

нова детска градина, която ще е за 

15 групи. Очаква се до декември да 

има избран изпълнител и да започне 

проектирането на обекта“, допълни 

кметът. Тя подчерта, че общината 

създава условия за публично-частни 

партньорства за изграждане на дет-

ски градини, но все още няма заявен 

интерес. 

Кметът на София Йорданка Фандъкова:

Предстои отваряне на северното 
локално платно на бул. „Македония“

„Всички пешеходни пъ-

теки край столичните учи-

лища, детски градини и ясли 

са в процес на освежавания. 

До 15 септември те ще бъ-

дат обновени.“ Това каза 

зам.-кметът по транспорт 

Кристиан Кръстев, който 

провери поставянето на 

маркировка на ул. „Одрин“ в 

район „Възраждане“.

Маркировката, която 

се нанася на пешеходните 

пътеки, е студен пластик 

2,5 мм, който издържа до 5 

години без нужда от пов-

торно маркиране. Върху 

паважните настилки бо-

ята се задържа много по-

кратко, затова там про-

дължава прилагането на 

технологии, с които да се 

Създават безопасна 

зона около 130 СУ „Стефан 

Караджа“ в район „Подуяне“. 

Това е първият проект, кой-

то Столичната община ще 

реализира съвместно с под-

крепата на Американо-бъл-

гарската камара в САЩ и 

американски компании. Това 

каза Диана Русинова, член 

на борда на организацията, 

след срещата си с кмета на 

Столичната община Йордан-

ка Фандъкова. На нея двете 

страни сключиха меморан-

дум за сътрудничество. 

Документът обхваща 

редица области, като околна 

среда, здравни грижи, иконо-

мика, култура, образование 

и други. Страните ще под-

държат постоянен контакт 

помежду си, като си предос-

тавят информация относно 

Международната рейтингова 

агенция „Стандард енд Пуърс“ (S&P 

Global Ratings) потвърди дългосроч-

ния кредитен рейтинг на Столична-

та община - 'BBB със стабилна прог-

ноза, който е равен на рейтинга на 

България. Столицата продължава да 

има по-стабилни икономически пока-

затели от средното за страната, 

както и добра ликвидност, пише в 

публикацията на S&P.

Диверсифицираната местна 

икономика, ниската безработица и 

финансовата дисциплина, спазвана 

от екипа на кмета на София Йордан-

ка Фандъкова, са сред основанията 

на „Стандард енд Пуърс“ да запазва 

доверието си и да потвърди прогно-

зата за развитието на града. Рей-

тингът отразява ролята на София 

като административен, финансов и 

„Пускаме движението 

по новото северно път-

но платно на бул. „Тодор 

Каблешков“. Булевардът 

е изцяло обновен в пълен 

профил с по 3 ленти в по-

сока от бул. „България“ 

до кръстовището с „Луи 

Айер“. До 15 септември 

продължава работа по 

тротоарите и велоа-

леята“. Това каза зам.-

кметът по „Общест-

вено  строителство “ 

в Столичната община 

инж. Ангел Джоргов при 

инспекция на ремонта 

на релсовия път на бул. 

„Македония“.  

На проверката зам.-

кметът установи, че е 

приключило последното 

бетониране на релсовия 

път на пл. „Македония“ и 

са стартирали дейност-

ите по изграждане на ли-

нейния парк. Изпълняват 

се СМР в обособеното 

трасе в района на УМ-

БАЛСМ „Н. И. Пирогов”, 

предстои и старт на 

работата в кръстови-

щето на бул. „Цар Борис 

III“ и бул. „Акад. Ив. Евст. 

Гешов“. 

Инж. Джоргов обясни, 

че се предвижда да бъде 

пуснато движението по 

северното локално плат-

но на бул. „Македония“. 

През ноември ще бъде 

възстановен трафикът 

по ул. „Алабин“ в участъка 

между бул. „Витоша“ и пл. 

„Македония“. За остана-

лите СМР, изпълняващи 

се по пътни отсечки, кои-

то са заложени за ремонт 

това лято, той обясни, че 

се работи по ул. „Цар Ив. 

Шишман“, където „Софий-

ска вода“ АД и „Топлофика-

ция“ ЕАД осъществяват 

дейности. Те трябва да 

приключат до 10 октом-

ври и да започне полагане 

на временна асфалтова 

настилка за зимния пери-

од. Продължава и рехаби-

литацията на ул. „Първа 

българска армия“ в два 

участъка при ул. „Мара 

Бунева“ и ул. „Нешо Бон-

чев“. На Южната дъга на 

Софийския околовръстен 

път се изгражда разши-

рение на локалното плат-

но и ново кръгово кръсто-

вище при пресичането на 

локалното платно с ул. 

„Витошки камбани“, как-

то и нова улица.

търговски център на България. Въ-

преки че националният БВП на гла-

ва от населението е по-нисък от 

средноевропейския и други сравними 

държави, столичани имат по-висок 

стандарт на живот от средния за 

страната, отбелязват от агенция-

та. Структурата на приходите на 

София балансира непредвидимата 

финансова рамка, в която по принцип 

работят българските градове. S&P 

отчита, че въпреки ограниченията и 

предизвикателствата, породени от 

пандемията, икономиката на столи-

цата работи по-добре от средното 

за страната. София има ясна стра-

тегия да се промотира като инвес-

тиционна зона и дигитална столи-

ца, посочват още от „Стандард енд 

Пуърс“. По отношение на безработи-

цата се очаква тя да се запази дос-

та под средното за страната. 

Рейтинговата агенция подчер-

тава, че институционалната рам-

ка, в която работят българските 

местни власти, все още се развива. 

„Заради важната роля, която българ-

ското правителство има в цялата 

финансова система на страната, 

възможността да се прогнозират 

финансите на града е по-ограниче-

на. София има стабилна ликвидна 

позиция благодарение на устойчиви-

те финансови резултати и външно 

съфинансиране на инвестиционната 

си програма“, заявяват от „Стандард 

енд Пуърс“. 

Прогнозата е столицата да про-

дължава да има стабилни приходи и 

разходи при нормализирането на ико-

номиката. S&P подчертава още, че 

градът има значителна капиталова 

програма, която включва продълже-

ние на третата линия на метрото, 

развитие на ВиК сектора, рехабили-

тация на пътища, реновиране и раз-

ширение на образователната инфра-

структура.

Строителите на „Трейс БГ” ЕАД завършиха поста-

вянето на хоризонталната маркировка на столичния 

бул. „Тодор Каблешков”, съобщиха от дружеството. 

Булевардът вече е част от вътрешния ринг на Со-

фия. От компанията припомниха, че изграждането на 

булеварда бе разделено на седем етапа. Направени са 

водопровод, електропреносна и газоснабдителна мре-

жа, телекомуникации. В момента се довършват пеше-

ходните пространства.

Снимка „Трейс БГ”

възможностите за инвести-

ции, културен обмен, между-

народен обмен на студенти 

и възможности за справяне 

с глобални проблеми, както и 

на най-добри практики  меж-

ду местните власти и иконо-

мическо сътрудничество.

Вече е направено обслед-

ване на средата около 130 

СУ „Стефан Караджа“ и са 

набелязани конкретни мерки 

за пътна безопасност. Про-

ектът включва поставяне на 

високоустойчиви пътни мар-

кировки,  а знаците ще бъдат 

подменени с по-висок клас на 

светлоотразителност.

постигне по-дълготраен 

ефект.

Където е необходимо, се 

обновяват осветлението, 

пътните знаци и тръбноре-

шетъчните парапети. През 

първото полугодие на 2021 г. 

са осветени пешеходни-

те пътеки в първи градски 

ринг, затворен между буле-

вардите „Сливница“, „Васил 

Левски“, „Ген. Д. Скобелев“ 

и ул. „Опълченска“, както и 

всички пешеходни пътеки 

по бул. „Янко Сакъзов“ и бул. 

„Мадрид“.
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Елица Илчева

Възможностите, които 

открива новата европей-

ска инициатива „Баухаус“ 

бяха акцент на междуна-

родния форум „Културата и 

бизнесът – заедно в диги-

талния свят“. Събитието 

имаше за цел да разнищи 

темата как две различни 

сфери от живота съжи-

телстват позитивно в 

променения свят. То събра 

представители на изпълни-

телната власт, на нацио-

налния и Европейския пар-

ламент, кметове, бизнес, 

неправителствени органи-

зации, археолози, музейни и 

научни работници, както и 

академичните среди. Във 

фокуса на обсъжданията 

бяха българското култур-

но-историческо наслед-

ство и възможностите за 

културен туризъм, пречу-

пени през призмата на ди-

гиталния свят. Форумът 

бе организиран от „Стан-

дарт“ и M3 Communications 

Group, Inc. и се осъществи 

под егидата на кампания-

та „Чудесата на България“ 

и на най-голямата неправи-

телствена организация за 

опазване на културното на-

следство „Европа Ностра“, 

чийто почетен председа-

тел е световноизвестни-

ят оперен певец Пласидо 

Доминго. Специален гост 

бе вицепрезидентът на 

„Европа Ностра“ Пийт Яс-

пърт. 

Евродепутатът Искра 

Михайлова, която е и зам.-

председател на политиче-

ска група „Обнови Европа“ 

в Европейския парламент, 

ръководи панела, посветен 

на възможностите пред 

българските институции и 

фирми, които се откриват 

с инициативата „Баухаус“. 

Участие в тази част от 

събитието взеха отговор-

ни държавни експерти по 

темата – зам.-министъ-

рът на културата Весела 

Кондакова и съветникът 

към министъра на регио-

налното развитие и благо-

устройството - архитект 

Георги Коларов.

„На сградите в Европей-

ския съюз се дължат 40% 

от употребата на енергия 

и 36% от въглеродните 

емисии. За да постигнем 

европейската цел за нама-

ляване на емисиите с най-

малко 55% 

до 2030 г., са необходими 
устойчиви концепции за ре-
новиране и строителство, 

базирани на техноло-

гиите и експертизата“, 

заяви от трибуната арх. 

Коларов. Той подчерта, че 

Зеленият пакт е уникален 

инструмент, който дава 

тази възможност на ба-

зата на единни задължи-

телни за всички правила за 

действие като отговор на 

големите екологични и со-

циални предизвикателства 

пред нас. „Това е стратегия 

за растеж, която поставя 

устойчивостта като ос-

новно изискване при финан-

сирането на европейските 

проекти и е синоним на 

качество. Механизмът за 

възстановяване и устой-

чивост, Механизмът за 

справедлив преход и „Нов 

европейски Баухаус“ са 

конкретни инструменти, 

чрез които се инвестират 

значителни средства при 

спазване на целите за де-

карбонизация и климатична 

неутралност и свързаните 

с тях изисквания за устой-

чивост“, обърна внимание 

съветникът.

На въпроса къде сме ние 

по отношение на изпълне-

нието на инструмента, 

архитектът отговори, че 

служебното правителство 

е направило значителна 

крачка, използвайки въз-

можността на Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост за преструктуриране 

на строителния сектор. 

„В последната версия на 

Плана, в частта проекти 

за енергийно обновяване 

на сградния фонд, ние по-

ставихме акцента върху 

устойчивото реновиране“, 

подчерта той.

„С „Нов европейски 

Баухаус“ ЕК надгражда 

концепцията за устойчи-

вост, която е продукт на 

науката и технологиите, 

и я обединява с култура, 

изкуство и социално при-

общаване. Това е креати-

вен проект, който свързва 

устойчивостта и функцио-

налността с естетиката. 

Той трябва да отговори на 

въпроса как искаме да жи-

веем, какви сгради и гра-

дове ще имаме в XXI век“, 

каза още арх. Коларов. Спо-

ред него инициативата ще 

доведе до обмен на идеи и 

нови експерименти, което 

ще има принос към целите, 

заложени в Зеления пакт.

„Ние трябва да преодо-

леем границите между на-

ука и изкуство. Очакваме 

„Нов европейски Баухаус“ 

да даде ясни решения на 

съвременните проблеми. 

Вярвам, че България ще 

участва активно в тези 

процеси и ще се възползва 

от възможностите на Зе-

ления пакт за своето раз-

витие”, поясни арх. Коларов.

Еврокомисарят по на-

учни изследвания, инова-

ции, култура, образование 

и младеж Мария Габриел, 

която пристигна специ-

ално от Брюксел за съби-

тието, започна с това, че 

ключови са ресурсите и за 

последната година и поло-

вина нейният екип е успял 

да осигури амбициозен 

бюджет за култура чрез 

водещите програми „Хори-

зонт Европа“ и „Творческа 

Европа“. 

„Трябва да говорим за на-
следството на Балканите.

„Европа Ностра“ е ев-

ропейският глас в опазва-

не на културно-историче-

ското наследство”, заяви 

генералният секретар на 

организацията Снежка Ми-

хайлович. Тя подчерта, че 

се радва да е в София, за-

щото за първи път вижда 

лицата на хората на живо, 

а не от екрана на компютъ-

ра. И разказа, че тази го-

дина българи са спечелили 

наградата на организация-

та с проекта „Таратанци“. 

„Продължавайте кампания-

та „Чудесата на България“, 

защото тя е посланик не 

само на българското кул-

турно наследство, но и 

това на Балканите. Снежка 

Михайлович подчерта, че 

за да е успешна Зелената 

Наследството получава добавена стойност в интернет пространството,         

През последната година и половина 4 от 5 музея са 

постигнали онлайн формати. Но 3 от 4 музея казват, 

че нямат потенциал за това. Предизвикателствата 

трябва да бъдат превръщани във възможности - това 

е моята гледна точка. Факт е, че никога досега кул-

турата и наследството й не са стояли толкова висо-

ко като приоритети в Еврокомисията. 

Ще се спра най-напред на ресурсите - всички 

знаят колко са важни те, за да могат да бъдат из-

ползвани новите технологии. Културата е нашата 

ДНК, в Европа има специално място за нея, но това 

е възможност и за развитие на регионите, тя е сред 

най-силните икономически сектори, дава прехрана на 

много хора. За последните 1,5 г. успяхме да направим 

така, че да има ресурс за нея. За първи път в програ-

мата „Хоризонт Европа“ ще има клъстер, посветен 

на културното наследство. Бюджетът е 2,4 млрд. 

евро - важно е накъде ще бъде насочен. Затова има-

ме нужда от съдействието на бизнеса, на регионите, 

на културата. 

Предстои създаването на европейска платфор-

ма за сътрудничество на всички, които работят по 

опазването на културното наследство. Това е още 

едно предизвикателство. Новата общност за знания 

и иновации ще има точно това за цел - да свързва 

хората, които се интересуват от темата, да се об-

менят добри практики.

Културата може да бъде и фактор за развитие 

на регионите. Апелът ми е - да опазваме културното 

наследство, но и да виждаме невероятния потенциал, 

който да ни позволи да създаваме приложения и ус-

луги, за да направим Европа и всеки регион по-добро 

място за живеене. Защото само културата може да 

го направи.

Мария Габриел, еврокомисар по научни 
изследвания, иновации, култура, образование 
и младеж: 

сделка, в нея задължително 

трябва да присъства кул-

турата. 

Над 68 млн. лв. са пред-

видени за дигитализация на 

библиотеки и архиви, ста-

на ясно от изявлението на 

зам.-министъра на култу-

рата Весела Кондакова по 

време на форума. Тя пред-

стави две нови програми, 

по които ще се дават сред-

ства за дигитализация. 

Едната е новият Норвежки 

механизъм, наследник на 

програмата БГ 08, по коя-

то по-рано бяха отделни 2,8 

млн. евро за същата цел.

„Сегашната покана е за 

около 1 млн. евро, сесията 

приключи, бяха допустими 

само музеи“, каза зам.-ми-

нистър Кондакова. И уточ-

ни, че за съжаление отпа-

дат много организации, 

които имат право да бора-

вят с наследство. Втората 

възможност е 

по Националния план за 
възстановяване, където 
са предвидени 67,5 млн. лв. 
до 2026 г. за застрашени 
обекти.

Участници са библиоте-

ките, в които се дигитали-

зира периодика. Предвидени 

са средства за фондовете 

на БНТ и БНР, за филмотека-

та и за Държавната аген-

ция „Архиви”. Тя подчерта, 

че България има дефицит 

на стратегии и е необходи-

мо да започне сериозен про-

цес на обществени обсъж-

дания, за да се излезе от 

зоната на политическото 

говорене и да се включват 

все повече участници от 
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        търси се отговор на въпроса какви сгради и градове ще имаме в XXI век 

Три общини получиха специални на-

гради за дигитализация на „Чудесата 

на България”, които пазят и развиват 

на своята територия. Това са София, 

Бургас и Петрич.

Столичната община бе отличена за 

проекти от културно-историческото 

наследство, но също така за съчетава-

нето им с такива в екологията, градо-

устойството, услугите, образование-

то. Наградата получи лично кметът на 

София Йорданка Фандъкова. „Темата за 

„умния” град е във фокуса на всички нас, 

кметовете. Само по този начин можем 

да отговорим на очакванията на хора-

та”, каза тя. И настоя за заделянето 

на специален ресурс, предназначен само 

за паметниците на културата, особе-

но публичните сгради, защото това е 

огромният проблем на всички общини. 

Фандъкова каза, че е създала специал-

на програма за културното наследство, 

по която е възстановен Студентският 

дом. „Ако сложим да се състезават па-

метниците на културата с панелните 

блокове, паметниците ще бъдат забра-

вени“, категорична бе Фандъкова.

Бургас бе отличен като една от 

новаторските общини с проекта си за 

цялостно дигитализиране на култур-

ното наследство - DigiCult, и с новите 

му иновативни отворени простран-

ства, привличащи много IT компании. 

А също така и с новия атракционен 

проект – Ченгене скеле, който вече е 

търсен от туристите. Наградата по-

лучи зам.-кметът по култура, туризъм 

и спорт Диана Саватева. Тя й бе връ-

чена от министъра на туризма Стела 

Балтова. „Днес награждаваме освен 

всичко друго и дестинации“, каза ми-

нистър Балтова, изброявайки всички 

чудеса на Бургас.

Петрич получи приз заради едно от 

най-новите чудеса на България – Хера-

клея Синтика. Там постоянно се раз-

криват нови находки, социализацията 

на обекта и новата туристическа ин-

фраструктура вървят ръка за ръка със 

съвременните технологии. Наградата 

на общината връчи евродепутатът 

Цветелина Пенкова.

„Нов европейски Баухаус“ е отговор на очаквани-

ята на ЕК. В новия Зелен пакт липсваше елементът 

на културата и той дойде с „Баухаус“. За европейски-

те граждани опазването на околната среда и изме-

нението на климата е приоритет. Политиците от-

говориха с извеждането на политиката Зелен пакт. 

В момента ние сме участници в процеса на промяна 

на мисленето. Зеленият пакт е стратегия на ЕС, но 

тя дава отражение и на нашето ежедневие.

„Новият европейски Баухаус” не е идея за споде-

ляне между творчески елити. Той изисква мултидис-

циплинарен подход, който да привлече институции, 

строителен сектор, образование и т.н. Той идва с 

предизвикателствата на XXI век, когато европей-

ските граждани поемат отговорност за своята 

планета. В тази връзка трябва да се потърси мяс-

тото на културното наследство – къде е култура-

та в цялата промяна на мисленето на европейския 

гражданин и в цялостния модел на новия свят. Това 

е въпросът, на който ще търсим отговор днес. Ще 

успеем ли да защитим културното наследство, но не 

само да го опазим, но и да го развием?

Искра Михайлова, евродепутат  
и зам.-председател на „Обнови Европа“: 

Кметът на София Йорданка Фандъкова настоява за специален 
ресурс за публичните сгради

обществото, особено не-

правителственият сектор.

Още в зората на тех-

нологиите през 1998 г. 

бе създаден дигитален 

проект за тракийското 

наследство от няколко ин-

ститута в БАН. Целта бе 

да се осигури достъп до 

информация по всяко време 

от всяко място и на всички 

хора. Този факт припомни 

Десислава Маринова от 

БАН, която изнесе пре-

зентацията „Културното 

наследство в дигиталния 

свят на информационната 

ера (Ролята на БАН)”. „Мул-

тимедийна библиотека - 

виртуална енциклопедия на 

българската иконография“ 

е един от изпълнените 

проекти”, каза Маринова. 

В района на Велико Търно-

во са заснети в 3D формат 

църкви, тази реклама дава 

възможност още повече 

туристи да посещават 

включените паметници на 

културата.

С друг проект е по-

казано как технологията 

помага да се възстанови 

културно-историческото 

наследство - в църквата 

„Успение Богородично“ в 

Банско е имало уникален 

иконостас. След опожаря-

ването на храма останала 

само една снимка. „Ние на-

правихме възстановка на 

тази база, всичко бе прин-

тирано в реален размер и 

в момента благодарение 

на майстори ние имаме 

иконостаса. Макар и не 

толкова стар, той показва 

творчеството на резба-

ря“, разказа още Десислава 

Маринова. „Разработваме и 

игра, свързана с Акве Кали-

де”, допълни тя.

Възрожденските ни селища 
отговарят на „Новия евро-
пейски Баухаус“.

Тази теза защити арх. 

Владимир Милков, предсе-

дател на УС на Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия. По думите му концеп-

цията за „умния” град е 

отговор на предизвикател-

ствата на урбанизацията, 

климатичните проблеми, 

глобалното замърсяване. 

„Българските архитекти 

сме готови да вземем 

участие в подготовката 

на подобни „умни” градове. 

Ние имаме обучени млади 

кадри, които боравят с ма-

терията. Въвеждането на 

строително-информацион-

ния модел за всяка сграда 

- паметник на културата, 

жилищна или публична, ще 

даде възможност за упра-

вление на нейните системи 

през цялото време на живо-

та й. Новите строителни 

материали водят до едно 

унифициране на градове-

те. Създава се лишена от 

национална идентичност 

архитектура. Само запа-

зените стари части на 

европейските градове ги 

отличават един от друг. И 

аз много се страхувах, че 

тази дигиталност и ано-

нимните контакти в соци-

алните мрежи ни обричат 

на бездуховност. И тогава 

изникна лъч светлина – „Но-

вият европейски Баухаус“. 

Това е проект, който анга-

жира целия креативен по-

тенциал и общественост-

та с идеята за създаване 

на устойчива градска сре-

да“, изтъкна арх. Милков.

По думите му трябва 

да ускорим синтеза на нау-

ката и технологиите с из-

куството. Това не е чуждо 

на българските архитекти. 

„Новият европейски Бауха-

ус“ се очаква да доведе до 

ренесанс на Европа. С Бо-

янската църква е започнал 

средновековният Ренесанс 

на Стария континент. На-

шите възрожденски селища 

тотално отговарят на из-

искванията за хармонична 

устойчива среда“, каза още 

арх. Милков.

Служебният министър 

на туризма доц. Стела 

Балтова от своя страна 

представи визията и по-

стигнатото от ръководе-

ното от нея ведомство по 

темата. „Продължаваме да 

разглеждаме възможности-

те културно-исторически-

те дестинации да бъдат 

надградени и дигитално 

представени именно в от-

говор на нарастващите 

търсения на туристите за 

автентичност и съхраня-

вайки идентичността си”, 

каза тя и увери, че онлайн 

присъствието е водещо в 

маркетинговата страте-

гия на Министерството 

на туризма.

По време на форума 

бяха представени редица 

интересни платформи и 

сайтове за богатото на-

следство на България и не-

ограничените нови възмож-

ности за туризъм, които се 

отварят.

„Когато няма управленска 
воля за дигитализация, 
нищо няма да се случи”, 

заяви Мартин Захариев, 

зам.-председател на На-

ционалния борд по туризам. 

„Правителствата, които 

вървят с миши стъпки по 

линия на дигитализацията, 

които вървят по стъпките 

на тангото, ще бъдат гу-

бещи. Ние сме по средата, 

но нашите стъпки са миши. 

Доколко има България въз-

можност да се конкурира 

с Гърция и Турция? Веро-

ятно няма. Но ние може да 

станем дигитален хъб на 

Югоизточна Европа. Тук 

има екосистема от 80 000 

подготвени компании и на-

учна общност. Български-

ят бизнес е доказал много-

кратно какъв е мащабът 

на потенциала на страна-

та ни. Неслучващата се 

БГ дигитализация има за 

първопричина отношение-

то на държавната адми-

нистрация към нея - страх 

от промяна. Ако бизнесът 

и учените дърпат напред, 

чиновниците дърпат назад. 

Необходима е управленска 

воля, за да бъде България 

дигитален победител. Но 

никаква дигитализация не 

може да замени човешката 

емоция. Тя винаги ще бъде 

двигател на всичко“, призо-

ва Захариев.
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Георги Сотиров

Г-жо Йотина, тази година се 
отбелязват 30 години от обо-
собяването на самостоятелна-
та община Мирково, а Вие бли-
зо половината от това време 
сте начело като кмет.

Да, с указ от 12 август 1991 г. 

бившата община Средногорие се 

разделя на седем – Копривщица, 

Антон, Златица, Пирдоп, Чавдар, 

Челопеч и Мирково. И ние поехме 

своя самостоятелен път на раз-

витие с по-големи, но и различни 

шансове. Аз съм пореден четвър-

ти мандат кмет.

Не са много колегите Ви в 
страната, които могат да се 
похвалят с такъв дълъг, и кое-
то е по-важно – успешен упра-
вленски стаж. 

Дали всичките тези години 

са били успешни ще го кажат 

хората, но аз лично смятам за 

успех развитието в областта 

на инфраструктурата. Това е 

много важно, за да се задържи 

населението в родното си мяс-

то. Става дума за онзи необ-

ходим комплекс от съоръжения 

– подземна комуникация с ВиК, 

различните електро-, телеко-

муникационни и цифрови кабе-

ли. И за работещите отрасли, 

които осигуряват условия за 

заетост и възпроизводство на 

обществото, битови, културни, 

църковни светилища и спортни 

комплекси… Всичко това в наша-

та община е издигнато в ранг на 

държавна и общинска политика. 

„Не питай какво твоята страна 

може да направи за теб, питай 

това, какво ти можеш да напра-

виш за своята страна” – това 

е сентенция, която следваме в 

нашата община…

Това май е афоризъм на 
Джон Кенеди…

Да. Какво още да кажа? Под-

менихме водопроводната мрежа, 

асфалтирахме улици, направихме 

тротоари, санирахме детски 

заведения, реновирахме учили-

щето. В момента правим коре-

кция на р. Буновска, която през 

2018 г. направи сума ти бели в 

едноименното село. То е същото, 

в което на 9 март 1985 г. българ-

ски граждани с турско самосъз-

нание взривиха вагон с майки с 

деца близо до гарата. Паметна 

плоча на жп спирката, както и 

седемметров паметник, напом-

нят за това трагично събитие, 

останало в най-новата история 

на България като „атентата на 

гара Буново”. 

В момента работим и по един 

много важен за Мирково проект 

за асфалтиране на четвърто-

класна пътна мрежа с изграж-

дане на тротоари и подмяна на 

бордюри. Предстои ремонт на 

пътя от общинския център до 

землищната граница със с. Чело-

печ, който е към 4 км. В момента 

геодезисти работят в с. Бенков-

ски по уточняването на три ули-

ци, преди да бъдат асфалтирани. 

В това село също е подменена 

водопроводната мрежа.

Особено съм горда, че пред-

стои ремонт на централната 

част на Мирково. Там ще създа-

дем пространство, въплътило в 

себе си историята и бъдещето, 

като ще имаме издържано есте-

тически решение – ще бъде из-

дигнат монумент на поп Недельо 

на кон, който е носил свещения 

кръст в четата на Георги Бен-

ковски, и скулптурни фигури на 

седем деца, които ще символи-

зират присъщите дейности на 

нашата община – земеделие, 

животновъдство, производство, 

фолклор и т.н.

В с. Каменица подготвяме 

старта на ремонт на три ули-

ци. Населението на това село 

активно участва в Априлското 

въстание. То е единствено в 

Средногорието, което се е са-

мозапалило в съответствие с 

решенията в Оборище.

В Смолско, откъдето са и 

майсторите, изработвали чере-

шовите топчета, завършихме 

асфалтирането. Стремежът на 

общинската администрация е 

във всяко от съставните насе-

лени места през активното за 

строителство и ремонти време 

да кипи труд. 

Нашият екип сравнително 
често гостува във Вашата об-
щина и винаги открива по нещо 
ново, свързано със строител-
ството. Този път това е мемо-
риалният комплекс на влизане 
от София в общинския център. 
Разкажете по-подробно?

Той е в чест на кап. Борис 

Богданов – български офицер, 

участник в Първата световна 

война. Роден в Мирково, героят 

е спасил Петрич от опожарява-

не. Завършва Военното училище 

в София, а след това с отличие 

и военноинженерни науки. Участ-

ник е в Балканската война през 

1912 г., Междусъюзническата от 

1913 г. и Първата световна вой-

на от 1914 – 1916 г. За безукорна-

та си служба капитан Богданов 

получава орден и кръст за хра-

брост лично от цар Фердинанд.

Доблестта и личната само-

жертва на този изключителен 

българин проличават най-силно 

в края на 1915 г. и първите дни 

на 1916 г., когато кап. Богданов 

получава заповед от върховното 

главнокомандване да се изтегли 

заедно с жителите на Петрич и 

да опожари града. За да запази 

Петрич, независимо от изхода на 

войната, кап. Богданов се само-

убива на 10 януари 1916 г., като 

не изпълнява царската заповед. 

Признателните жители го по-

гребват с най-големи почести в 

двора на църквата ,,Св. Никола“. 

Иначе историята помни, че 

през 1825 г., по време на Българ-

ското възраждане, е открито ки-

лийно училище в селото. Жители 

на Мирково участват в четите 

на Панайот Хитов, Христо Бо-

тев и Георги Бенковски.

И към днешния ден – Програ-
мата за развитие на селските 
райони дава доста възможнос-
ти тук. Възползвате ли се от 
тях?

Да, работим активно по 

всички допустими дейности на 

тази програма. По нея реализи-

рахме и някои благоустройстве-

ни дейности в по-малките насе-

лени места, направихме детски 

площадки, погрижихме се и за 

младите хора, които искат да 

спортуват в свободното си вре-

ме.

Мнението ми обаче е, че не 

трябва да чакаме само на Ев-

ропа, на нейните данъкоплатци. 

Едни пари се ценят тогава, кога-

то са изкарани, въпреки че какво 

нашата държава дава в „общата 

каса” на ЕС и какво после ни се 

връща, не ми е много ясно. 

Затова да, ние работим по 

проекти, но мислим активно 

и как да създаваме условия за 

развитие на бизнеса, който да 

работи и осигурява заплати на 

хората, да си плаща данъците и 

тези пари да ги инвестираме в 

общинската инфраструктура.

Коя част от инфраструкту-
рата във Вашата община има 
най-сериозна нужда от финан-
сиране?

Ако можех, бих направила ра-

ботеща национална стратегия 

за водоснабдяването на населе-

нието на цяла България. Защо? 

Защото водата освен живот е 

и здраве и това е понятно за 

всеки. И трябва да стане ясно, 

че борбата за спечелване на ня-

какви проекти, с които Европа 

да ни финансира строителство-

то на водопроводните мрежи, 

Цветанка Йотина, кмет на общината:

Фирмите от групата „Геотехмин“ ни помагат, 
заедно изпълняваме социална програма

С грижа за подрастващите

Сградата на общината
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които са отчайващо остарели, 

е изгубена. От нас за проекти-

те се иска фактология, която 

е безумна направо. Как можеш 

да оценяваш една тръба? Едно 

разкопаване? Аз не искам да пе-

челя такива проекти. Държава-

та трябва да отговаря за во-

дата на българските граждани. 

И тя да строи и да се грижи за 

изкопите, тръбите, монтажа, 

фитингите, муфите, спирател-

ните кранове и прочие.

И като кмет да казвам: „Ис-

кам да ми водоснабдите всяко 

домакинство на с. Каменица! 

Искам да подмените водопро-

водната система на с. Буново!” 

Направете го вие, от асоциация-

та, от министерството, държа-

вата да го направи. Не кметска-

та администрация на с. Мирково, 

защото ние нито сме водопро-

водчици, нито сме багеристи. 

Но знаем, че водата е живот и 

жителите на Каменица и Буново 

имат свещеното право да бъдат 

живи. Толкова е просто.

Времето на днешните про-

бити тръби от асбест от 50-60 

години на миналия век, с които 

навремето държавата реши про-

блемите с водоснабдяването на 

селищата, безвъзвратно е отми-

нало. Ще припомня само, че чрез 

смесване на средновлакнест аз-

бест, цимент и вода и после чрез 

пресоване се получаваха етерни-

товите тръби. Материалът е 

огнеупорен, водонепропусклив, с 

голяма якост, но крехък. Е, сега 

виждаме следствието от „дет-

ската възраст” при изграждане-

то на мрежите.

Мирково е със сменен водо-

провод, но нашият общински 

център не е България. А сигур-

но знаете, че в Родопите, може 

би и другаде, и в XXI век все още 

нямат водопроводна мрежа, за 

канализация да не говорим. Това 

впрочем си личи и от пожарите, 

и от замърсените селски бари и 

реки.

И още нещо – един нашенец 

качил във фейса снимка как шу-

мата е задръстила горе в пла-

нината едно от нашите водо-

хващания. Добре бе, снимал си, 

качил си снимка, ама защо не 

изчисти с двете си ръце шу-

мата и тогава пак си снимай, 

за да видят хората, че и ти си 

направил нещо за родното село. 

Но, не снимка на запушеното 

водохващане успял да качи във 

фейса… Ако не се вземем в ръце, 

ако заедно не работим за наша-

та България, то няма какво да 

очакваме някой месия да ни оп-

рави. Вече видяхме много такива 

опити.

Да Ви върна на водопровод-
ната тема. Какво предстои 
като работа за строителите?

Подмяна на водопроводната 

мрежа в Буново и в Каменица. 

Там ще си насоча силите, вре-

мето и възможностите. Защо-

то от петте села в общината 

на три 100% е подменен водо-

проводът. За Буново общината 

кандидатства за заем, одобриха 

ни и започваме с първия етап на 

строителството. С това искам 

само да подчертая, че грижата 

на нашата администрация, на 

Общинския съвет, е наистина 

сериозна. Теглим заем за едно 

село, в което живеят 300 души. 

Защото сме на принципа, че в XXI 

век и 21 човека да живеят в даде-

но село, пак си струват усилията 

ни за един по-добър, по-приятен, 

по-истински делник за всеки от 

тях.

Забравяме, че България не е 

София с жълтите павета, не е 

Бургас с прекрасната плажна 

ивица, не е Варна с Морската 

градина. Всяко едно населено 

място, всеки един гражданин 

на нашата държава заслужава 

да живее добре. Има право. А 

понеже гледам, че вестникът 

Ви публикува тези интервюта 

в рубриката „Кметовете гово-

рят”, която е много истинска, 

си мисля, че това, което казвам, 

ще бъде споделено от много от 

моите колеги. Особено от по-

малките общини.

Смятам за важно, че почти 

навсякъде подменихме и улично-

то осветление с LED крушки. В 

Мирково това ще стане догоди-

на, но със собствени средства… 

Малко хора знаят, че в Мир-
ково е построена първата би-
рена фабрика в България, как-
то и че през 1890 г. е създадена 
първата кооперация „Мирков-
ско взаимодавно земеделско 
дружество „Орало”. Но всички 
са запознати, че във Вашето 
землище е миннообогатител-
ното предприятие „Елаците 
Мед” АД.

Те са коректни платци към 

държавата, като съседи имаме 

добри взаимоотношения. С че-

тирите фирми от консорциума 

– „Елаците Мед”, „Геотехмин”, 

„Геострой” и „Геотрейдинг”, под-

писахме една социална програма, 

с която те финансират различ-

ни наши проекти. Един от тях 

е за българските добродетели, 

а също и програмата „Нашето 

зелено утре”. По нея засадихме 

цялата главна улица с японски 

вишни, с американски дъб, не 

пропуснахме и български видо-

ве. Преди две години ни закупи-

ха микробус за нашия „Социален 

патронаж”. Особено полезен ни е 

и подареният от тях камион за 

събиране на сметта. Тази годи-

на ще подпишем споразумение за 

реализация на няколко нови про-

екта – асфалтиране на улици в с. 

Бенковски, където вече има ново 

LED осветление, изграждането 

на музей. 

„Геострой” АД спечели про-

ект за подмяна и строителство 

на водопроводната система на 

с. Буново и първият етап вече 

стартира. В това село се из-

гражда и корекция на местната 

река.

Селото е много чисто, на 
което бих казал – личи си до-
брата стопанка.

И хората са добри стопани. 

Извозваме отпадъците на Ре-

гионалното депо в Златица. Тук 

отново ще споделя личното си 

мнение – и тази дейност май в 

държавата я започнахме отзад 

напред. Какво имам предвид? По-

строихме регионалните депа и 

ни задължиха да затворим мест-

ните сметища. А трябваше пър-

во на всяка община да се направи 

сепарираща, а защо не и компо-

стираща инсталация, както и 

терен за строителните отпа-

дъци. Освен че това са десети-

на работни места на три смени, 

обемът боклук рязко ще спадне и 

след сепарирането разделеният 

по видове отпадък можехме да 

го продаваме на съответните 

фирми. И да си подпомогнем из-

дръжката.

Сега „веем” камиони по репу-

бликанските пътища, те правят 

скъпи курсове, плащаме по 35 лв. 

на тон. А и хората – вместо да 

карат на близкото сметище, 

изхвърлят боклука, гуми, хладил-

ници и т.н. в деретата. После 

общината чисти, пак прави раз-

ходи. Получава се един омагьосан 

„перпетуум мобиле” с екологич-

но-боклукчийски привкус.

Ние спасяваме положението, 

като монтираме камери, за да 

следим кой, как и къде замърсява.

Да попитам и за броя на 
строителните разрешения в 
общината за тази година?

Те са 11, две от които са за 

общински строежи – едното за 

водопроводната мрежа на Бу-

ново, другото – за закриване и 

рекултивация на сметището в 

с. Смолско. Друго по-голямо е за 

предварително третиране на 

отпадъците на „Елаците Мед”. 

Останалите са за частни стро-

ежи.

Направих си труда да отида 
до плувния комплекс. За съжа-
ление попаднах в почивния ден 
или в деня за почистване. Визи-
ята обаче е прекрасна. 

Този басейн е гордостта на 

мирковчани и тяхното истинско 

удоволствие в жегите. Пуска-

нето му в експлоатация тази 

година беше съпроводено от би-

тов проблем – трудно намерих-

ме спасител, защото всичките 

квалифицирани хора през сезона 

са по морето. Иначе фитнесът 

работи, деца спортуват на пло-

щадките. И хората пазят. Няма 

да намериш и една празна пласт-

масова бутилка наоколо.

Да завършим с развитието 
на базата на поклонническия 
туризъм?

Мирково наистина може да 

направи прилична дестинация за 

развитието на религиозен ту-

ризъм. Даже издадохме книгата 

„Свети места в община Мир-

ково”, която ще подаря на Ва-

шия вестник. Всички оброчища, 

параклиси и църкви са описани 

подробно в нея. Имаме местно-

сти с уникална красота, лечебни 

извори, скални светилища, древ-

ни трако-римски пътища, над-

гробни и селищни могили, руини 

от стари мостове и крепости. 

Всичко това е средище на вяра-

та, духа и българщината през 

вековете. 

В Мирково е живял поп Петър, 

останал в историята с лето-

писния си разказ от XVII век за 

бедственото положение на бъл-

гарското население по време на 

Турско-австрийската война и за 

Чипровското въстание. Летопи-

сът на поп Петър е 72 години по-

стар от „История славянобъл-

гарска“ на Паисий Хилендарски. 

Написан е на 72 листа и се пази 

в Народната библиотека „Св. Св. 

Кирил и Методий“.

Железопътният мост над с. Буново

Църквата „Св. Великомъченик Димитрий“

Дом на миньора „Св. Иван Рилски“

„Елаците-Мед“ АД

Новопостроеният плувен басейн

Снимки авторът
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Само 27 разрешителни за строеж на нови жилища 

са издадени през второто тримесечие на годината в 

област Велико Търново. Те са за 64 апартамента с обща 

разгъната застроена площ (РЗП) 9737 кв. м, показват 

данните на Националния статистически институт. В 

региона има документално зелена светлина и за изграж-

дане на 44 други видове сгради – производствени и тър-

говски, с 14 772 кв. м РЗП. 

За сравнение в Добрич издадените разрешителни за 

строеж на нови жилища за същия период на годината 

са 42, в Кърджали – 37, в Пазарджик – 76, а в Хасково 

– 38. През второто тримесечие на 2021-ва местните 

администрации в страната са одобрили изграждане на 

1745 сгради с 9952 жилища в тях и 1 181 550 кв. м РЗП. 

Също така са издадени документи и за 26 офиса. Спрямо 

предходното тримесечие разрешителните за строеж на 

жилища се увеличават с близо 13%, а при другите видове 

здания - с близо 9 на сто. Най-голям брой са в области-

те София (столица) – 269, Пловдив – 243, София – 204, 

и Варна – 124. 

В област Благоевград е започнало изграждането на 

68 жилищни сгради, в Добрич – 39, Пазарджик – 61, и 

Стара Загора – 7.

Тенденцията за нарастване на об-

щите разходи по общинските бюджети, 

установена от 2015 г. насам, продъл-

жава и през 2020 г., пише в анализ на 

Националното сдружение на общините 

в Република България (НСОРБ). Докумен-

тът е базиран на отчетите за касово 

изпълнение за миналата година. В него 

авторите изследват основните трен-

дове във финансирането на местните 

власти. 

Отчетените от общините разходи 

през 2020-а са с 4% повече от 2019-а. 

За да има сравнимост на харчовете с 

предишния следкризисен период, се раз-

глежда и информация за 2010 - 2020. От 

нея се вижда, че спадът, породен от 

рецесията от 2008 – 2011, започва да 

се преодолява едва след четвъртата 

година. 

„На практика разходите на общини-

те нарастват устойчиво основно заради 

провежданите на национално ниво поли-

тики по доходите, както и в резултат 

на приоритетното финансиране от репу-

бликанския бюджет на реформата в сис-

темата на образованието, в социалните 

услуги и подкрепата за хората с уврежда-

ния и др.“, посочват от НСОРБ.

С точно месец предсрочно отвориха 

за движение северното платно на бул. 

„Никола Вапцаров“ в Пловдив в отсеч-

ката от ул. „Коматевско шосе“ до  ул. 

„Константин Геров“. От Общинското 

предприятие „Организация и контрол на 

транспорта“ припомнят, че участъкът 

бе затворен на 26 юли заради подмяна 

на водопровода. Предвиждаше се стро-

ително-монтажните дейности да при-

ключат на 30 септември. „Благодарение 

на добрата координация между община 

Пловдив и фирмата изпълнител работа-

та е свършена“, посочват от общинско-

то предприятие.

Кметът на Пловдив Здравко 

Димитров направи първа копка 

на изграждането на 74 жили-

ща за социално слаби и хора 

в неравностойно положение. 

Стартът бе даден официално 

на ул. „Владя”, където ще се по-

строи 9-етажен блок.

Проектът се реализира 

по Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014 – 2020“. 

Общата му стойност е мал-

ко над 7 млн. лв., като само-

то строителство ще струва 

5 250 000 лв., а останалите 

средства са за осъществява-

нето на допълнителна социална 

услуга. В обхвата на поръчката 

е проектиране и строителство 

(инженеринг), включително уп-

ражняване на авторски надзор 

при изграждането.

В новата сграда ще има 40 

едностайни, 22 двустайни, 8 

тристайни и 4 четиристайни 

апартамента, 18 паркоместа, 

както и общи спомагателни по-

мещения. 

„Това е един от проектите 

за 37 млн. лева, 

които бяха спа-

сени от нашата 

администрация, 

тъй като бяхме 

пред угрозата да 

ги загубим и да 

бъдем глобени. По-

желавам бърза и 

качествена рабо-

та на строителя”, 

каза кметът Здравко Димитров.

Фирмата изпълнител е 

„АД Инженеринг” ЕООД. В спе-

челената от дружеството по-

ръчка е заложено строителство 

с РЗП от 6795 кв. м. 

Обявена е поръчка за превключване на Горски долен Тръмбеш към 
яз. „Йовковци“, с което ще се реши най-сериозният местен проблем

Страницата подготви 
Елица Илчева

До 13 септември се приемат оферти 

по обществената поръчка на община 

Горна Оряховица за избор на изпълнител 

за изграждането на водопровод за допъл-

нително питейно снабдяване на с. Гор-

ски долен Тръмбеш от язовир „Йовковци”. 

През юни стана ясно, че за целта Пред-

приятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда е отпус-

нало средства в размер на 1,2 млн. лв. 

Причината, налагаща тази инвестиция, 

е намалелият дебит на действащите в 

момента водоизточници – два броя ша-

хтови кладенци, както и крайно аморти-

зираната съществуваща мрежа.

Горски долен Тръмбеш, което е с над 

300 жители, е практически в състояние 

на почти сух режим и не може да посре-

ща най-елементарните си битови нуж-

ди. Уличният водопровод е много стар, 

предимно от етернитови тръби. В по-

следните години все по-често стават 

аварии и се регистрират големи загуби 

на питейна вода. Това е предпоставка 

селото да се превключи към водоснабди-

телна система „Йовковци”, като се из-

ползва съществуващият водопровод за 

допълнително снабдяване на с. Върбица 

от главен водопровод „Стражица”.

С реализирането на проекта ще се 

реши дългогодишен проблем за Горски 

долен Тръмбеш.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

част от работата им е 

свързана с ремонти, за 

да не останат жители-

те на квартала без вода. 

Най-добрият вариант е 

заедно с канализационна-

та мрежа да се подмени 

и водопроводът, което 

ще реши проблема за 

следващите 50 години“, 

е заявил кметът, като 

е уточнил, че за цялост-

ната подмяна на стария 

водопровод са нужни още  

6 млн. лв. 

„Положението е дра-

матично. Има участъ-

ци, в които не можем да 

запазим старите тръ-

би. Ако проблемът не се 

реши, кварталът ще ос-

тане без водоподаване. В 

момента се работи само 

на участъците, в които 

съвпадат изграждането 

на канализация и под-

мяната на водопровод, 

докато се намери реше-

ние“, е коментирал инж. 

Севдалин Рашев. Той е 

добавил, че има изгот-

вен технически проект. 

Вариантите за финанси-

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В Монтана се под-

готвя първа копка на нов 

младежки дом. 4-етажна-

та сграда ще бъде издиг-

ната в емблематичния 

градски парк „Огоста”. 

Стойността на проекта 

е 3 790 896 лв., а негова-

та продължителност - 

42 месеца. Началото на 

строителните дейнос-

ти е планирано да бъде 

дадено на 20 октомври. 

Реализирането му ще е 

в партньорство с Про-

фесионален и образова-

телен център Hringsja, 

базиран в исландската 

столица Рейкявик. От 

19 87  г .  н е прави тел -

ствената организация в 

страната на гейзерите 

и фиордите се занимава 

с обучителни програми и 

работи в групи и индиви-

дуално с младежи, вклю-

чително с дислексия, хи-

перактивност и др., като 

разполага с различни спе-

циалисти.  

Най-големият ресурс 

в бъдещото начинание 

е насочен към изгражда-

нето и оборудването на 

центъра. Предвижда се 

в него да има обособени: 

зони за обучения, включ-

ващи семинарна палата; 

зали за модерни танци, 

гимнастика, компютри, 

роботика и многофунк-

ционална с малка сцена; 

спортен комплекс на за-

крито за боулинг, за те-

нис на корт и бадминтон, 

както и такъв на откри-

то, в който да има поле 

за знаменитата френска 

игра петанка, плюс въже-

на пътека; място за нас-

таняване и администра-

тивна част. 

Наред с това екип 

от психолози и медиа-

тори ще се занимават 

с децата и младежите, 

предлагайки им различни 

възможности, насочени 

Община Несебър кандидатства за безвъзмездни 

средства по Програма „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“ на Финансовия меха-

низъм на Европейското икономическо пространство 

2014 - 2021 г. за изпълнението на проект „Ревитали-

зирани пространства в световната културна цен-

ност Старинен град Несебър – Етнографски музей“. 

Дейността ще обхваща всички пространства на ин-

ституцията, помещаваща се в къщата на Москояни 

– типична архитектура за Черноморието от късния 

период на Възраждането, и създаване на постоянна 

изложба.

В рамките на проекта ще бъде извършена пълна 

реновация на сградата – реставрация на врати и 

прозорци, ремонт на покрив, подове, стени, инстала-

ции, с цел внасяне на качествено подобрение в експо-

зиционните пространства на музея и разширяването 

им чрез обновяване на неизползваеми до момента по-

мещения, позволяващи развитието на допълнителни 

услуги и културни продукти.

Ще бъде доставено специализирано оборудване и 

други елементи, допринасящи за развитие и привли-

чане на посетители – въвеждане на интерактивни 

дейности, осигуряване на по-голяма видимост, дву-

посочно взаимодействие между публиката и музей-

ния експонат чрез аудио, видео, виртуална реалност 

и др. След ревитализирането ще бъде създадена и 

изложена по нов начин постоянна етнографска екс-

позиция. 

Фонд за устойчиви градове в качеството 

на Фонд за градско развитие за регион Южна 

България подписа договор за проект „Retail 

Park Yambol – етап 2“ с „Трейд център Ямбол“ 

ООД. Одобреното финансиране е в размер на 

1 170 000 лв., от които 690 300 са съфинан-

сиране от Европейския фонд за регионално 

развитие по Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“, предоставено чрез 

Фонд на фондовете. Целта на втората фаза 

е разширяване на комплекса с нови допълни-

телни търговски и складови площи от над 

2000 кв. м.

Retail Park Yambol стартира дейността 

си през ноември 2020 г. и към него има голям 

интерес и от жителите, и от гостите на 

града. Като част от проекта е реализиран 

и мостът, свързващ централната градска 

част и жк „Васил Левски“. Новите площи ще 

бъдат заети от търговски вериги, които 

към момента не присъстват в Ямбол, а също 

така ще бъде осигурена и необходимата ин-

фраструктура за допълнителни наематели, 

което ще разшири продуктовия микс. Всичко 

това ще насърчи икономическите дейности 

и ще подобри градската среда, а навлизане-

то на големи марки ще създаде нови работни 

места и ще повиши конкуренцията.

към образователни, кул-

турни и граждански ини-

циативи, включително и 

реинтеграция на отпад-

налите от образовател-

ната система.  Ще се 

стимулира участието на 

семейството, общност-

та и местните власти в 

работата с подраства-

щите. 

В различните дейнос-

ти на новия център в 

Монтана ще се включат 

поне 1000 младежи на въз-

раст между 15 и 29 годи-

ни, като 20% от тях ще 

са от уязвими групи.

4-етажният 
многофункционален 
комплекс за спорт, 
компютри и 
интеграция ще бъде 
в парк „Огоста“

ране според него са два 

– заем от „Български ВиК 

Холдинг” ЕАД или целево 

финансиране от бюджета 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройство.

Има  риск  водни ят 

проект в  сливенски я 

квартал „Речица“ да се 

забави или дори фирмата 

изпълнител да откаже 

да го реализира. За това 

е алармирал кметът на 

общината Стефан Радев 

на среща с областния уп-

равител на Сливен Мин-

чо Афузов, управителя на 

„ВиК-Сливен“ инж. Сев-

далин Рашев и депутати 

от региона. Радев е ин-

формирал, че дейности-

те са на стойност близо 

30 млн. лв. и са част от 

общата рехабилитация 

в областта и доизграж-

дането на ВиК инфра-

структура за 130 млн. лв. 

по Оперативна програма 

„Околна среда“. Крайни-

ят срок за приключване 

на СМР е до декември 

2022 г. 

„Проектът, който из-

пълнява в момента ВиК 

в „Речица“, включва из-

граждане на 28 км кана-

лизация и 4 - 5 километра 

подмяна на стар водопро-

вод. Строителите док-

ладват за непрекъснати 

проблеми и аварии. Вмес-

то да напредват, голяма 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Страницата 
подготви 
Емил Христов

През август 2021 г. общият 

показател на бизнес климата  

намалява с 2,3 пункта спря-

мо предходния месец, което 

се дължи на влошения бизнес 

климат в промишлеността, 

търговията на дребно и сек-

тора на услугите. Съставни-

ят показател „бизнес климат 

в промишленост та“ спада с 

1,5%, при търговията на дреб-

но понижението е 5,7%, а за 

услугите то е -3,7. В същото 

време в отрасъл „Строител-

ство“ показателят „бизнес 

климат в строителството“ 

през август се повишава с 0,7 

пункта, което е в резултат на 

подобрените оценки на строи-

телните предприемачи за на-

стоящото бизнес състояние 

на предприятията. Това сочат 

данните на Националния ста-

тистически институт (НСИ). 

Министерството на 

труда и социалната поли-

тика (МТСП) обяви конкурс 

за насърчаване развитие-

то на социалните иновации 

в подкрепа на социалната 

икономика. Основната му 

цел е да бъдат отличени 

организации, социални пред-

приятия, кооперации, обра-

зователни и научни инсти-

туции, които допринасят за 

развитието на социалната 

икономика в България.

В седмото издание на 

събитието ще бъдат отли-

чени участници в категори-

ите за социални иновации, 

свързани със заетост, со-

циално включване, както и 

с предоставяне на социални 

продукти и услуги. 

Крайният срок за канди-

датстване е до 30.09.2021 г. 

Пълна информация за кон-

курса, както и необходи-

мите документи за кан-

дидатстване могат да се 

намерят на http://seconomy.

mlsp.government.bg/page.

php?c=2&amp;d=119.

Със 130 гласа „за“ пар-

ламентът прие на пър-

во четене промените в 

държавния бюджет за 

2021 г. „Против“ бяха 45 

депутати, а 20 гласуваха 

„въздържал се“. Съгласно 

измененията Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството ще получи до 100 

млн. лв. за текущ ремонт 

и поддържка на републи-

канската мрежа, в т.ч. 

на  приоритетни път-

ни участъци, нуждаещи 

се от извършването на 

спешни аварийно-ремонт-

ни дейности. За справя-

не с неблагоприятното 

въздействие на COVID-19 

върху икономиката се 

предвижда осигуряване 

на средства за подпома-

В рамките на Норвеж-

кия финансов механизъм 

2014 - 2021 и програмата 

„Бизнес развитие, ино-

вации и МСП“ e обявена 

процедура за набиране на 

предложения от старти-

ращи предприятия в две 

фокусни области – „Инова-

ции за зелена индустрия“ 

и „Технологии на благосъс-

тоянието“. Крайният срок 

за представяне на проек-

тите е 18 ноември 2021 г. 

Общата стойност на 

безвъзмездната подкрепа 

по процедурата е 2 млн. 

евро, като минималната 

стойност на подкрепата е 

5000 евро, а максималната 

80 000 евро.

Допустими кандидати 

са микро- и малки пред-

приятия, регистрирани 

в България в период от 4 

години от крайната дата 

за подаване на проектни 

предложения. Те могат да 

включват партньорство с 

организации от България 

и Норвегия, които трябва 

да са регистрирани юри-

дически лица – частни или 

публични, научни организа-

ции, университети, пред-

приятия и/или неправител-

ствени организации.

Предвидено е одобре-

ните проекти да започнат 

изпълнението си в първо-

то тримесечие на 2022 г., 

като последната дата за 

допустимост на разходи-

те по тях е 31 октомври 

2023 г.

Бизнес климат в строителството

Очаквана строителна активност през следващите 3 месеца

Прогнозата на НСИ е за по-

неблагоприятна строителна 

активност в следващите три 

месеца поради несигурната 

икономическа среда, недости-

га на работна сила, цените на 

материалите и конкуренцията 

в бранша.

От Института опове-

стиха, че годишен отчет за 

дейността си през 2020 г. са 

представили 21 866 строи-

телни предприятия, или 5,3% 

от общия брой на отчетени-

те нефинансови предприятия 

в НСИ. Най-голям е делът на 

тези от строителния сектор, 

извършващи специализирани 

строителни дейности – 52%. 

Данните също така показ-

ват, че през 2020 г. в сектор 

„Строителство“  произве-

дената продукция е била на 

стойност от 23 182 млн. лв. 

по текущи цени, или 12,2% от 

общия обем на продукцията на 

нефинансовите предприятия. 

От НСИ представиха и 

предварителни данни за преки-

те чуждестранни инвестиции 

в нефинансовия сектор към 

31.12.2020 г., те възлизат на 

26 288 млн. евро. През 2020 г. 

най-голяма е стойността им 

в промишлеността – 11 653 

млн. евро. Следва секторът на 

услугите - търговия, ремонт 

на автомобили и мотоцикле-

ти, транспорт, складиране и 

пощи, хотелиерство и ресто-

рантьорство - 5298 млн. евро. 

Наблюдава се увеличение 

на направените инвестиции в 

отрасъл „Професионални дей-

ности и научни изследвания; 

административни и спомага-

телни дейности“, като отно-

сителният им дял нараства с 

4,2 процентни пункта в срав-

нение с предходната година.

гане на бизнеса и про-

грами за заетост в 

размер до 400 млн. лв. 

222 400 000 лв. се за-

делят за мерки и соци-

ални разходи с оглед 

недопускане на  со-

циално напрежение в 

сложната епидемична 

и икономическа обста-

новка в страната.

С утвърждаването 

на допълнителни раз-

ходи по централния 

бюджет в размер до 

133 млн. лв. се осигуря-

ват средства за всич-

ки първостепенни раз-

поредители с бюджет, 

имащи отношение към 

изборния процес при 

допускане на прези-

дентски избори в два 

тура.
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Предварителното финансиране се равнява на 9% от средствата, които ще получи страната
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Европейската комисия 

(ЕК) е отпуснала на Герма-

ния 2,25 млрд. евро пред-

варително финансиране, 

което се равнява на 9% от 

средствата на страната 

по Механизма за възста-

новяване и устойчивост. 

Това съобщиха от прес-

центъра на ЕК. Парите ще 

помогнат за стартиране 

на изпълнението на клю-

човите инвестиционни 

и реформаторски мерки, 

очертани в националния 

План за възстановяване и 

устойчивост на Германия.

Очаква се страната 

да получи общо 25,6 млрд. 

евро безвъзмездни сред-

ства през целия период на 

изпълнение на плана, като 

Комисията ще разреши 

допълнителни плащания 

въз основа на осъщест-

вените задачи, заложени в 

документа.

Паоло Джентилони, ев-

рокомисар по икономиката, 

е заявил, че германският 

План за възстановяване и 

устойчивост ще подкрепи 

усилията на ЕС за разви-

тие на ефективна водо-

родна икономика, инвести-

ции в устойчив транспорт 

и енергийно обновяване на 

сгради, както и цифровиза-

цията на обществените 

услуги, здравеопазването 

и образованието. „Особе-

но добре дошли са мерки-

те за подкрепа на групи в 

неравностойно положение 

и улесняване на участие-

то на жените на пазара на 

труда, например чрез раз-

ширяване на услугите за 

грижи за деца и целоднев-

но обучение. Това са пре-

дизвикателствата, с кои-

то ЕК отдавна препоръчва 

на Германия да се справи“, 

посочва Джентилони.

„До края на година-

та ЕК възнамерява да 

набере общо до 80 млрд. 

евро за дългосрочно фи-

нансиране на първите 

планирани плащания на 

държавите членки  по 

NextGenerationEU. Като 

част от NextGenerationEU 

Механизмът за възстано-

вяване и устойчивост ще 

осигури 723,8 млрд. eвро за 

подпомагане на инвести-

ции и реформи в страните 

от Съюза. Германският 

план е част от безпреце-

дентния отговор на ЕС да 

излезе по-силен от криза-

та COVID-19, насърчавайки 

„зелените” и цифрови пре-

ходи и укрепвайки устой-

чивостта и сближаването 

в нашите общества“, се 

посочва още в прессъоб-

щението на европейската 

институция. 

„ЕС достигна важен 

крайъгълен камък, като 

70% от пълнолетното 

население вече е напълно 

ваксинирано. Общо над 

256 милиона пълнолетни 

граждани в ЕС вече са по-

лучили пълен курс на вак-

синация“, информираха от 

Европейската комисия. 

Според председателя на 

ЕК Урсула фон дер Лайен 

достигнатият процент 

на  пълна  ваксинаци я 

е голямо постижение. 

„Стратегията на ЕС за 

напредване заедно се от-

плаща и поставя Европа в 

авангарда на световната 

борба срещу COVID-19. Но 

пандемията не е приклю-

чила. Имаме нужда от по-

вече. Призовавам всички, 

които могат, да се вакси-

нират. А също така тряб-

ва да помогнем и на оста-

налата част от света 

да се ваксинира. Европа 

ще продължи да подкрепя 

партньорите си в това 

усилие, по-специално дър-

жавите с ниски и средни 

доходи“, казва тя.

„Бързата пълна вак-

синация на всички целеви 

групи от населението – в 

Европа и по света – е от 

ключово значение за кон-

тролиране на въздейст-

вието на пандемията. ЕС 

е начело на многостран-

ния отговор. Съюзът е из-

несъл за други държави по 

света около половината 

от ваксините, произве-

дени в Европа — толкова, 

колкото е доставил и за 

своите граждани. Освен 

това като част от уси-

лието на ЕС за споделяне 

„Екип Европа“ има за цел 

до края на 2021 г. да пре-

достави най-малко 200 

милиона дози, осигурени 

чрез предварителни спо-

разумения на ЕС за заку-

пуване за държави с ниски 

и средни доходи, по-специ-

ално посредством меха-

низма COVAX“, се посочва 

още в прессъобщението 

на ЕК.

От Комисията обръ-

щат внимание, че като 

се има предвид заплаха-

та от нови варианти, е 

важно и през следващите 

години да продължи осигу-

ряването на достатъчно 

ваксини,  включително 

адаптирани. ЕК подписа 

нов договор с BioNTech-

Pfizer, в който се пред-

вижда доставка на 1,8 

млрд. дози ваксини в пе-

риода от края на година-

та до 2023 г. Със същата 

цел Комисията използва 

и опцията за 150 млн. 

дози по втория договор 

с Moderna. ЕК уточни, че 

държавите членки имат 

възможността да преп-

родават или да предос-

тавят безвъзмездно дози 

на нуждаещи се страни 

извън ЕС, също и чрез 

COVAX,  допринасяйки 

така за глобалния и спра-

ведлив достъп до ваксини 

навсякъде по света.
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Доц. д-р инж. Венци Божков, зам.-декан по научна и международна дейност 
на Хидротехническия факултет в УАСГ:

Интересът към специалностите на Хидротехническия факултет от тази година започна да се увеличава

Георги Сотиров

Доц. Божков, в послед-
ните години сложната 
материя, която се изуча-
ва в Хидротехническия 
факултет (ХТФ) в Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ), не се радваше на 
особен интерес от канди-
дат-студентите. В също-
то време държавата има 
осезаема нужда от хидрои-
нженери. Как ще коменти-
рате това?

Първо, бих искал да бла-

годаря на вестник „Стро-

ител“ за предоставената 

ми възможност да запозная 

читателите му с част от 

богатата дейност, която 

извършва Хидротехниче-

ският факултет, и второ 

- веднага да информирам, 

че интересът към специал-

ностите на ХТФ от тази 

година започна да се уве-

личава. Основание да кажа 

второто ми дава фактът, 

че докато преди имахме по 

няколко студенти специал-

ност „Хидростроителство“ 

(ХС), то за 2021 г. в ХС 

държавната поръчка редов-

но обучение бе запълнена 

на 100% още при първото 

класиране. Все още имаме 

малко свободни места по 

останалите две специално-

сти на ХТФ – „Водоснабдя-

ване и канализация“ (ВиК) и 

„Инженерна екология“ (ИЕ). 

Това са трите ни специал-

ности редовно и задочно 

обучение, плюс кратките 

магистратури за бакалаври 

по същите и по „Управление 

на водните ресурси“ (УВР), 

които ХТФ предлага на бъл-

гарските младежи.

Тук бих искал да изтък-

на, че основната причина 

за увеличаване на интере-

са към ХС (този към ВиК е 

сравнително постоянен) е 

едно от постиженията на 

предишното деканско ръко-

водство, което в лицето на 

тогавашния декан доц. д-р 

инж. Ирина Костова успя 

да убеди правителството 

ХС да стане в началото на 

2019 г. първата защитена 

инженерна специалност в 

страната. Това осигурява 

на УАСГ държавното финан-

сиране за обучението на 25 

студенти по специалност-

та, дори и да няма записан 

нито един за дадената го-

дина, или да получи държавно 

финансиране за разликата 

между 25 студенти ХС и 

действително записалите 

се ХС друга година. По този 

начин независимо от броя 

на записалите се в ХС УАСГ 

има възможност да запази 

преподавателите по тази 

специалност. Защитена 

специалност за студенти-

те ХС пък означава, че за 

цялото си обучение те са 

освободени от семестри-

ални такси. 

Говорейки за  семе-

стриални такси, искам да 

информирам, че в учебна-

та 2021/2022 г. за първи 

път ще бъде приложена 

Наредбата за условията 

и реда за осигуряване на 

заплащането на разходи-

те за обучение на студен-

ти със сключени договори 

с работодател, приета с 

ПМС №12 от 20.01.2021 г., 

обн. ДВ. бр. 7 от 26 януари 

2021 г. За да се случи това, 

бяха изготвени и одобрени 

съответно от Министер-

ството на образованието 

и науката (МОН) и от Ми-

нистерския съвет списък 

на специалностите и броя 

студенти по всяка от тях и 

списък на работодателите, 

заявили своя брой специали-

сти. Работодателите от 

този списък имат правото 

да сключват договори за 

работа със съответните 

студенти за след завършва-

не на тяхното образование. 

Двата списъка ще се обно-

вяват от МОН всяка година. 

Конкретно за новата 2021 - 

2022 г. 25 студенти специ-

алност ВиК първи курс ще 

могат да сключат договори 

с избрани от утвърдения 

списък работодатели и ще 

бъдат освободени от се-

местриални такси за целия 

период на обучение.

Тук е мястото да споме-

на, че ХТФ е единственият 

по рода си факултет в Бъл-

гария с интересна и богата 

повече от 70 г. история, къ-

дето са обучени повече от 

9 хил. хидроинженери, а през 

2022 г. най-старото висше 

техническо училище в стра-

ната – УАСГ, ще чества 

своята 80-годишнина.

Ако се върнем на въпро-

са за нуждата от хидрои-

нженерите, причините за 

това са много. По-лошото 

е, че освен този недостиг, 

ние ще имаме много скоро 

недостатъчно хидроинже-

нери с опит в проектиране-

то и строителството на 

значими хидротехнически 

съоръжения (ХТС), което си 

мисля, че е по-лошо. Допреди 

30 - 40 г. България бе една 

от малкото страни, която 

със собствени средства, 

специалисти и проекти е из-

градила и експлоатира свои-

те големи хидротехнически 

обекти и е изнасяла специа-

листи в чужбина. А сега сме 

стигнали до положението 

нашите млади колеги, из-

лизайки от университета, 

да имат трудности да се 

реализират в практиката 

заради - с малки изключения 

- липсващо проектиране и 

строителство на значими 

ХТС през последните десе-

тилетия. През този период 

колегите с практически 

опит едва оцеляха, пове-

чето вече са пенсионери и 

почти няма как тези, които 

са останали, да предадат 

своя опит на младите. За-

вършването на ХТФ е необ-

ходимо, но не и достатъчно 

условие един хидроинженер 

да стане добър специалист. 

Няма как това да се случи, 

ако не получи възможност в 

практиката да се учи от оп-

итни колеги на тънкостите 

на професията. 

Ние от ХТФ се опитва-

ме да поддържаме връзка с 

по-възрастните колеги и да 

черпим знания от тях. За-

едно с университетската 

библиотека, която сканира 

книжния си фонд, полагаме 

усилия да го обогатим с 

липсващи материали, някои 

от които тези колеги при-

тежават.

Задава се нова вълна 
на пандемията. Акаде-
мичното тяло на УАСГ и 
факултета вероятно са 
помислили за различните 
варианти на обучение. Но 
все пак инженер, който 
трябва да строи или да 
отговаря за язовирни сте-
ни, няма как да се подгот-
ви само през компютъра.

Прав сте, че обучение-

то не само на инженерите, 

но и за всички останали, не 

може да става само онлайн. 

Има практически занятия в 

университетските лабора-

тории и те няма как да се 

реализират дистанционно. 

Ние сме държавен универ-

ситет и заповедите на 

Министерството на здра-

веопазването (МЗ) и тези 

на МОН са задължителни за 

нас. На базата на действа-

щите предписания нашият 

ректор издава заповеди, 

които уреждат начина на 

провеждане на учебния про-

цес в университета в съот-

ветния момент. Преподава-

телите в УАСГ сме готови 

да провеждаме както при-

съствени, така и онлайн 

занятия.

Вие сте и зам.-декан по 
научната и международна-
та дейност на Хидротех-
ническия факултет. Бихте 
ли разказали по-подробно 
за тази част от Вашата 
работа?

Нека започна с между-

народната дейност, която 

през изминалата учебна го-

дина, първа от нашия ман-

дат и проведена предимно 

в ковид обстановка, бе 

сведена до минимум. Всич-

ки мобилности по „Еразъм 

+“ на студенти и на пре-

подаватели от УАСГ бяха 

замразени. В ХТФ имахме 

по „Еразъм +“ студент от 

Германия, но нямахме нито 

един изходящ. Освен това и 

другите международни про-

екти по „Цепус“, и с Русия 

също бяха спрени. 

Що се отнася до науч-

ноизследователската дей-

ност, тя за УАСГ и в част-

ност за факултета въпреки 

пандемията си остана бо-

гата и разнообразна. Три 

от значимите универси-

тетски лаборатории – УЛ 

по нанонаука и нанотехно-

логии (УЛНН), Национални-

ят център по сеизмично 

инженерство (НЦСИ) и УЛ 

за анализ на води (УЛАВ), се 

ръководят от колегите от 

ХТФ - съответно доц. Геор-

ги Иванов, проф. Петър Пав-

лов и доц. Тони Венелинов. В 

тях се провежда постоянна 

и активна научна и изследо-

вателска дейност. Към ХТФ 

има и няколко катедрени 

лаборатории основно под-

помагащи учебния процес. 

Няма как да не спомена и за 

Централната научноизсле-

дователска лаборатория 

за хидравлични изследва-

ния (ЦНИЛХИ), в която чле-

нове от нашата катедра 

„Хидравлика и Хидрология” 

през втората половина на 

20-и век са изграждали и 

изследвали хидравличните 

физически модели както на 

всички значими национални 

ХТС, така и на много чуж-

дестранни.

Тази година в конкурса 

за Наука 2021 г. на УАСГ 

всичките пет предложения 

за научноизследователски 

проекти на ХТФ бяха одо-

брени за финансиране, как-

то и втори етапа на обща 

стойност близо 95 хил. лв., 

което е нарастване с по-

вече от 60% в сравнение с 

миналия конкурс и е близо 

35% от общия бюджет на 

настоящия.

Колеги от ХТФ, ръко-

водени от проф. Рибарова, 

работят по проект за из-

граждането на Център за 

компетентност „Чисти 

технологии за устойчива 

околна среда – води, отпадъ-

ци, енергия за кръгова иконо-

мика”. Той е финансиран от 

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014 

- 2020“. Водещ партньор по 

проекта на обща стойност 

приблизително 23,7 млн. лв. 

е СУ „Св. Климент Охрид-

ски”. Доц. Георги Иванов 

от УЛНН ръководи проекта 

„Нови ефекти в нано-тънки 

подредени органични филми 

(Лангмюир и Лангмюир-Бло-

джетови) и използването 

им за концептуално разра-

ботване на ново поколение 

биосензори за работа в теч-

на среда (НаноБиоСенсорс)“, 

който е финансиран от Фон-

да за научни изследвания на 

МОН. Доц. Иванов ръководи 

и проекта „Изследване на 

отлагането на Лангмюир-

Блоджетови нано биофилми 

и взаимодействието им с 

различни видове акустични 

вълни в пиезоелектрични 

структури“ (Акроним: ЛБ-пи-

езо), финансиран по програ-

ми за двустранно сътрудни-

чество – България – Русия 

2019 - 2020 г. Партньор от 

руската страна е Институ-

тът по радиоинженерство и 

електроника „В. А. Котелни-

ков“ към Руската академия 

на науките, филиал в Мос-

ква. 

НЦСИ, ръководен от 

проф. Павлов, извършва бо-

гата научна и изследова-

телска дейност по няколко 

проекта, които няма да из-

броявам, само ще спомена, 

че най-престижната дей-

ност на НЦСИ е свързана 

с включването на проекта 

„Национален център по се-

измично инженерство“ в 

Националната пътна карта 

за научна инфраструктура 

2020 - 2027 след двустепен-

но международно оценяване.

Колеги от факултета, 

ръководени от декана доц. 

Филков, изготвят проект по 

Ключова дейност 2 на „Ера-

зъм +“ на тема „Подобрява-

не на учебните планове на 

магистърските програми 

по управление на водните 

ресурси за ВУ и заинтересо-

вани страни от Западните 

Балкани“ (SWARM). 

Разбира се, има и още 

проекти и събития, свърза-

ни с научните изследвания.

Имате много широ-
ка образователна и про-
фесионална подготовка. 
Като се започне от УАСГ, 
където ставате строите-
лен инженер по хидромели-
оративно строителство, 
мине се през свободната 
аспирантура в УАСГ, през 
Изследователския център 
по водни ресурси – Буда-
пеща, Техническия уни-
верситет в Трондхайм, 
Норвегия, и стигнем до 
специализация по приложна 
математика и информа-
тика в Техническия универ-
ситет – София. Какво още 
не знаем за доц. Божков?

Може би най-продължи-

телното ми според мен и 

най-полезно и интересно 

международно обучение 

като стипендиант на Све-

товната банка е 18-месеч-

ната ми магистратура по 

Хидроинформатика (10.1999 

– 04.2001) в Международния 

институт за инфраструк-

турно, хидравлично и еко-

логично инженерство (IHE) 

в Делфт, Нидерландия, с ди-

пломна работа, изготвена в 

DHI Дания.

Бих препоръчал IHE на 

всички млади колеги, завър-

шили факултета, защото 

сега IHE е вече институт 

на ЮНЕСКО за обучение в 

областта на водите. Това 

е едно уникално място, къ-

дето срещаш студенти 

от цял свят с различни 

култури, с които общуваш 

поне 12 месеца, което е 

неописуемо богатство на 

преживявания. Освен това 

преподавателите там са 

световно известни учени. 

Това обучение в IHE ми е 

последното и значимо, след 

него се включих активно в 

преподаването в УАСГ и в 

практиката.

Позволете ми накрая 

да завърша с това, което 

трябва ние всички съвре-

менници да знаем и помним, 

отнасящо се не само до во-

дата, а до всичко, което сме 

получили от нашите пред-

шественици - те са ни дали 

всичко не безвъзмездно, а 

са ни го дали назаем - да го 

използваме, да се грижим и 

опазваме и да го оставим 

на нашите деца, а не да им 

оставяме проблеми.

Снимка авторът
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Уникалното пространство край офисите насърчава общуването и прави работата желана 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В кампуса на Nike в Оре-

гон, САЩ, архитектите на 

SRG Partnership са проек-

тирали специални 37 997 

кв. м, наречени LA Garage. 

Това не е просто паркинг 

с 1130 места, а отворен 

парк за всички пристига-

щи. Дизайнът разчупва 

типичната структура за 

автомобилите, създавай-

ки затворен двор, който 

изглежда като вграден в 

центъра на зданието и 

така насърчава случайни 

срещи и комуникация.

Заобиколен от три 

страни със стъкло, из-

образяващо легендарни 

олимпийски спортисти, 

той гледа към детската 

градина за семействата 

на служителите. Те имат 

на разположение пързалка, 

пирамиди, люлки и бягаща 

пътека. Освен това в дво-

ра са осигурени дори вело-

сипеди. 

„LA Garage не прилича 

на гараж. Разглобихме 

масивната конструкция 

на по-малки обеми, за да 

позволим навлизането на 

естествена светлина. 

Резултатът е място, къ-

дето стотици хора мо-

гат да се срещнат, да се 

съберат и да празнуват. 

Това е добавената стой-

ност, която носи място-

то“, коментират архите-

ктите.

И допълват, че дизай-

нът е посветен на фитне-

са и здравословния начин 

на живот. „Въплъщавайки 

темата за движението, 

външните стени са на-

клонени. Облицовката на 

сградата е от перфори-

рани метални панели и 

стъкло, скриваща авто-

мобилите, тя е свързана 

с динамиката. Наслоява-

нето на фасадни елемен-

ти осигурява естествена 

вентилация. Вълнообраз-

ността и материалите 

определено създават гру-

бост, но геометричната 

архитектура има смисъл и 

се прави в името на функ-

ционалността“, обясняват 

още създателите му.

В процъфтяващия лондонски 

район King’s Cross около еднои-

менната гара архитектите от 

Moxon са построили нов пеше-

ходен мост над Regents Canal, 

който са нарекли Esperance. Еле-

гантната стоманена конструк-

ция посредничи между традици-

ята и модерното.

Съоръжението завършва 

пешеходната инфраструктура 

и създава нова връзка от сгра-

дите към бившата зона за то-

вари. Някога точно там е имало 

мост, през който въглищата се 

транспортирали до складовете 

и до града, но преди време бил 

разрушен.

Дизайнът на Esperance е 

свързан с индустриалното на-

следство на квартала. Черве-

ният цвят и използването на 

метал напомнят за ранните 

чугунени мостове, с които за-

почва триумфът на този стро-

ителен материал – най-вече 

Железния мост над северния 

край на Бирмингам, който се 

смята и за начало на съвремен-

ното инженерно строителство, 

и за емблематичен за индустри-

алната революция във Велико-

британия.

Районът King’s Cross пък е 

бил един от задните дворове 

на града в продължение на десе-

тилетия, белязан от престъпна 

дейност. Всеки, който го посети 

днес, няма да намери и следа от 

това минало. На негово място е 

нов квартал със старите желе-

зопътни и промишлени обекти, 

който привлича местни жители 

и множество туристи. Исто-

рическите сгради от първите 

дни на епохата на железниците 

са ремонтирани и преустроени 

през последните години.

Около 10% от офисите в Лон-

дон може да станат неизполз-

ваеми, след като влязат в сила 

новите изисквания за енергий-

ната ефективност на сградите. 

Мерките са част от цялост-

ната стратегия на правител-

ството за постигане на въгле-

родна неутралност. Съгласно 

стандартите, които ще запо-

чнат да действат от 2023 г., 

собствениците на обекти с 

ниски показатели за енергийна 

ефективност няма да могат да 

сключват нови договори за наем.

Според експертите 1,85 млн. 

кв. м не покриват тези крите-

рии, а това прави 10 процента 

от всички здания и повдига се-

риозни въпроси за бъдещето им, 

особено при положение че голяма 

част от служителите продължа-

ват да работят от вкъщи в про-

дължаващата пандемия.

В същото време само 20% от 

този тип сгради към момента 

покриват най-високите показа-

тели за енергийна ефективност 

от клас „A” и „B”.

Landsec и British Land, кои-

то са водещите строителни 

компании в сегмента на офис 

сградите във Великобритания, 

представиха собствени плано-

ве за постигане на въглеродна 

неутралност. Новите енергийни 

разпоредби обаче ще изискват 

преустройство и сериозни ре-

монти на вече съществуващия 

фонд.

В същото време около 10% и 

от магазините в британската 

столица също ще трябва да бъ-

дат реновирани, за да покрият 

новите критерии за енергийна 

ефективност.

Шанхайско студио Team 

BLDG превърна банята на бивша 

фабрика за алуминий в Ксиамен в 

художествена галерия, наречена 

The Field. Индустриалните прос-

транства, които са трансфор-

мирани в творчески клъстер 

през 2019 г., са преработени 

отвътре-навън, за да станат 

ателие и галерия за художника 

Дзян Шен, известен автор на 

будистката скулптура. 

Екипът е имал за цел да съз-

даде „скрита и невидима архи-

тектура“, която да отразява 

същността на учението. Зато-

ва проектантите са опростили 

външния вид на сградата. Три 

блока, образуващи ритмична 

стъпаловидна структура, са по-

лучили геометрична форма със 

заложени в нея различни функ-

ции - това е светла основна 

зала, по-затворена „тъмна“ стая 

и офис.

Фасадите и интериорите са 

направени в един цвят - жълте-

никав нюанс на сандалово дър-

во, свързан отново с будизма. 

Текстурата и дълбочината са 

постигнати с ръчно нанесена 

ефектна мазилка, даваща живот 

на монотонните повърхности. 

Светлината е основен ком-

понент в дизайна – 31 прозореца 

на покрива, кръгли или квадрат-

ни, осигуряват на интериора 

достъп до слънчевите лъчи.

„Дъждът от светлина“ за 

шоурума с двойна височина е 

комбиниран с прозорци от пода 

до тавана с изглед към вътреш-

ния двор, размивайки границите 

между интериорни и екстери-

орни пространства. Малките 

дупки също създават естест-

вено осветление за статуите 

в шоурума, пречупвайки го въз 

основа на ъгъла на слънцето. В 

тъмна стая лъчите се разсей-

ват, образувайки мъглив ефект, 

който допълва полупрозрачните 

материали като глазура и не-

фрит, използвани за създаване 

на статуите.

От източната страна на 

галерията е запазена голяма 

магнолия, която осигурява сян-

ка на целия имот. По време на 

цъфтежа ароматът й се усеща 

дори на закрито и самият той 

служи като отличителен белег 

на реставрираната сграда и ся-

каш води посетителите вътре 

през въртяща се врата.

Недостигът на квалифици-

рани работници може да бъде 

компенсиран с висока степен на 

автоматизация и роботизация. 

„Бетонният редактор“, разра-

ботен от германската компа-

ния Aeditive GmbH, е първата 

интегрирана производствена 

система за роботизирано 3D 

формоване на сглобяеми еле-

менти от този вид. Състои 

се от два промишлени робота, 

които напълно автоматизират 

процеса. Той започва с изграж-

дане със стандартизирана бе-

тонна смес и продължава до 

последващата обработка на 

компонентите. Високата сте-

пен на автоматизация освобож-

дава активните служители от 

тежката им физическа работа. 

Оптимизирането на компонен-

тите спестява бетон и свърза-

ните с него емисии на CO
2
.

Aeditive е високотехноло-

гичен стартъп, основан през 

2019 г. и базиран в Нордерщет 

близо до Хамбург. Младата ком-

пания има много планове за ди-

гитализиране на строителна-

та индустрия с роботизирани 

решения.

Новият мост, проектиран от Moxon Architects, завършва пешеходната 
инфраструктура в King’s Cross
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Румяна Кръстева

Летните горещини вече 

преминават, но е хубаво чо-

век да е подготвен за след-

ващия топъл сезон и ако мо-

рето не е задължителният 

или единствен избор, има 

прекрасни прохладни дес-

тинации, и то на 2,5 часа 

отстояние със самолет от 

България. Като столицата 

на Латвия Рига. Град с ис-

тория и много интересни 

обекти за любознателните.

Рига води класацията по 

брой население на балтий-

ските държави, макар и с 

едва 700 хил. души, прибли-

зително по равно латвийци 

и руснаци. И още с – тре-

тата по височина в Европа 

телевизионна кула, а що се 

отнася до многобройните 

катедрали – може да съпер-

ничи на редица популярни ис-

торически градове. 

Малко история

Първите данни сочат 

към финското племе ливи, 

заселило се на територия-

та между изобилието от 

езера, където река Даугава 

се влива в Балтийско море. 

Като град обаче Рига придо-

бива облик едва през XII век, 

когато немски търговци, 

мисионери и кръстоносци се 

установяват на мястото, а 

епископът на Ливония Ал-

берт обявява поселището и 

за своя епископия. Рига беле-

жи бърз икономически подем 

в ролята си на междунаро-

ден търговски център. При-

съединявайки се към военно-

търговската организация 

Ханза през 1282 г., градът се 

радва на политическа и ико-

номическа стабилност. 1561 

е годината, в която Рига е 

обявена за свободен импер-

ски град. Следва окупация 

от шведския крал Густав 

Втори (1621), въпреки коя-

то Рига запазва значител-

на автономия. Нищадският 

договор от 1721-ва прераз-

пределя зоните на влияние 

на Швеция и Русия и Руска-

та империя анексира града, 

превръщайки го в едно от 

най-важните индустриални 

пристанища на Севера. Тази 

окупация продължава чак до 

Първата световна война. 

Следват завземане на Рига 

от немците до 1918 г., хеге-

монията на СССР до 1940 и 

Третия райх - до 1944. Краят 

на Втората световна вой-

на връща града в ръцете на 

Съветския съюз, което про-

дължава до 1991 г., когато 

Латвия обявява своята не-

зависимост. От 2004 е член 

на ЕС. 

От птичи поглед,

снижавайки се към ле-

тището, се вижда град 

сред гори и води - езера и 

реки, между които спокойно 

ситуирани просторни урба-

низирани територии. Рига 

със своите едва 10 м над-

морска височина е вплетена 

в природния пейзаж. Нищо не 

убива окото – градът е мно-

гоцветен, а кулите на ка-

тедралите сякаш допълват 

естественото очарование 

на ландшафта. Пъстрата 

палитра на сградите надде-

лява дори и над ниските сиви 

дъждовни облаци, които са 

почти ежедневие. 

Глобалното впечатление 

от столицата на Латвия се 

формира от няколко неща 

– архитектурата, високи-

те кули на катедралите 

и многобройните зелени и 

изпъстрени с цветни пет-

на паркове. И още – спокой-

ствието, което витае в и 

над нея. 

Старият град

Разбира се, разходката 

на туристите задължител-

но започва от Стара Рига, 

където буквално на всяка 

улица има католически ка-

тедрали. Най-популярна сред 

тях е извисяващата се на 

123 м евангелистка лутеран-

ска „Св. Петър”, построена 

през XIII век. Срещу 9 евро 

може да се изкачите на ку-

лата й с асансьор и да се 

насладите на панорамната 

гледка към реката и пъстра-

та палитра на сградите. На 

площада пред нея се намира 

къщата на търговската 

гилдия на Черноглавите – 

едно истинско архитектур-

но великолепие, а от задна-

та й страна е скулптурата 

на Бременските музиканти, 

които изглеждат направо 

страховито. Сред остана-

лите религиозни храмове са 

църквата „Св. Якоб” с мощи-

те на християнския пропо-

ведник, Главната катедра-

ла, невероятно красивата 

със своя готически фрон-

тон католическа „Св. Йоан” 

и още много други, изградени 

през XIII век. Старата част 

на града радва окото и със 

своята архитектура – фигу-

рално подредените с цветни 

камъни улици са обточени с 

кавалкада от забележител-

ни 5 – 6-етажни цветни 

здания, всяко от които без 

изключение поражда есте-

тическо преживяване. Оча-

рованието от Ста-

рия град се допълва 

от многобройните 

кафенета и ресто-

рантчета, вписани 

ненатрапчиво в об-

становката.

Нова Рига

Урбанизираната 

територия на нова 

Рига допълва визия-

та на Стария град. 

Сградите са в стил 

Ар нуово и Ар деко, 

богато орнаменти-

рани, с цветни фаса-

ди и отново без бал-

кони. В Рига не се 

строи, но за сметка 

на това тече усиле-

на реставрация на малкото 

все още необновени здания. 

Високото строителство 

е изключение - едва 5 по-

стройки в модерен стил, 

главно в близост до реката. 

Тук се намира Национална-

та опера, Националният 

театър, други по-малки 

храмове на Мелпомена, уни-

верситетите и зданията на 

държавните институции. 

Интересно е да се посети 

красивата къща на типич-

ното латвийско семейство, 

но за да снимате вътре, се 

доплаща над входната так-

са от 5 евро. Впечатляваща 

е и сградата на Художест-

вената академия. 

Невероятно преживява-

не е да отидете до пазара, 

разположен в огромни полус-

ферични халета и с над 200 

сергии отвън. Е, там прос-

то има... всичко.

На отстояние 10 км от 

центъра в обширен парк е 

разположена зоологическа-

та градина (6 евро билет) и 

в противоположна посока – 

Моторният музей (10 евро). 

По пътя към него се минава 

през Руския квартал, пре-

димно от панелни 5 – 6-ет-

ажни блокове, разнообразени 

с десетина по-високи сгра-

ди. Музеят не трябва да се 

пропуска заради уникалната 

експозиция от автомобили 

от XIX век, интерактивни-

те информационни табла и 

възможността да се увеко-

вечите на парад в дефилира-

ща правителствена кола. 

Новият град предлага 

и релакс с буквалното из-

обилие от паркове с равно 

окосена трева, фонтани и 

флорални градини, с улични-

те лампи, украсени с кашпи, 

от които като водопад се 

стелят различни цветя. Ка-

налът в парка до операта 

пък е възможност да се на-

сладите на разходка с лодка, 

водно колело или корабче и... 

патици. 

Полезно е да знаете.

Рига е ситуирана на ши-

рока територия, но няма из-

градено метро. За придвиж-

ването между отделните 

й части може да ползвате 

редовния градския транс-

порт, като най-добре е да си 

закупите петдневна карта 

от автоматите на спир-

ките, която струва 9 евро. 

Друг вариант са такситата. 

10-километров пробег възли-

за на 13 – 14 евро. Изключи-

телно важно е да ги наемате 

през интернет, тъй като ве-

роятността да спрете кола 

на улицата е минимална, а 

и излиза много по-скъпо. В 

транспорта и обществени-

те места маската е задъл-

жителна, ако не искате да 

Ви наложат глоба от 2000 

евро.

Всяко от многобройните 

заведения има свой собст-

вен стил, кухня и обстанов-

ка. Ястията задоволяват и 

най-претенциозния вкус и 

са от най-известните ку-

линарни дестинации. Може 

да опитате истинска руска 

салата с пъдпъдъци, пъдпъ-

дъчи яйца с хайвер, пълнени 

калмарчета, равиоли с неве-

роятно ароматни гъби, елен-

ско тартар, водка с хрян 

като комплимент от рес-

торанта или типичните за 

страната пържени хапки че-

рен хляб с разтопено сирене 

и хляб с ягоди. Ако обаче не 

сте ваксинирани, се храни-

те в откритата част на 

ресторанта, където също 

пушенето е забранено.

Комуникацията е на 

руски и английски. И послед-

но – сложете в багажа си ча-

дър и яке, дори да е август, 

защото често вали и темпе-

ратурите рязко спадат.

„Св. Петър” – една от емблемите на Рига

Старият град

Красивата къща на Черноглавите

Котката е символ на Рига и в Стария 
град са осигурили  собствени домове за 
малцината скитници

Едно дърво в парка с грижа за 
птиците

Z-Towers - 30-етажен комплекс 
с апартаменти, офиси, фитнес 
и СПА център и паркинг със 
700 места  

Бременските музиканти

Поглед от катедралата – вдясно до моста се вижда 
библиотеката, която символизира разтворена книга

Снимки авторът
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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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Кметът на Ихтиман 
Калоян Илиев

Американските прогресив метъл легенди 

Dream Theater ще свирят в София на 30 май 2022 г. 

Концертът в Зала 1 на НДК ще бъде част от све-

товното турне на знаменитата американска гру-

па по повод нейния 15-и студиен албум A View From 

The Top Of The World, който излиза на 22 октомври 

тази година. През август музикантите предста-

виха официалното видео на The Alien, която е пър-

вата от общо седемте песни в новия албум. Той 

завършва с 20 минутно парче, озаглавено A View 

From The Top Of The World.

На турнето, което започва в края на октомври 

в САЩ, Dream Theater водят със себе си един-един-

ствен специален гост, който ще ги придружава и 

на обиколката им в Европа, а името му ще бъде 

обявено съвсем скоро. 

Корицата на албума е правена от Хю Сайм, 

който освен с дългогодишното си сътрудничест-

во с Dream Theater, е известен и с работата си 

с Rush, Iron Maiden, Stone Sour и други. Продуцент 

на записите е китаристът на групата Джон Пе-

тручи в сътрудничество със звуковия инженер 

Джеймс Меслин.

 
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Поп-джаз феноменът Postmodern 

Jukebox отбелязва завръщането 

си на музикалните сцени с гран-

диозно световно турне. The Grand 

Reopening Tour започва през есен-

та на 2021 г. и ще продължи през 

2022 г., ще обиколи САЩ, Канада, 

Европа и Нова Зеландия. Концертът 

им в София ще бъде на 29 юни 2022 г. 

в зала 1 на НДК.

В края на 2019-а Postmodern 

Jukebox тръгнаха на голямо турне, 

за да отпразнуват настъпването 

на 20-те години на века, обещавайки 

на публиката по цял свят най-сенза-

ционните партита в стил Гетсби. 

През декември 2019 г. трупата мина 

с едни от най-големите 

си звезди и през София, 

но само след седем кон-

церта от Welcome to the 

Twenties 2.0 създателят 

им Скот Брадли се нало-

жи да ги отмени заради 

пандемията.

С е г а  Po s t m o de r n 

Jukebox, известни като 

„музикалната кутия на 

времето”,  са готови 

отново да накарат 20-

те години да избухнат. 

The Grand Reopening Tour 

ще зарадва феновете на групата 

на пет континента с някои от най-

големите хитове на съвременната 

музика в класическите стилове на 

отминали епохи. Както обикновено 

в ослепителните представления на 

Postmodern Jukebox в турнето се 

включва ансамбъл от много талант-

ливи певци и музиканти, които ще 

изпълняват на живо аранжиментите 

на Скот Брадли, обединяващи някол-

ко поколения. Към основните трупи 

често се присъединяват изненад-

ващи гост-звезди, за да направят 

всеки концерт уникален и непредска-

зуем – създавайки едно от най-въл-

нуващите музикални преживявания 

на живо.

„Благодарен съм, че имам възмож-

ност да работя с толкова много та-

лантливи хора, а свиренето на живо 

в концертните зали пред меломани 

е нещо, което наистина ни липсва. 

Щастливи сме, че имаме толкова 

много невероятни фено-

ве по цялото земно кълбо, 

и се радваме да пренесем 

отново настроение и 

класически звук до вся-

ко кътче на света. Това 

е „Голямото завръщане”, 

но и също „Голямата сре-

ща” – не само за нашите 

музиканти и екипи, но и 

среща на Postmodern с 

почитателите на кла-

сическото Оld School 

забавление”, казва Скот 

Брадли.

През 2018 г. хорър ико-

ната Майкъл Майърс въз-

кръсна за нов живот с хита 

на Дейвид Гордън „Грийн Хе-

лоуин“. Тогава кинолентата 

събра световни приходи от 

над 250 млн. долара и се 

превърна в най-успешната 

част в 43-годишната по-

редица, стартирала през 

1978 г. с класическия едно-

именен филм на легендата 

в жанра Джон Карпентър. 

На 15 октомври 2022 г. Ма-

йърс се завръща с „Хелоуин 

убива“, за да извърви докрай 

убийствения си път до 

Лори Строуд (Джейми Лий 

Къртис), която този път 

няма да е сама в опита си 

да спре безжалостното въ-

плъщение на абсолютното 

зло.

В „Хелоуин убива“ вза-

имно преплитащите се 

истории на Лори Строуд 

и Майкъл Майърс следват 

естествено развитие и 

достигат до ръба на неиз-

бежната и очаквана кулми-

нация. Филмът ще отведе 

зрителите в посока, която 

не са виждали до момента 

във франчайза, като наред 

с всички елементи, които 

са се превърнали в запазе-

на марка на поредицата, 

предлага смразяващ кръвта 

поглед към ефекта, който 

шокиращото непровоки-

рано насилие има не само 

над непосредствените му 

жертви, но и над общество-

то ни като цяло. Кога реша-

ваме да загърбим страха си 

и да се изправим срещу за-

плахата очи в очи?

След невероятния успех 

на „Грийн Хелоуин“ на режи-

сьорското място отново 

сяда Дейвид Гордън Грийн 

(„Ананас Експрес“, „Хело-

уин“), който е и сценарист 

наравно с Дани МакБрайд и 

Скот Тиймс. А освен Джей-

ми Лий Къртис, Джуди Гриър 

и Анди Матичак в актьор-

ския състав влизат Уил 

Патън, Томас Ман, Антъни 

Майкъл Хол и др. 
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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


