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Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на заяв-

лението по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на стро-

ителите (ЗКС) за 2020 г. е до 17.00 ч. на 30 септември 

2021 г. До този срок всеки вписан в Централния профе-

сионален регистър на строителя (ЦПРС) и подлежащ на 

тази процедура трябва да има подадено заявление на 

хартиен носител в съответното Областно предста-

вителство на КСБ по неговото седалище или приклю-

чено заявление, подписано с квалифициран електронен 

подпис, ако заявлението се подава по електронен път.

Допълнително Ви информираме, че заявления по 

всички процедури от електронната система на ЦПРС 

могат да се подават и с квалифициран електронен под-

пис, след като бъде регистриран и активиран за работа 

в ЦПРС.

Предвид продължаващата извънредна епидемична 

обстановка Ви молим да не изчаквате крайния срок за 

подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от ЗСК, за да 

могат да се съблюдават въведените противоепидемич-

ни мерки в страната.

За всякаква допълнителна информация, свързана с 

подаване на заявления и необходими документи в ЦПРС, 

можете да се обръщате към експертите в областните 

звена Регистър, както и към експертите в Централно 

звено регистър на КСБ.

С уважение,
Комисията за воденето, поддържането и ползва-

нето на ЦПРС

Доц. д-р инж.  Лъчезар Хрисчев, председател на УС на НТССБ и ръководител 
на Катедра „Технология и механизация на строителството” в УАСГ:

Събитията на НТССБ винаги са фокусирани  
на актуалните проблеми в строителството

Стартира пилотното 
издание на Дни на 
нулевоенергийните сгради

ИНТЕРВЮ КСБ – ПРОЕКТИ стр. 6-7  стр. 8-9

На 92 г. Иван Горанов осмисля 
строителното си житие и е с 
нова мисия за Ботев

НКСВ  стр. 12-13
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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

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Служебният министър-председател Сте-

фан Янев проведе среща с посланика на САЩ 

в България Н.Пр. Херо Мустафа, съобщиха от 

правителствената информационна служба. 

В рамките на разговора им в Министерския 

съвет акцент е поставен върху стратеги-

ческото партньорство на България и САЩ 

и стремежа на двете страни да продължат 

ползотворното му развитие. Отчетено е 

значението на регулярните контакти между 

България и САЩ в различни формати и на от-

личния диалог на най-високо ниво.

Премиерът Стефан Янев и посланик Н.Пр. 

Херо Мустафа са обсъдили и двустранното 

партньорство в борбата с корупцията и в 

сферата на отбраната и сигурността, както 

и потенциала на търговско-икономическите 

отношения. Отбелязано е още успешното 

българско домакинство на Инициативата 

„Три морета“, която има последователната 

подкрепа на САЩ.

В хода на разговора Н.Пр. Херо Мустафа 

е запознала Стефан Янев с планираната от 

Общи потенциални партньорства в производ-

ството и възможностите за сътрудничество в тър-

говията, индустрията и земеделието са обсъдили 

служебният министър на икономиката Кирил Петков 

и министърът на промишлеността и минералните 

ресурси на Република Ирак Манхал Азиз Махмуд Ал-

Хаббаз. Двамата са провели среща в рамките на визи-

тата на иракската делегация, която бе на посещение 

у нас с цел задълбочаване на икономическите отноше-

ния между двете страни.

Министрите са очертали възможностите за съ-

трудничество в сферите на индустриалното про-

изводство, земеделието, хранително-вкусовата 

промишленост, отбраната, строителството и фар-

мацията. Те са се обединили около възможностите да 

се създадат партньорства между български и иракски 

компании в тези сектори, общи производства и разде-

ляне на добавената стойност от тях.

Кирил Петков е подчертал, че страната ни има 

много силен IT сектор и специалисти във високите 

технологии. Той е предложил и възможността Бълга-

рия да стане логистичен хъб на иракски стоки, които 

да бъдат доставяни до всяка точка в Европа.

Манхал Азиз Махмуд Ал-Хаббаз е изтъкнал, че Бъл-

гария може да бъде една от страните, които да изи-

граят роля в изграждането и реиндустриализацията 

на производството в Ирак.

Стартира процесът по 

създаване на Консултати-

вен борд към Държавната 

агенция за научни изслед-

вания и иновации (ДАНИИ), 

става ясно от съобщение 

на Министерския съвет. 

Съгласно Устройствения 

правилник на агенцията 

основните функции на 

Консултативния борд са 

да съветва и подпомага 

председателя на ДАНИИ 

в провеждане на държав-

ната политика по взаимо-

действие между научните 

изследвания, иновациите и 

технологиите. Бордът има 

за цел да предлага модели, 

мерки и действия по въпро-

си, свързани с изпълнение-

то на ключови проекти, 

програми, стратегически 

инвестиции и инструмен-

ти в сферата на научните 

изследвания и иновациите.

В състава си бордът 

ще включва не по-малко 

от шестима членове, сред 

които изявени институ-

ционални представители 

в областите наука, обра-

зование, бизнес и неправи-

телствен сектор, както 

и водещи чуждестранни и 

български специалисти с 

опит в тези сфери. Бор-

дът ще търси и най-до-

брите практики от други 

страни за стимулиране на 

иновациите и ще спома-

га за надграждането на 

експертния потенциал на 

агенцията. 

Парламентът гласува без дебати решение, с което 

насрочва изборите за президент и вицепрезидент за 14 

ноември. „За“ бяха 152 депутати, против нямаше, а въз-

държалите се - 25. Проектът за решение беше внесен 

от Виктория Василева (ПГ „Има такъв народ“) и група 

народни представители.

Изборният кодекс гласи, че евентуален втори тур 

трябва да обяви Централната избирателна комисия. Да-

тата при балотаж на изборите за президент и вицепре-

зидент трябва да бъде 21 ноември, тъй като срокът по 

Конституция за обявяване на втори тур е седемдневен.

американския президент Джо Байдън виртуална „Среща на върха за 

демокрация“ в края на настоящата година. Премиерът е привет-

ствал инициативата и е изразил очакване форумът да допринесе 

положително за значими в глобален план теми.
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Мирослав Еленков

Проведе се Общото 

събрание на сдружение 

„Национален инициативен 

комитет за възстановява-

не на Голямата базилика в 

Плиска“. На него бе напра-

вена промяна в състава 

на Управителния съвет 

(УС) на организацията, 

като за нов член на УС бе 

приет инж. Камен Пешов, 

председател на Надзорния 

съвет на „Главболгарстрой 

Холдинг“ АД.

Изп. директор на „На-

ционален инициативен ко-

митет за възстановяване 

на Голямата базилика в 

Плиска“ Валентин Николов 

представи доклад за дей-

ността на организацията 

през 2020 г. По време на 

събитието бе приет го-

дишният счетоводен от-

чет на сдружението. Беше 

гласувано и освобождава-

нето от отговорност на 

членовете на УС за дей-

ността им през 2020 г.

В. „Строител“

Измина една година без големия български стро-

ител инж. Симеон Пешов. На 16 септември 2020 г. 

строителният бранш и страната ни загубиха най-го-

лемия строител в историята на съвременна България. 

Почетният председател на КСБ остави ярка следа 

след себе си с впечатляващи строителни постижения 

и като водещ инициатор и основател на Камарата на 

строителите в България и вестник „Строител“, родо-

любец, общественик, благотворител, визионер. Той е 

определян от колегите си като пример за упоритост 

и любов към професията, перфекционист в работата, 

социално отговорен работодател. Ще помним патри-

арха на гилдията и като прекрасен и добродетелен 

човек с позитивно отношение към всеки. 

„Най-ценни са хората - семейството, приятелите, 
колегите, с които си работил, с които празнуваш, с 
които споделяш радостта си“, каза пред в. „Строител“ 

инж. Пешов.

Поклон!

Отбелязването на една година от кончината 
му ще бъде на 11 септември от 10:30 часа в село 
Белчин.

Мирослав Еленков

От 7 септември официално стартира кам-

панията „Преброяване 2021“. Това е 18-ото по-

ред преброяване на населението и жилищния 

фонд на страната и то ще продължи до 3 ок-

томври. Ако човек откаже да се включи в него, 

го чака глоба в размер на 160 лв. Всеки може 

да се преброи и онлайн на специално създаден 

сайт, където трябва да попълни форма със 75 

въпроса, свързани с жилището, домакинството, 

членовете на семейството и професиите им. 

От 18 септември из страната тръгват и 

служебни анкетьори. Те ще посетят домовете 

на гражданите, които не са успели сами да по-

пълнят анкетната форма по интернет. 

Преброяването на населението и жилищ-

ния фонд у нас се извършва веднъж на всеки 

10 години от Националния статистически ин-

ститут. Целта е да се събере изчерпателна 

информация, на база на която да може по-добре 

да се планират стратеги-

ите и политиките за бъ-

дещето.

Десислава Бакърджиева

Със свое решение Министерският съвет одобри проект 

на Споразумение за извършване на икономически преглед на 

Република България между правителството и Организация-

та за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

От правителствената информационна служба съобщиха, 

че министърът на финансите е упълномощен да проведе 

преговорите и да сключи споразумението при условие за 

последваща ратификация.

Изготвянето на икономически преглед на страната ни е 

задължителна стъпка за членството на България в ОИСР. В 

него ще бъде отчетен напредъкът по направените препоръ-

ки от предходния преглед. Целта на прегледите на ОИСР е 

да се установи състоянието на икономиката, финансовата 

система и на политиките в различните сфери, в рамките на 

които държавите, желаещи да се присъединят към Органи-

зацията, следва да докажат, че се придържат към общите 

й принципи.
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Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова 

е обсъдила неотложните мерки и действия за подготовка-

та на зимния сезон на работна среща в Банско с предста-

вители на бизнеса и държавни институции. В нея е участ-

вала и зам.-министърът на туризма Даниела Стоева. Доц. 

Балтова е уверила, че се предприема необходимото, за да 

се гарантира успешен старт на ски сезона и високо ка-

чество на зимния туристически продукт у нас, който да 

привлече гости от страната и чужбина въпреки обстоя-

телствата, диктувани от пандемията. Тя е посочила като 

неотложна темата за определяне на карантинни хотели 

– кои да бъдат те, както и организацията по селекцията 

и работата им.

Представителите на трите най-популярни ски курорта 

– Банско, Пампорово и Боровец, са информирали министъра, 

че са готови за предстоящия сезон, и са изразили оптими-

зъм за него след лято 2021, а и с оглед на опита, който са 

натрупали от предходната зима в условията на COVID-19. 

Важна тема са били и здравните мерки, които трябва да 

гарантират сигурността на туристите и работещите 

в пандемичната обстановка. Повдигнат е въпросът и за 

навременната информираност на бизнеса. В тази връзка 

министър Балтова е изтъкнала, че от началото на служеб-

ния мандат сред приоритетите й е била информационната 

обезпеченост и продължаващото й подобряване. По думи-

те й Националният туристически портал ще продължи да 

бъде своевременно обновяван и актуализиран.

По време на срещата Министерството на туризма е 

представило и планираните си маркетингови активности 

за предстоящата зима 2021/2022.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

„58 млн. лв. допълни-

телно получават Мест-

ните инициативни групи 

(МИГ) за развитието, 

поддържането и съхране-

нието на местните общ-

ности на територията 

на страната ни.“ Това 

заяви служебният ми-

нистър на земеделието, 

храните и горите проф. 

д-р Христо Бозуков на 

официалното връчване на 

заповедите за увеличение 

на бюджетите им. На съ-

битието присъстваха 

представители на екипи-

те на МИГ, както и ръко-

водителят на Управлява-

щия орган на Програмата 

за развитие на селските 

райони зам.-министър Ге-

орги Събев.

„Това са нови 914 000 

лева за всяка инициа-

тивна група, които ще 

помогнат за социално-

икономическото разви-

тие на общините“, до-

бави министър Бозуков. 

Той уточни, че подходът 

Водено от общностите 

местно развитие е ин-

струмент, който е до-

казал, че работи добре в 

различни условия и видове 

райони.

Проф. Бозуков инфор-

мира присъстващите, че 

предвиденият бюджет 

през следващия програ-

мен период се очаква 

да бъде над 600 млн. лв. 

Средствата са в размер 

на 10% от бюджета на 

Стратегическия план за 

развитие на земеделието 

и развитието на селски-

те райони, както и по 2% 

от бюджетите на про-

грами „Конкурентоспосо-

бност и иновации в пред-

приятията“, „Развитие 

на човешките ресурси“, 

„Образование“ и „Околна 

среда“.

Министърът пожела 

на екипите на МИГ да 

продължават да разгръ-

щат потенциала на реги-

оните, в които работят, 

чрез инвестиции в мест-

ните икономики за подо-

бряване на условията на 

живот, състоянието на 

околната среда, социал-

ни и образователни дей-

ности.

Проект за рехабилитация на обек-

ти от хидромелиоративната инфра-

структура е предложен в последния 

вариант на частта „Устойчиво селско 

стопанство“ от националния План 

за възстановяване и устойчивост 

(НПВУ). Това е заявил зам.-министъ-

рът на земеделието, храните и гори-

те Георги Събев по време на видеокон-

ферентна среща с представители на 

браншови организации в сектора. На 

нея е представена актуална инфор-

мация за предложените проекти в об-

ластта на земеделието, предложени 

за финансиране от Механизма за въз-

становяване и устойчивост.

Индикативната стойност на про-

екта за хидромелиоративна инфра-

структура е 150 млн. лв. По него ще 

бъдат рехабилитирани 24 обекта за 

напояване и 43 за предпазване от вред-

ното въздействие на водите. Зам.-ми-

нистър Събев е обяснил, че подбрани-

те обекти са въз основа на обратна 

връзка от бранша и Европейската 

комисия. Също така те отговарят на 

критериите за най-лошо техническо 

състояние, най-голяма загуба на вода 

и не попадат в защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в зони от „Натура 

2000”.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Полагаме всички усилия, за да ре-

шаваме натрупани с години проблеми в 

МРРБ и да ускорим реализацията на ре-

дица проекти, защото тези проекти са 

на целия български народ“. Това е казала 

служебният министър на регионалното 

развитие и благоустройството арх. Вио-

лета Комитова на среща с ген. директор 

на Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ (НКЖИ) инж. Красимир 

Папукчийски, съобщиха от МРРБ. На нея 

са обсъдени въпроси, свързани с правни 

процедури, касаещи документацията и 

реализирането на редица железопътни 

обекти с национално значение, забавени 

с години.

По време на разговора е коментира-

но, че с обединяването на усилията на 

двете ведомства по процедирането на 

документите по тези проекти ще се 

ускори работата по реализирането им. 

„Търсим съвместно решение и въпреки 

трудната законова среда, в която рабо-

тим, вярвам, че ще намерим верния път“, 

е подчертала министър Комитова.

В срещата са участвали и зам.-ми-

нистрите на регионалното развитие и 

благоустройството Иван Шишков, За-

хари Христов и Валентин Граматиков, 

зам.-министърът на транспорта, ин-

формационните технологии и съобще-

нията Нели Андреева, представители на 

администрацията на МРРБ и на Агенция 

„Пътна инфраструктура“.

Липсата на регулация в Северния район на летище 

София и финализирането на този процес е обсъдено в 

Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, информираха от ведомство-

то. Срещата се е провела по инициатива на служебния 

ресорен министър Георги Тодоров, като на нея са при-

съствали главният архитект на Столичната община 

Здравко Здравков, зам.-кметът на район „Слатина“ инж. 

Тошко Николов, гл. директор на ГД „Гражданска въздухоп-

лавателна администрация“ Христо Щерионов и експерти 

от МТИТС.

Участниците са подчертали, че липсата на регулация 

е от повече от 30 г. и спъва развитието на всички полз-

ватели на Северния район на летище София, като засяга 

субекти, подчинени на Министерството на отбраната, 

Министерството на вътрешните работи и МТИТС. Там 

са разположени бази за техническо обслужване на въздух-

оплавателни средства, авиационен обучителен център, 

авиокомпании, военно-ремонтен завод, хеликоптерно под-

разделение и др. Министър Георги Тодоров е заявил, че е 

необходимо процесът на регулацията да бъде финализи-

ран, за да се създадат максимално благоприятни условия 

за развитието на тези обекти.

Реконструкцията на жп инфраструктура-

та между Русе и Каспичан ще позволява дви-

жение на влаковете по проектните скорости. 

Това значително ще подобри трафика на прево-

зите по първата изградена жп линия в Бълга-

рия, става ясно от прессъобщение на МТИТС. 

От министерството посочват, че в рамките 

на проектите се подновяват железопътните 

линии, инсталира се ЛЕД осветление и видео 

наблюдение, обновяват се приемните здания и 

системите, с които се управлява движението 

на влаковете. 

„Модернизацията обхваща обектите на желе-

зопътната инфраструктура в участъка от гара 

Русе разпределителна до гара Каспичан. Възста-

новяването на проектните параметри по дължина 

на цялата жп линия създава по-добри условия за 

регионалния и националния жп транспорт“, допъл-

ват от МТИТС.

В района на гара Ястребово се извършва ця-

лостна оптимизация. Това включва изграждане 

на електронни централизации и системи за те-

лекомуникации, ефективно отводняване, по-дълги 

коловози и нови перони. Ремонтните дейности на 

гара Сеново са идентични и също така реализи-

рат реконструкция на коловозите и стрелките, 

като новият железопътен път е 2016 м.

В участъка Самуил - Висока поляна подновени-

те жп линии са 5950 м, а между Хитрино и Плиска 

са модернизирани 13 140 м.

В ход е ремонтът на 6 км на АМ „Марица“ в платното за Хасково (от 

км. 107 до км. 101). От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) информи-

раха, че движението в отсечката се осъществява двупосочно в платното 

за ГКПП „Капитан Андреево“. По трасето от Капитан Андреево до входа 

на Свиленград се работи по 3 селскостопански подлеза и 2 моста. В рам-

ките на проекта ще се подмени асфалтовата настилка в 6-километровия 

участък. Той ще е с нова маркировка, знаци и мантинели.

От АПИ уточниха, че след като завършат ремонтните дейности в 

платното към Хасково, движението ще се прехвърли в обновеното плат-

но и ще стартират предвидените работи в това към граничния пункт. 

Ще се ремонтират 4 км (от км. 103 до км. 107), 2 моста, селскостопан-

ски подлез, ще се подменят пътната настилка и маркировката, ще се 

монтират нови знаци и мантинели. Очаква се ремонтните дейности на 

магистралата между Капитан Андреево и Свиленград да завършат до 

1 ноември. 

СМР се изпълняват от дружеството АБ АД, с което АПИ има договор 

по ЗОП за поддържане на автомагистралния участък.
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С Камарата на строителите си сътрудничим в изготвянето 
на предложения за актуализирането на нормативната уредба, 
касаеща строително-инвестиционния процес

Доц. д-р инж.  Лъчезар Хрисчев, председател на УС на НТССБ и ръководител на Катедра           

Георги Сотиров

Доц. Хрисчев, Науч-
но-техническият съюз 
по строителство в Бъл-
гария (НТССБ) органи-
зира Младежка научна 
конференция с междуна-
родно участие, на която 
в. „Строител” е медиен 
партньор. Разкажете ни 
повече за форума, как на-
предва подготовката и 
какви доклади ще бъдат 
представени на събити-
ето?

Подобни мероприятия 

се провеждат в повечето 

европейски страни. За нас 

това ще е първата от 

серия научни конферен-

ции, които замисляме да 

бъдат изцяло с младежко 

участие. Предназначена 

е основно за докторанти, 

постдокторанти, млади 

учени, студенти, като ще 

бъде отворена и за учени-

ци от професионалните 

гимназии по строител-

ство и архитектура, но не 

само за тях. В началото 

идеята не включваше и 

ученици, но впоследствие 

решихме да участват и 

те. Причината е, че през 

последните години уче-

ниците от горните кла-

сове на професионалните 

училища имат интересни 

разработки и чрез конфе-

ренцията те ще могат да 

добият гласност. От дру-

га страна представители-

те на висшите и средните 

училища ще имат възмож-

ност да обсъдят съвмест-

ни инициативи и да обме-

нят опит. Крайната цел 

на форума е да доведе до 

положително развитие на 

определени клонове на нау-

ката най-вече сред млади-

те колеги. 

Тематичните направ-

ления, които сме зало-

жили, са традиционните 

за бранша, в това число 

устойчиво строителство, 

устойчиво развитие, стро-

ителни конструкции, ма-

териали, технологии. Има 

и специално направление 

за участие на архитекти 

- обновяване на сгради и 

съоръжения, на паметници 

на културата и т.н. Жела-

нието ни е конференцията 

да се провежда на всеки 

две години, като за първо-

то й издание сме получи-

ли официално издателски 

номер от Националната 

библиотека „Св. св. Кирил 

и Методий“. Сборникът с 

доклади ще бъде включен 

в списъка на Националния 

център за информация и 

документация. Това е мно-

го важно за академичното 

развитие на колегите, кои-

то се занимават с научна 

дейност. 

Разбира се, за успеха 

на форума разчитаме и на 

медийното партньорство 

на вестник „Строител”. 

Съорганизатори са Уни-

верситетът по архитек-

тура, строителство и ге-

одезия (УАСГ), ВСУ „Любен 

Каравелов”, ВТУ „Тодор Каб-

лешков” и ВСУ „Черноризец 

Храбър”. Поканили сме за 

участие Русенския уни-

верситет „Ангел Кънчев”, 

Европейския политехниче-

ски университет и буквал-

но всички висши училища, 

които провеждат обучение 

в професионално направ-

ление 5.7 „Архитектура. 

Строителство. Геодезия”.

Какви други събития 
на НТССБ са планирани до 
края на 2021 г.? Възможно 
ли е пандемията да попре-
чи на провеждането им, 
заложили ли сте онлайн 
формати?

Нека да спомена пър-

во тези, които вече са 

преминали. Проведохме 

два семинара – в Смолян 

и в Пловдив, които заради 

пандемията се реализира-

ха онлайн. Събитията на 

НТССБ както винаги бяха 

фокусирани на актуалните 

проблеми в строителство-

то. В Смолян се дискути-

раха предимно въпроси, 

свързани с качеството на 

строителството, както и 

с изпълнението на стома-

нобетонни конструкции, 

когато са проектирани 

съгласно Еврокод. На сре-

щата в Пловдив изцяло се 

спряхме на теми, касаещи 

допустимите отклонения 

в строителството. Те 

са важни за всички нас. 

Разисквахме ги от глед-

на точка на качеството, 

а също и на устойчивото 

строителство и околна-

та среда. Коментирахме 

и някои специфични кон-

структивни и технологич-

ни проблеми при ранното 

декофриране на стомано-

бетонните конструкции. 

Традиционно в рамките на 

тези семинари се стремим 

да обръщаме внимание на 

новостите в бранша, на 

всичко актуално и да пра-

вим дискусии. Наблюдения-

та ни показват, че така се 

раждат идеи за развитие 

на нормативната база, ка-

саеща строително-инвес-

тиционния процес, напип-

ват се проблемите.

По отношение на пред-

стоящите ни събития сме 

планирали провеждането 

на двата конкурса, които 

традиционно провеждаме 

- „Кольо Фичето” и „Млад 

строител - майстор Кольо 

Фичето”. Националният 

конкурс „Кольо Фичето” 

е за най-добър дипломен 

проект на абсолвент, бъ-

дещ строителен инже-

нер. В него винаги сред 

участващите има и вече 

дипломирали се инженери 

от всички висши училища 

в страната. В последни-

те години документи за 

включване в надпреварата 

подават и колеги архите-

кти, но тях не ги класира-

ме, защото тя е само за 

строителни инженери и 

регламентът не позволя-

ва. Този интерес показва, 

че инициативата е разпоз-

наваема.

„Млад строител - май-

стор Кольо Фичето” отно-

во е национален конкурс, 

но е насочен към младите 

колеги от професионал-

ните гимназии по строи-

телство и архитектура. 

В него се състезават уче-

ници, дипломирали се като 

строителни техници със 

значителни успехи. 

Кои са другите прио-
ритети на Научно-тех-
ническия съюз по строи-
телство?

През 2022 г.  ще се 

проведе Международната 

научна конференция „Про-

ектиране и строителство 

на сгради и съоръжения”. 

Подготовката й е слож-

на, защото нашата амби-

ция, както винаги досега, 

е част от докладите да 

бъдат индексирани в све-

товноизвестни бази дан-

ни. Това изисква дълъг пе-

риод от време и сериозна 

организация. Надявам се 

събитието да има успех 

и разчитаме на вестник 

„Строител“ да продължи 

да бъде медиен партньор и 

да ни помага с популяризи-

рането му.

Тук  ще  споделя  за 

първи път и една идея на  

НТССБ за създаване на 

научно-приложно списание 

в областта на строител-

ството, каквото в момен-

та няма.

През юни в. „Строи-
тел“ представи книгата 
„Строител. Интервюта“, 
която издаде по повод 
своята 12-годишнина. В 
нея са избрани 74 интер-
вюта от над 1000 публи-
кувани в медията. Сред 
тях е и това на акад. Ячко 
Иванов, от когото приех-
те поста на председател 
на УС на НТССБ. Какво е 
мнението Ви за идеята 
да се съберат в специал-
но издание такива ценни 
интервюта?

Освен прекрасното ин-

тервю с акад. Ячко Иванов, 

това с ректора на УАСГ 

проф. д-р инж. Иван Мар-

ков, и останалите 72 сре-

щи на екипа на вестника 

с изявени ръководители на 

българските и европейски-

те институции, кметове, 

строители, заслужили де-

ятели на науката и много 

други общественици са 

изключително любопит-

ни. Като инженер въобще 

не ми е хрумвало, че може 

да се създаде подобна се-

лекция, която представя 

дванадесетгодишната 

строителна история, съ-

брана в чудесно изглеж-

дащ сборник. Книгата 

показва и вложения жур-

налистически труд за 

изминалия период и пре-

зентира по неповторим 

начин в. „Строител” като 

издание на КСБ. От друга 

страна, четейки голяма 

част от интервютата, 

те ни влия ят емоционал-

но и положително, дават 

идеи за размисъл в различ-

ни посоки. „Строител. Ин-

тервюта“ е изключително 

полезна инициатива.

През годините следя с 

голям интерес в. „Строи-

тел“ и като човек от ака-

демичните среди винаги 

ми е правило впечатле-

ние постоянството, с 

което екипът повече от 

10 г. поддържа и рубрика-

та „Наука и образование”. 

Една обикновена сметка 

показва, че това са над 

400 интервюта с препо-

даватели и учители от ви-

сшите и професионалните 

учебни заведения по стро-

ителство, архитектура и 

геодезия. Струва ми се, че 

се очертава и възможна 

Снимки в. „Строител“
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          „Технология и механизация на строителството” в УАСГ:

насока за продължаване 

на издателската дейност 

на вестника за втори том 

„Строител. Интервюта”, 

която да е за академична-

та общност.

Какви са основните 
Ви задачи в момента 
като ръководител на Ка-
тедра „Технология и ме-
ханизация на строител-
ството” на УАСГ?

На първо място е раз-

витието на академичния 

състав. Ние сме неголяма, 

но стегната катедра с 

двама доценти. Основна-

та ни цел е да подпомог-

нем академичното разви-

тие на нехабилитираните 

колеги. Тоест тези, които 

имат степен „доктор”, да 

предприемат стъпки да се 

хабилитират, а асистен-

тите, които все още ня-

мат докторска степен, да 

разработят в срок своите 

дисертации, за да могат 

успешно да продължат 

своето научно израства-

не.

Активно сме ангажира-

ни и в работата със сту-

дентите. В катедрата 

обръщаме много сериозно 

внимание на съвременни-

те технологии и механи-

зация, в това число и на 

неща, които предстоят 

занапред, дори и да не са 

внедрени на 100% в строи-

телната практика. 

Друг акцент в дей-

ността на катедрата е 

подобряването на мате-

риалната база, защото 

иначе няма как да говорим 

за по-качествено обуче-

ние на възпитаниците ни. 

В тази връзка се стремим 

да участваме в различни 

проекти и програми, а и 

нещо много съществено 

- поддържаме тесни коле-

гиални контакти с фирми 

от строителния бранш, 

членове на КСБ. Благода-

рение на тях успяваме да 

подобрим отделни елемен-

ти на базата на универси-

тета. Дори в момента сме 

в напреднали преговори с 

„Бултермострой” ЕООД да 

ни предостави фрагмен-

ти от топлоизолационни 

системи, както и такива 

за сухо строителство и 

др. подобни, които да се 

ползват в нашите лабора-

тории и учебно-методиче-

ския кабинет. С помощта 

на „PERI България” ЕООД 

и други фирми от гилдия-

та успяхме да оборудваме 

учебно-методически каби-

нет с най-съвременните 

кофражни системи, които 

се прилагат в строител-

ната практика и опреде-

лено представляват ин-

терес за студентите по 

време на занятията. 

При работата с док-

торантите се стремим 

темите да бъдат с изцяло 

научно-приложен характер, 

за да може постигнатите 

резултати да бъдат из-

ползвани за нуждите на 

строителната практика. 

Всяка практика в някаква 

степен тръгва от наука-

та, като в един момент 

те се срещат. Тогава го-

ворим за практическото 

приложение на научните 

разработки. Затова коле-

гите разглеждат катере-

щи кофражи – проблеми-

те, които възникват при 

тях, както и строител-

ни скелета, решения за 

предварително напрягане 

на различни строителни 

конструкции. Във фокуса 

им са и технологичните 

проблеми при енергийното 

обновяване на сгради и др. 

На лекциите и упраж-

ненията се стремим да 

дискутираме новостите 

в бранша, а на етапа за 

разработване на дипломни 

работи полагаме усилия да 

се развиват теми с науч-

но-приложен характер.

 

Има ли интерес към 
Строителния факултет 
в кандидатстудентска-
та кампания. Как ще за-
почне новата учебна го-
дина в продължаващата 
пандемия? Натрупахте 
ли достатъчно опит за 
обучение в онлайн среда? 

И през миналата, и 

през тази година специал-

ностите „Строителство 

на сгради и съоръжения“, 

„Управление на строител-

ството“ и магистърската 

програма по „Управление на 

проекти в строителство-

то“ се радват на повишен 

интерес от кандидат-

стващите младежи. 

А как ще започнем но-

вата учебна 2021/2022, 

все още е трудно да прог-

нозираме. Но сме гото-

ви за всякакви варианти. 

Ясно е, че понатрупахме 

опит от предходните 

онлайн обучения и имаме 

готовност. В момента из-

работваме материали под 

формата на презентации, 

записки и други учебни по-

собия, предназначени за 

онлайн преподаването. С 

колегите дискутираме, че 

по време на семестрите, 

дори да минем изцяло в 

присъствена форма, кое-

то всички искаме, всъщ-

ност положителните 

неща, които придобихме 

от онлайн периода - като 

работа с различни про-

грамни продукти, пери-

ферни устройства и т.н., 

ефективно и реално могат 

да се внедрят и при непо-

средствения контакт със 

студентите – например 

за визуализация на мате-

риала и пр.

Какви лекционни кур-
сове водите? Кое е най-
важното нещо, на което 
учите възпитаниците 
си?

 „Технология на стро-

ителството”, „Техноло-

гия на производството 

на сглобяемите стома-

нобетонни елементи” , 

„Довършителни работи в 

строителството” и „Здра-

вословни и безопасни ус-

ловия на труд”. Като цяло 

стремежът ми е да под-

насям новостите в мате-

рията, без да забравяме и 

старите утвърдени неща.

В УАСГ освен придоби-

ването на знания е важно 

студентите да получат 

и конкретни умения за 

работа с нормативни до-

кументи, стандарти, тех-

ническа литература, т.е. 

всичко онова, което да ги 

превърне в добри профе-

сионалисти. Хора, които 

спазват сроковете, от-

говорни са в работата си 

и след дипломирането си 

успешно ще се включат в 

строителния бранш и ще 

намерят най-добрата за 

тях реализация. Да са спе-

циалисти, които във всеки 

момент могат да бъдат 

полезни на обекта с реше-

нията си, а и на себе си, 

на обществото, на стра-

ната. 

В края на април т.г. 
беше даден старт на 
проекта „Подобряване и 
модернизация на образо-
вателната инфраструк-
тура на УАСГ“ по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“, на 
който сте ръководител. 
Бихте ли споделили какви 
дейности са включени по 
него и каква е стойност-
та му? Какъв е постигна-
тият напредък?

Първата копка на про-

екта, която беше отразе-

на във в. „Строител“, беше 

през април, но реалните 

строително-монтажни ра-

боти започнаха през май. 

Той включва дейности в 

сградата на Ректората 

и на физкултурния салон. 

Общата му стойност е 

малко над 3 млн. лв., а край-

ната дата за приключва-

нето му е януари 2022 г. 

Това е най-големият 

ремонт, правен някога в 

сградата на Ректората, 

чрез който се внедряват 

мерки за енергийна ефек-

тивност, като такива се 

прилагат и в спортния са-

лон. Ще се подобри достъ-

път за хората с уврежда-

ния. Заложени са още нови 

сървърни помещения, ВиК 

и ел. инсталации, подови 

настилки, структурно ока-

беляване.

Строителството се 

изпълнява от обединение 

„БСГ-Бояна“ ДЗЗД с водещ 

партньор „Булстрой Груп” 

ЕООД . Строителният 

надзор е поверен на ДЗЗД 

„Линк-Имобиляре-2017“.

Работите в сътруд-
ничество с Камарата на 
строителите в България 
– и по линия на НТССБ, и 
по тази на УАСГ. По как-
ви теми ще продължите 
да си взаимодействате с 
КСБ? Как бихте могли да 
си бъдете по-полезни?

С Камарата на строи-

телите си сътрудничим в 

изготвянето на предложе-

ния за актуализирането на 

нормативната уредба, ка-

саеща строително-инвес-

тиционния процес. В тази 

връзка КСБ има много 

добра инициатива, свър-

зана с осъвременяване на 

Правилата за извършване 

и приемане на строител-

ни и монтажни работи 

(ПИПСМР). Те са работи-

ли до 1990 г. и към днешна 

дата са морално и техни-

чески остарели и е крайно 

време за тяхната промяна. 

Много тясно си пар-

тнираме с инж. Виолета 

Ангелиева, експерт в КСБ. 

Аз лично участвам в ра-

ботна група, фокусирана 

върху актуализацията на 

наредбата за контрол и 

приемането на бетонни 

и стоманобетонни кон-

струкции, също така и по 

тази за контрол и изпълне-

ние на метални конструк-

ции, топлоизолации и др. 

подобни.

Активно си сътруд-

ничим и с колегите от 

„Строителна квалифи-

кация” ЕАД. Дейността 

на дружеството е пряко 

свързана с обучението на 

кадрите в строителния 

бранш, основно строи-

телни техници. Съвмест-

но провеждаме курсове за 

повишаване квалификаци-

ята на строителните ин-

женери, като например за 

здравословни и безопасни 

условия на труд, както и 

за контрол на качеството, 

монтаж и експлоатация 

на строителни скелета 

и др.

По отношение на бъ-

деща съвместна работа 

с КСБ – ние имаме задъл-

жителен преддипломен 

стаж, което може да се 

осъществи с фирми от 

ЦПРС. Струва ми се, че ще 

има взаимна полза от това 

абсолвентите да видят 

как е в реалния бизнес - на 

място на обекта.

Какво е  мнението 
Ви за  значението на 
в. „Строител“ и качест-
вото на публикуваните 
материали?

Както казах,  следя 

вестника с голям инте-

рес, особено печатното 

издание. Хубаво би било, 

ако всяка катедра в УАСГ 

получава в. „Строител“.

Много добър е и PDF 

форматът на издание-

то, който показва онлайн 

многоцветната и профе-

сионална визия на меди-

ята. Интернет сайтът 

дава много разнообразна 

и полезна информация – 

не само строителна, чо-

век може да се запознае 

с всичко актуално онлайн. 

Така например от портала 

на в. „Строител“ разбрах 

за съвместната идея на 

Областното представи-

телство на КСБ в Пловдив 

и Професионалната гим-

назия по строителство и 

архитектура в Пазарджик 

да обучават висшисти, 

които искат да станат 

строителни техници, кое-

то мога само да го при-

ветствам. От тази пуб-

ликация в мен се породиха 

нови идеи по отношение на 

строителната квалифика-

ция на заетите в бранша, 

нещо изключително важно 

за всички в системата. 

А това е най-ценното от 

една публикация – да те 

накара да се замислиш и да 

ти хрумне нещо значимо. 

Къде виждате въз-
можност да разширим 
нашето партньорство, 
така че да привлечем и 
младите хора, Вашите 
студенти, към дискути-
раните на страниците 
на вестника актуални за 
бранша теми?

Битува становището, 

че днешните студенти не 

са като предишните. Кога-

то през 1991 г. постъпих 

в техникума по строител-

ство в Брацигово, ни по-

срещаха с твърдението, 

че випуските преди нас са 

били велики и по-велики. 

Същото после слушахме и 

като студенти. Но реално 

всички се дипломирахме, 

започнахме работа, а имам 

и колеги, които сега са уп-

равители на големи фирми, 

проджект мениджъри.

Сега младежите още 

от началните курсове на 

висшите училища по стро-

ителство са наясно със 

себе си. Е, не всички са от-

личници, но това не проме-

ня общата картина. Важен 

е подходът и на препода-

вателите, и после на мени-

джърите – той трябва да 

е истински професиона-

лен, да се откриват нови 

възможности за младите 

колеги. Провокирането на 

интереса към професия-

та – това е разковничето. 

Нещо, което в. „Строител“ 

прави добре. 

През април т.г. в УАСГ обявиха началото на проекта за мащабен ремонт на Ректората и 
физкултурния салон
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Емил Христов

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и Центърът за енергийна 

ефективност ЕнЕфект 

дадоха началото на пи-

лотното издание на Дни 

на нулевоенергийните 

сгради. Първото събитие 

се проведе от 2-ри до 

4-ти септември в Пазар-

джик и Пловдив. То включи 

различни мероприятия – 

учебни семинари, кръгла 

маса, специализирано из-

ложение, демонстрации 

и посещение на пасивна 

сграда. Чрез тях гражда-

ните имаха възможност 

да се запознаят отблизо 

с най-новите тенденции 

в света на устойчивото 

строителство и „зелена-

та” енергия. 

Домакин на първия ден 

на инициативата бе Про-

фесионалната гимназия 

по строителство и архи-

тектура (ПГСА) в Пазар-

джик, в която се проведе 

кръгла маса на тема „Про-

фесионално образование 

за почти нулевоенергийни 

сгради: Постигнати резул-

тати, тенденции и бъде-

що развитие“. Модератор 

на форума бе д-р Драгомир 

Цанев, изп. директор на 

ЕнЕфект. В срещата, коя-

то се състоя присъствено 

и онлайн, се включиха инж. 

Йордан Николов, председа-

тел на секция „Изолации“ 

в КСБ и изп. директор на 

Българската  асоциа -

ция за изолации в стро-

ителството, инж. Иван 

Делчев, председател на 

Областното представи-

телство на КСБ в Пазар-

джик, Мария Тодорова от 

Министерството на обра-

зованието и науката, арх. 

Петър Мурджев, председа-

тел на Регионалната ко-

легия на КАБ - Пазарджик, 

инж. Петя Иванова, дирек-

тор на ПГСА – Пазарджик, 

проф. д-р инж. Фантина 

Рангелова, преподавател 

в Строителния факултет 

на Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия, представители 

на Националната агенция 

за професионално образо-

вание и обучение, браншо-

ви организации, строител-

Д-р Цанев, бихте 
ли ни разказали повече 
за Дни на нулевоенер-
гийните сгради?

Това са серия от съ-

бития, които започваме 

в Пазарджик и Пловдив 

и ще продължат в Смо-

лян, Габрово, Бургас, 

Видин, Варна и София. 

Причината да ги иници-

ираме е, че все повече 

пазарът търси нови ре-

шения за енергийно ефективни сгради и за възобновяеми 

енергийни източници. Смятаме, че е добре хората да нау-

чат какви ползи носят тези решения за домовете им и как 

е правилно да се прилагат. Именно с тази цел решихме да 

организираме Дни на нулевоенергийните сгради.

Изключително съм щастлив, че проектът получи ин-

ституционална подкрепа. Събитието е под патронажа на 

Министерството на образованието и науката. Освен че 

го организираме съвместно с Камарата на строителите 

в България, интерес проявиха и другите професионални 

организации, както и Агенцията по заетостта. 

В Пазарджик се събраха хора, които имат отношение 

по темата. Най-хубавото е, че успяхме да влезем в ползот-

ворен диалог. Не трябва да пропускаме факта, че и най-

големите фирми в световен мащаб, които се занимават с 

популяризиране на решенията за енергийна ефективност, 

се включиха в проекта. 

Една от целите на нашите събития е младите хора 

да видят, че строителството вече не е свързано само с 

полагането на тухли и изолационни материали, а е сфера, 

в която възможностите за развитие са неограничени.

Кажете ни повече за пилотното издание на иници-
ативата?

Фокусът на конкретното събитие в Пазарджик са обу-

ченията. Те са насочени към сертифицирани строителни 

специалисти. Преподавателите, които участват в тях, 

използват много добри материали и подход на обучение. 

Изложителите също се включиха, като представиха свои-

те най-съвременни и ефективни продукти. Инициирахме 

и кръгла маса, на която обсъдихме какви са следващите 

стъпки за подобряване на качеството на професионал-

ното образование. Този въпрос сега е още по-актуален, 

защото с навлизането на новите строителни стандарти 

има нужда от решително повишаване на качеството и 

съдържанието на учебните материали. 

Изключително интересно за гостите на тридневното 

събитие бе посещението до една от малкото сертифи-

цирани пасивни сгради в България в с. Марково, Пловдив. 

Успоредно за най-малките организирахме игри и демон-

страции. 

На финала искам да подчертая, че ЕнЕфект има 

отлично партньорство с КСБ вече 10 г. и аз се рад-

вам, че заедно работим по този проект. Надявам се, 

че заедно с Камарата чрез тази наша инициатива ще 

спомогнем за подобряване на качеството на строи-

телния продукт. 

Д-р Драгомир Цанев,
изп. директор на ЕнЕфект: 

Щастлив съм, 

че Пазарджик бе 

домакин на тази 

хубава инициатива. 

Обсъдиха се много 

от проблемите, с 

които браншът се 

сблъсква. Специално 

внимание бе обърна-

то на Националната 

програма за енер-

гийна ефективност 

на многофамилните 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Чуха се различни становища 

и се коментираха предизвикателствата, които предсто-

ят при евентуалното й продължаване. Аз изказах мнение, 

че трябва да има самоучастие от страна на собствени-

ците в следващата програма. 

Говорихме и за връзката между недостига на профе-

сионални кадри и липсата на ритмичност при изпълнение-

то на програмата за ЕЕ. В момента тя е спряна и всички 

онези, които работиха по обекти през последните 5 г., 

малко или много се ориентират към други професии или 

търсят препитание в чужбина. Трябва да намерим реше-

ние на този проблем час по-скоро. 

Инж. Иван Делчев, председател 
на ОП на КСБ – Пазарджик: 

Инж. Петя Иванова, директор на ПГСА – Пазарджик: 

Инициативата на КСБ и ЕнЕфект преминава през седем български града
Снимки авторът

ни фирми и доставчици на 

материали и оборудване.

„Радвам се, че имаме 

възможност да проведем 

първите Дни на нулево-

енергийните сгради. Съ-

брали сме редица експер-

ти в областта, с които да 

обсъдим какво е необходи-

мо, за да подобрим инте-

реса към новите знания и 

умения в строителство-

то и да очертаем какви 

са бъдещите тенденции 

в професионалното обра-

зование“, заяви д-р Драго-

мир Цанев в началото. Той 

добави, че програмата на 

тридневното събитие 

дава поглед върху

успешните практики и 
технологичните иновации 
за проектиране и строител-
ство на енергийно ефектив-
ни сгради

от Европа и България.

„Подобни семинари до-

принасят за постигане-

то на поставените цели, 

защото само с такива 

малки крачки, като реа-

лизирането на Дни на ну-

левоенергийните сгради, 

можем да поемем в пра-

вилната посока“, заяви от 

своя страна Мария Тодо-

рова. Тя добави, че всички 

въпроси, свързани със „зе-

лените” умения и устойчи-

вото енергийно развитие, 

са много важни за обще-

ството и развитието на 

икономиката. Тодорова 

сподели още, че е изклю-

чително доволна, когато 

вижда отлично партньор-

ство между строителни-

те гимназии и бизнеса. 

„Именно това е целта на 

нашите съвместни усилия 

и в бъдеще. Приветства-

ме всякакви възможности 

за неговото надгражда-

не“, посочи тя. Експер-

тът от МОН информира, 

че ведомството планира 

два формата за сътруд-

ничество между бизнеса 

и професионалното обра-

зование. „Единият е чрез 

прилагане на секторния 

подход. Имаме двугодишен 

консултантски проект, 

който ни насочи към фор-

миране на общи споделени 

пространства за работа 

Инж. Иванова, полезни ли 
бяха първите Дни на нулево-
енергийните сгради? 

Изключително съм щаст-

лива, че гимназията бе дома-

кин на това важно събитие 

за бранша. От години рабо-

тим съвместно с Камарата 

на строителите в България и 

ЕнЕфект по различни проекти. 

Подобни форуми са от голяма 

полза за всички, а хората нау-

чават повече за ефектите от 

подобряването на енергийната 

ефективност. 

В ПГСА се опитваме да 

следим всички нови тенденции, 

поради което нискоенергий-

ното и екологично строител-

ство намира място в учебната 

ни програма. Тази тема влезе 

и в държавния образователен 

стандарт за придобиване на 

професионална квалификация 

„Строителен техник“, както и 

на някои от специалностите.

Какви са предизвикател-
ствата за гимназията в пан-
демията?

Спокойно мога да заявя, 

че ние бяхме подготвени за 

здравната криза. Когато се 

наложи зрелостниците ни да 

преминат на онлайн форма на 

обучение, ние разполагахме с 

необходимата образователна 

платформа и нямахме пречки 

да продължим работата си. 

Нямаше сътресения, единстве-

ният проблем бе, че не всички 

ученици разполагаха с устрой-

ства, но децата бързо се нау-

чиха да работят през мобилни-

те си телефони. Най-голямата 

трудност бе свързана с раз-

работването на по-специфич-

ни програми, но се справихме. 

Така че смело мога да заявя, че 

ако през тази година се наложи 

отново да преминем в дигита-

лен формат, ние отново ще се 

справим. Готови сме за първия 

учебен ден. Очакваме с нетър-

пение нашите осмокласници, 

макар техният брой да е ма-

лък. Продължава тенденцията 

от предходните години за слаб 

интерес към строителната 

професия.
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Инж. Николай Ставрев, мениджър 
строителство „Оберон Концептбау“ ЕООД:

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
между бизнеса, профе-

сионалното и висшето 

образование, наречени – 

Секторни съвети на уме-

нията“, поясни тя. Тодо-

рова добави, че втората 

възможност за съвмест-

на работа между всички 

заинтересовани страни 

е чрез териториално съ-

трудничество. „Тези ва-

жни теми предстои да на-

мерят своето развитие. 

Ние сме ги заложили като 

формати и проекти в Пла-

на за възстановяване и 

устойчивост на България, 

като искаме да създадем 

24 регионални екосисте-

ми, които да бъдат около 

професионални гимназии“, 

добави тя.

В своето изказване 

Петя Иванова изрази на-

дежда в Дни на нулевое-

нергийните сгради да се 

включват не само учени-

ци от професионалните 

гимназии и строителите, 

но и архитекти, инженери 

и широката обществе-

ност. „Искам да използ-

вам случая да благодаря 

за прекрасните взаимоот-

ношения на ПГСА с ОП на 

КСБ – Пазарджик, които ни 

подкрепят във всяко едно 

наше начинание“, добави 

тя. 

Инж. Йордан Николов 

коментира, че би било до-

бре в учебните заведения 

в страната да се създа-

дат програми за обучение 

на кадри в сферата на 

енергийното обновяване. 

Според него следващата 

национална програма за 

ЕЕ трябва да е повече 

насочена към бизнеса, а 

да не е толкова социално 

явление. „Нека държавата 

помага там, където има 

нужда, но тя не може да 

реши тотално целия въ-

прос със санирането, за-

щото няма необходимия 

финансов ресурс“, допълни 

той. Инж. Николов посо-

чи, че в Плана за възста-

новяване и устойчивост, 

с който България трябва 

да кандидатства пред 

Европейската комисия, 

са предвидени само 1 

млрд. лв. за саниране. „В 

националната стратегия 

за енергийна ефектив-

ност е заложено, че до 

2030 г. трябва да бъдат 

обновени около 19 млн. 

кв. м. Но ако продължава-

ме да вървим с този слаб 

темп, няма да успеем да 

го постигнем и в след-

ващите 200 г.“, завърши 

той.

Проф. д-р инж. Фан-

тина Рангелова изтъкна, 

че като преподавател в 

УАСГ иска студентите 

да разширят знанията 

си относно енергийното 

обновяване „Вярвам, че 

браншовите организации 

могат да помогнат за 

това. Би било хубаво да 

има специална насоче-

ност в учебните планове, 

за да подготвим по-добре 

кадрите, които излизат 

от университета“, каза 

тя.

Вторият ден продължи 

с редица учебни семинари, 

а третият бе определен 

за игри и демонстрации 

за деца и възрастни, как-

то и за посещение на 

една от малкото серти-

фицирани пасивни сгради 

в България – в село Марко-

во, Пловдив. В рамките на 

изданието посетителите 

на специализираното из-

ложение имаха възмож-

ност да се запознаят и 

с най-новите строител-

ни материали, изделия и 

технологии, подходящи за 

прилагане при изгражда-

нето на почти нулевое-

нергийни сгради. 

Инициативата ще про-

дължи в Смолян на 23 - 25 

септември, а 2022 г. ще 

предложи подобни съби-

тия в София, Бургас, Ви-

дин и Габрово.

Инж. Ставрев, какви са пол-
зите от изграждането на па-
сивна къща?

Пасивните сгради се харак-

теризират с две важни неща. На 

първо място е комфортът на жи-

вот, а на второ са ниските енер-

гийни разходи. Също така се съз-

дава благоприятен микроклимат, 

който е важен за обитаващите 

пространството. Изграждането 

на пасивна къща е най-вече ин-

вестиция в опазването на окол-

ната среда.

„Оберон 2“ в Марково е една 

от двете къщи на Балканския по-

луостров, които имат сертификат Passive House Plus. Стан-

дартът е немски. Искам да подчертая, че строителството 

на подобна постройка не е прекомерно скъпо, нито сложно. 

Освен това сградата по нищо не се различава от останали-

те в околността, за което огромна роля имат архитектите. 

Какво е специфично за къщата?
Има няколко важни компонента – видът на топлоизолация, 

класът на дограмата и рекуператорът на въздуха. Стандар-

тът не е нещо уникално, но не е и елементарен. 

Голяма част от живота ми премина в Германия, където 

имах възможност да се запозная с много видове строител-

ство, и мога да кажа, че бъдещето е в изграждането на па-

сивни сгради. Надявам се с помощта на в. „Строител“ инфор-

мацията за ползите от този тип строителство да достигне 

до повече хора.

„Оберон 2“ е комфортен дом в пловдивското село 

Марково, който отговаря на високите изисквания за 

здравословен живот и най-нисък разход на енергия. 

Сградата е разположена на стръмен терен със значи-

телна денивелация – над 4 м. Това предопределя три-

етажната й фасада откъм улицата. Ориентацията 

е съобразена с изложението на фасадите север-юг 

според изискванията по стандарта за пасивна къща. 

Проектът се отличава с минималистична архитекту-

ра, характерна за подобен тип постройки. 

За да бъде пасивна една къща, тя трябва да от-

говаря на комплекс от изисквания. Един от най-ос-

новните е, че всички детайли са решени така, че да 

бъдат избегнати т.нар. термомостове.

За да се отговори на техническите изисквания, 

покриващи стандарта за пасивна сграда, разходите 

за отопление на къщата са с 90% по-ниски от тези 

при конвенционално строителство. 

Ниското потребление на енергия е постигнато с 

топлоизолация, енергоефективни прозорци, въздухо-

непроницаемост на сградната обвивка и контроли-

рана вентилация на помещенията с възстановяване 

на енергията от отработения въздух. Правилният 

подбор на изолационните материали за огражда-

щите конструкции и елементи допуска разходи на 

отопление 13 kWh/кв. м годишно. Горещата вода за 

битови нужди се доставя от слънчеви колектори.

За създаването на пасивна сграда от съществе-

но значение е и съвместната работа на проектан-

тите със строителите още на фаза проект, тъй 

като по този начин значително се намалява цената 

на строителството. 
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13%, или 50 от участници-
те, отговарят, че са  подавали 

сигнали за нередности при по-

вреждане на обществени поръч-

ки и/или други форми за разход-

ване на обществени средства. 

Останалите 87% (339 учас-
тници) отговарят, че не са по-

давали сигнали от посочените. 

5. Ако сте подавали сигнали 
за нередности, удовлетворени 
ли сте от развитието и взе-
тите мерки?

235 дадени отговора.

7 от участниците посоч-

ват, че са подавали сигнали за 

нередности и са оставали удо-

влетворени от развитието на 

взетите мерки.  

228 от анкетираните спо-

делят, че или не са подавали 

такива сигнали, или ако са по-

давали такива сигнали, не са 

останали удовлетворени от 

развитието на взетите мерки. 

6. Доколко сте съгласни 
със следните твърдения:

Отговори: (Фиг. 1)
*6.1. При обявяване на об-

ществени поръчки в сферата на 
строителството се спазват 
принципите на публичност и 
прозрачност;

**6.2. Възложителите  на об-
ществени поръчки имат прека-

лено много изисквания;
***6.3. Много често крите-

риите за оценка на оферти са 
дискриминационни спрямо опре-
делени фирми;

****6.4. Последните промени 
в ЗОП намаляват възможности-
те за корупция;

*****6.5. Имате усещането, 
че все едни и същи фирми пече-
лят обществените поръчки.

7. Смятате ли, че е необхо-
димо създаването към КСБ на 
механизъм за сигнализиране на 
нередности, проблеми, предло-
жения за нормативни и законо-
дателни промени?

381 дадени отговора.

83%, или 316 от анкетирани-

те, са отговорили с „да“.

Останалите 17%, или 65 

участници, отговарят с „не“

8. Посочете типа на Ваше-
то предприятие според броя 
на заетите.

389 дадени отговора.
Най-голям брой от анкети-

раните са представители на 

малки предприятия – 50%, или 

196 участници.
На второ място се на-

реждат представителите на 

микропредприятията, които са 

29%, или 112 от отговорилите 

на въпроса. 
На трето място: средни 

предприятия, представени от 

18%, или 69 анкетирани.
Най-малко на брой са пред-

ставителите на големите 

предприятия – 3%, или 12 учас-
тници.

На следващ етап от изпъл-

нението на проекта предстои 

да бъде направен анализ на при-

чините, довели до изменяне и 

прекратяване на обществени 

поръчки в строителството,  ще 

бъдат организирани обсъждания 

и специализирани обучителни 

семинари с представители на 

строителни фирми и експерти, 

работещи в сферата на об-

ществените поръчки. Целите 

на обученията са свързани с 

повишаване на капацитета на 

участващите в обществени по-

ръчки, правата и задълженията 

им при съмнения за корупция при 

възлагане на обществени по-

ръчки, работа с националната 

платформа „Централизирана ав-

томатизирана информационна 

система „Електронни общест-

вени поръчки”.

Николай Генчев
експерт „Организационна 
политика“, КСБ

В изпълнение на проект „За-

едно за по-прозрачни общест-

вени поръчки в строителния 

сектор”, който Камарата на 

строителите в България реали-

зира по програма „Добро упра-

вление на местно ниво” на Фон-

дация „Америка за България”, 

експерти от КСБ проведоха ан-

кетиране сред строителните 

компании за опита им, свързан 

с корупция при възлагане на об-

ществени поръчки.

Анкетата бе изпратена до 

всички строителни фирми, реги-

стрирани в Централния профе-

сионален регистър на строите-

ля, и можеше да бъде попълнена и 

върната както на хартия, така 

и онлайн. Поставената тема 

предизвика интерес и актив-

ност сред фирмите и за седми-

ца бяха получени 390 отговора, 

изпратени онлайн през платфор-

мата Google Forms. 

Целта на анкетирането е 

да подпомогне очертаването на 

основни тенденции при провеж-

дането на обществени поръчки, 

формулиране на конкретни пос-

лания от бизнеса към държавни-

те институции и съдействие 

от страна на КСБ за постигане 

на по-голяма прозрачност при 

провеждането на обществени 

поръчки в строителния сектор. 

Ето как са отговорили фир-

мите на поставените им въ-

проси:

1.  Участвали ли сте в 
процедура на обществена 
поръчка/и ?

390 дадени отговора.

272-ма, или 70% от всич-
ки участници в анкетата, са 

отговорили, че са участвали в 

процедура по една или повече 

обществени поръчки. 

Останалите 118 души, или 

30% от всички анкетирани, са 

отговорили, че не са участва-

ли в процедура по обществени 

поръчки.

2. Смятате ли, че същест-
вуват корупционни практики 
при възлагането на обществе-
ни поръчки?

385 дадени отговора.

322-ма, или 84% от отгово-
рилите на този въпрос, посоч-

ват, че според тях съществу-

ват корупционни практики при 

възлагането на обществени 

поръчки. 

63 души (16% от отгово-
рилите) са на мнение, че не 

съществуват корупционни 

практики при възлагането на 

обществени поръчки.

3. Имате ли опит или кон-
кретни примери с Ваше учас-
тие, свързани с корупционни 
практики?

385 дадени отговора.

141 души, или 37% от от-
говорилите на този въпрос, 
споделят, че имат опит или 

конкретни примери с тяхно 

участие, свързани с корупцион-

ни практики.

244-ма, или 63% от всички, 
отговарят на въпроса с „не“.

4. Подавали ли сте сигнали 
за нередности при провеждане 
на обществени поръчки и/или 
други форми на разходване на 
обществени средства?

389 дадени отговора.

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

На 92 можеш не просто 

да мечтаеш, но и да дерзаеш 

да сбъдваш мечти. Особено 

ако по професия си строи-

тел и цял живот си градил. 

Доказва го с действията си 

доскорошният председател 

на Регионалния клуб на стро-

ителите ветерани от Враца 

Иван Горанов.

Сега от висотата на 

достолепната си възраст 

той гордо крачи напред, пре-

връщайки в своя мисия из-

граждането на паметник на 

Христо Ботев в родното му 

село Косталево. И с ентуси-

азма и енергията на младеж 

действа организирано, увли-

чайки със себе си и кмета 

Любомир Кръстев, и хората 

там. 

Мисия монумент

Всъщност Горанов от 

години дълбае в историята 

на Ботевата чета и всичко, 

което свързва безмерния й 

подвиг с родния му край. Съ-

бира грижовно страница по 

страница онова, което няко-

га някъде е писано по тема-

та, направил е подробен спи-

сък на обекти и институции, 

които носят името на рево-

люционера, и с часове може 

да разказва как всъщност 

косталевци са единствени-

те във Врачанско, които по-

срещнали радушно бойците 

за народна свобода. 

„Ден преди да поемат 

пътя към безсмъртието на 

връх Околчица след сраже-

нията на Милин камък, около 

130 души спират на близка-

та Колова могила (по-късно 

наречена Ботева поляна). 

Изморени и гладни, въстани-

ците остават там цял ден, 

опитвайки да се свържат 

с революционния комитет 

във Враца, но това се оказ-

ва невъзможно, тъй като 

градът вече е блокиран от 

редовната османска войска. 

Изплашени, хората от цяла-

та околия отказват покрив 

и подкрепа и единствено 

косталевци се отзовават. 

Селото не просто приема 

четниците, но и се организи-

ра да заколи няколко агнета и 

да ги изпрати с храна за дни 

напред. Всичко това обаче 

остава встрани от интере-

са на историците“, разказва 

увлекателно Горанов. 

Затова строителят е 

твърдо решен да не си оти-

ва от света, без да поправи 

очевидната несправедли-

вост. По негова инициатива 

още преди 5 години кметът 

Кръстев е определил об-

щински терен на 100 метра 

от центъра, който смята 

да превърне в парк, а в сре-

дата му вече е монтиран 

постаментът на бъдещия 

монумент. Интересно е, че 

това са не просто камъни, а 

са точно от онези, които са 

държали първия паметник на 

Ботев във Враца. Открили ги 

в двора на историческия му-

зей, където пък се съхранява 

и самата скулптура. После 

успели да убедят и общин-

ския кмет Калин Каменов, 

че от Косталево по-подходя-

що място за нов монумент 

няма. Любомир Кръстев до-

говорил два къса врачански 

камък от близка кариера и 

братя скулптури, които при-

ели срещу нищожни пари да 

изваят 2-метрова фигура 

на Ботев, както и да рес-

таврират основата точно 

такава, каквато е била. По 

предварителни изчисления 

за целта са нужни около 

15 000 лв., като е създадена 

и дарителска сметка на ини-

циативния комитет. Идеята 

включва и облагородяване на 

пространството, което да 

се превърне в любимо място 

не само за 700-те жители 

на селото, но и в постоянна 

спирка на всички, които еже-

годно вървят по стъпките 

на четата. В сградата на 

читалището ще бъде обо-

собен музей, за който също 

има концепция. В него ще на-

мерят място събраните от 

Горанов архивни материали, 

на стена ще бъде монтирана 

голяма интерактивна карта 

на България, в която на съот-

ветните им родни места ще 

бъдат вградени портретите 

на всички четници. Дарение 

е обещал и друг ентусиаст 

от Косталево – Стефан 

Стефанов, който има архив 

за Ботев и притежава най-

ценните книги на поета, 

сред които такава със сти-

хотворенията му на 6 езика. 

Намерил я, докато бил на 

смяна като пазач на близко-

то сметище.

Но да се върнем на Гора-

нов, като споменем, че той е 

работил и по изграждането 

на паметника на връх Вола 

през 1964 г., и по настоящ-

ия монумент в центъра на 

Враца от големия български 

скулптор Любомир Гиновски. 

Лично той осигурил от каме-

ноделна в София гранит за 

облицовката. 

„Няма да напускам този 

свят, докато не видя мечта-

та си реализирана“, катего-

ричен е Иван Горанов, решен 

в края на жизнения си път да 

остави още една следа след 

себе си. 

Защото всъщност и 

направено дотук никак не е 

малко и е видимо. Роден на 7 

август 1929 г., той завърш-

ва Строителния техникум 

„Георги Сава Раковски“ във 

Враца. Военната служба от-

бива в Строителни войски 

и това определя бъдещето 

му. „В поделението в един 

момент трябваше да се из-

рисуват портрети на Ленин 

и Сталин за някакъв празник 

и аз се заех. Харесаха ги и 

десет месеца бях художник. 

Но ме дърпаше към професи-

ята и помолих да ме пратят 

на някой строителен обект. 

Командироваха ме първо в 

изследователски институт 

на военните, после в Мом-

чилград, където се правеше 

поделението. После отидох с 

кап. Дрехаров в Доброславци, 

където произвеждахме шес-

тоъгълни блокчета за на-

стилка. Там ме намери инж. 

Робърт Коюмджиев, който 

ме взе със себе си на лети-

ще Габровница и ме направи-

ха ротен техник“, спомня си 

той.

40 години на строителния 
фронт

След като се уволнява, 

Горанов работи близо 40 го-

дини в Държавно строително 

обединение (ДСО) и Строи-

телно-монтажен комбинат 

(СМК) – Враца. Бил е помощ-

ник технически ръководител, 

старши икономист в планов 

отдел на Централно управле-

ние на ДСО – Враца, завеж-

дащ инвеститорски контрол 

в ОСУ „Местни строежи“, 

групов технически ръково-

дител в ЕСО – Враца, зав. 

сектор „Технически прогрес 

и челен опит в СМК – Враца”. 

Това са години на усилено 

строителство, променили 

града и региона. 

И до днес той се гордее, 

че е бил помощник техни-

чески ръководил на строи-

телството на първите два 

жилищни блока в общинския 

център на тогавашния бул. 

„Никола Войводов“. По оно-

ва време всичко било много 

трудно и се работило на три 

смени. Бетонът се вдигал 

със 100-килограмови кофи 

и стоварял в колички с им-

провизирани повдигателни 

устройства. Нямало земе-

копни машини, камиони дори, 

търсели се волски коли за 

извозване на пръстта от 

основите. Но наред с голе-

мия зор и ентусиазмът бил 

в неограничени количества. 

„Беше много трудно, но 

това го осъзнавам сега. 

Целият ми живот е минал с 

радостното чувство, че съм 

част от най-необходимата, 

най-дълговечната и таче-

на професия, професията 

на строителя. И съм горд с 

това, че ние строим и под-

реждаме нашия дом. Зато-

ва съм и толкова щастлив, 

като виждам днес, че Враца 

се разхубавява. Идея си ня-

мате какви неща се напра-

виха навсякъде. 5 млн. лв. се 

инвестираха само в това да 

се превърне мястото около 

пещерата Леденика в люби-

мо на врачани. И нищо, че го 

критикуваха проекта, елате 

да видите колко е приятно 

Бившият председател на РКСВ – Враца,  
е инициатор родното му село Косталево  
да вдигне паметник на великия поет и 
революционер, за да бъде признато исторически

Строителят пред монтирания наскоро постамент на бъдещия 
паметник на Христо Ботев в родното му село Костелово и 
кметът Любомир Кръстев, който е прегърнал идеята

Иван Горанов с нетърпение очаква и Културният дом на Враца, в чието изграждане е участвал, 
да бъде реновиран
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на хората там“, реди вете-

ранът. 

В някогашните „Местни 

строежи“ той разпределя 

изпълнението по отдели на 

всички проекти и решава 

кое да се възложи на подиз-

пълнители. Въведените от 

него методи на отчитане на 

работата служили за ноу-хау 

чак в София. „Обичам нашия 

град и се гордея, че участвах 

през годините в изгражда-

нето му. Тюркмените имат 

много хубава поговорка: 

„Място, към което не е при-

ложен труд, няма име. Вра-

ца не само има име, но има 

и завоювано достойнство“, 

казва строителят. 

На молбата на екипа ни 

да ни заведе до някой от 

любимите му обекти той 

казва без колебание: „Оти-

ваме на Леденика“. Там, 

малко преди отклонението 

за пещерата, по разкло-

на към Пършевица насред 

многото планински хижи ни 

спира пред истинска руина. 

И това не е случайно. Няко-

гашната Хижа на врачан-

ските строители, в която 

хората от бранша тук са 

вложили не само много труд, 

но и сърце, днес е продавана, 

препродавана и зарязана на 

произвола. „Няма по-грозна 

гледка от тази на рушаща 

се сграда. А ако знаеш как 

е строена, как са дълбани 

основите, ако си избирал 

тухлите, ако си редил об-

завеждането, страданието 

е като за болен близък чо-

век“, с истинска мъка гово-

ри Горанов и зове: „Пазете 

старите сгради не само за-

щото те съхраняват исто-

рията. Те могат да бъдат 

и връзка между поколения-

та, да свидетелстват как 

направеното може да се 

надгражда и да живее нов 

живот със следващите по-

коления“.

На обекта след  
промените

На 60 години през 1989 г. 

Горанов се пенсионира, но 

продължава да работи, а 

през 2005 г. дори го канят 

да заеме пост в община 

Враца, при това точно за 

да помага при изпълнението 

на европейските проекти 

за реновиране на обекти. 

Не едно и две, а цели 25 об-

ществени здания (училища, 

детски заведения, болници, 

църкви, манастир, сграда на 

читалище „Развитие“) са об-

новени с негово участие. И 

макар да няма инженерно об-

разование, е бил проектант, 

технолог и авторски надзор. 

Завършените обекти полу-

чават награди в национални 

конкурси и служат за пример 

как трябва да се извършват 

реставрациите. 

„Особена отговорност 

за мен беше работата по 

12-те сгради, на които бях 

технолог и проектант. В 

конкурс, организиран от „Ба-

умит България“ през 2006 г., 

община Враца участва с 

пет от тези здания и получи 

Кристален глобус и поощ-

рителен приз, а аз бях на-

граден с почетна грамота 

и часовник. Реновирал съм 

и сградите на фирма „Опал 

94“ АД - магазини за стро-

ителни материали, на Про-

мишлена база на подземно 

газово находище на Булгар-

газ - Чирен. Фирма - „Опал 

94“ АД – Враца, с управител 

инж. Тодор Топалски (предсе-

дател на НСКВ) бе отличена 

за качествено изпълнение 

на интегрирана топлоизола-

ционна система“, разказва с 

пълни подробности строи-

телят. Той е щастлив и със 

свършеното по катедралния 

храм „Св. св. Дванадесет 

апостоли“, църквата „Свети 

Николай“, Окръжна болница 

„Христо Ботев“, училищата 

„Козма Тричков“ и „Христо 

Ботев“. 

И е убеден, че всичката 

енергията и хъс за още рабо-

та в днешния ден се дължат 

именно на това, че никога не 

се е спирал. Гордост за стро-

ителя на съвременна Враца 

са и неговите две дъщери, 

едната от които е завърши-

ла в Дрезден, и внук и внуч-

ка - доктор от Харвардския 

университет, която само 

дни преди срещата ни се е 

върнала да живее в България. 

За НКСВ – голямото заво-
евание 

„Учредяванато на Нацио-

налния клуб на строителите 

ветерани е голямо завоева-

ние на българските строи-

тели“, убеден е Иван Горанов. 

Той е сигурен, че това е мяс-

тото, където е събран ели-

тът на онези българи, съз-

дали строителната мощ на 

страната, чиито опит и ав-

торитет са пример за мла-

дите. „Ние сме минали през 

много изпитания и именно 

те са ни учили да откриваме 

правия път. Инициативите 

на НКСВ, както и на Регио-

налните клубове сега пома-

гат да расте авторитетът 

на българския строител и 

представляват заслужена 

почит към старото поколе-

ние“, казва той и припомня: 

„Клубът на строителите ве-

терани във Враца бе учреден 

на 19 декември 2013 г. Иници-

атор бе инж. Тодор Топалски, 

който бе избран и за предсе-

дател на клуба от 51 членове 

учредители. Тогава аз ста-

нах зам.-председател, а по-

сле и председател. През 2014 

и 2015 г. клубът се утвърди 

като изключително важно 

звено и днес в него членуват 

100 души. Шапка свалям на 

първите зам.-председатели 

на НКСВ инж. Виктор Шар-

ков и на без време отишлия 

си инж. Иван Стоянов, пре-

красни професионалисти, но 

и прекрасни хора“. 

Сред дейностите на 

клуба във Враца и страната 

той откроява събирането 

на стари дела, лични архиви, 

документи и снимки за раз-

витието на строителния 

бранш и смята, че ветерани-

те трябва да бъдат неуморни 

в инициативите си да предла-

гат пред общинските съвети 

по места наименоването на 

улици и сгради на видни стро-

ители, както и да се борят за 

поставяне на паметни знаци 

и плочи на най-заслужилите. 

А така също и за удостоява-

нето им със звание „Почетен 

гражданин“. За да останат 

не само сградите, но и хора-

та, които са ги строили, в 

паметта на днешните и на 

идващите поколения.

„Редовно получавам 

в. „Строител“ и очак вам 

всеки петък пощата с не-

търпение. 

„Строител“ е най-
стойностният професио-
нален вестник. 

За нас, хората от бран-

ша, е изключително важно 

да има откъде да получава-

ме актуална информация. 

Особено ценя рубриката 

„Големите обекти“, а също, 

както се досещате, и ин-

тервютата с мои колеги 

в рубриката НКСВ. Толкова 

е приятно да срещам тези 

хора, да си спомням за тях, 

да научавам неща, които те 

споделят за себе си и про-

фесията. Благодаря на еки-

па Ви и специално на главния 

Ви редактор Ренета Николо-

ва, че Ви има“, заяви на фи-

нала Иван Горанов.

Църквата „Св. Николай“ e реновирана през 2000 г. по проект „Красива България“. Изпълнител е 
фирма „Опал 94“ АД на инж. Тодор Топалски, а Иван Горанов е технолог на обекта

Иван Горанов от сърце се радва на реализирания европейски проект на Леденика, който е 
направил мястото приятно за туристите, и на всяка друга строителна новост във Враца и 
региона и може да цитира с абсолютна точност в кой обект каква сума е инвестирана

Сградата на СУ „Христо 
Ботев“ във Враца е на повече 
от 100 г., като последният 
етаж е дострояван. След 
реновацията това не личи, а 
най-старото светско учебно 
заведение в Северозападна 
България вече е и едно от 
най-модерните в страната и 
отвън, и отвътре. Проектът 
е бил истинско изпитание 
за строителя, но и повод за 
гордост

Читалището в Косталево, където ще бъде направен музей

Хижата на строителите във Врачанския Балкан днес е руина 
и това причинява страдание у човека, който я е градил във 
време, когато дори достъпът до нея е бил труден

Снимки Румен Добрев
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Елица Илчева

Предвижда се страната 

ни да получи 133,6 млн. евро 

за финансиране на програми-

те за териториално сътруд-

ничество, в които ще участ-

ва за периода 2021 - 2027 г. 

От тях към двустранните 

на България с Румъния, Гър-

ция, Сърбия, Република Се-

верна Македония и Турция, 

както и към „Черноморски 

басейн“, се насочват 111,2 

млн. евро, а към бюджета на 

транснационалните програ-

ми „Дунав 2021 - 2027“ и но-

вата „INTERREG Евро Среди-

земноморска зона 2021-2027“ 

- 22,4 млн. евро. 

През август на официал-

ната страница на INTERREG 

VI-A „Румъния – България“ 

бе качена за консултации 

интегрираната предвари-

телна версия на новата 

програма. Окончателната с 

последващи допълнения ще 

бъде прегледана и одобрена 

от Съвместната работна 

група, като се очаква това 

да стане през 2022 г., след 

като структурите й вече са 

извършили поредица от под-

готвителни действия.

В пограничния Дунав-

ски регион между България 

и Румъния и към настоящия 

момент върви изпълнението 

на INTERREG V-A „Румъния – 

България” за периода 2014 - 

2020. По нея се инвестират 

109 млн. евро, разпределени 

сред общо 74 проекта между 

партньори от двете страни.

INTERREG VI-A „Румъния 

- България 2021-2027“ ще се 

простира в седем окръга в 

южната част на северната 

ни съседка (Мехединци, Дол, 

Олт, Телеорман, Гюргево, Къ-

лъраш и Констанца) и осем 

области в северната част 

на страната ни (Видин, Вра-

ца, Монтана, Велико Търно-

во, Плевен, Русе, Добрич и 

Силистра). Всички 15 NUTS3 

региона са разположени по 

протежение на 630 км от 

румънско-българската гра-

ница. Зоната обхваща общо 

69,285 кв. км, което възлиза 

на 19,8% от територията на 

двете държави, като около 

2/3 попадат в Румъния и 1/3 

в България. 

Основните инвестицион-
ни нужди – база за разгръ-
щане на 4 приоритета

Авторите на проекта 

идентифицират 4 приори-

тета, базирани на основни-

те инвестиционни нужди, 

които от своя страна са 

свързани с факта, че р. Ду-

нав и исторически, и все още 

действа като важна барие-

ра по отношение на тран-

сграничната териториална 

свързаност и това определя 

недостатъчната плътност 

и качество на транспортна-

та инфраструктура - авто-

мобилен, железопътен, воден 

или други видове транспорт. 

Взети са предвид и страте-

гическото значение на райо-

на, и уроците, извлечени от 

изпълнението на  предишни 

програми. 

Така бъдещите проекти, 

към които трябва да бъдат 

насочени съвместните ин-

вестиции, са разпределени, 

както следва:  Приоритет 1 

„Добре свързан регион“, При-

оритет 2 „По-зелен регион“, 

Приоритет 3 „Образован ре-

гион“ и Приоритет 4 „Интег-

риран регион“.

При определянето им е 

взето предвид още, че тран-

сграничната територия е 

една от най-слабо развити-

те в Европа. Всички населе-

ни места и в двете държави 

изостават в сравнение с 

други в ЕС, изправени са пред 

големи социално-икономиче-

ски различия, които с време-

то са останали константни. 

Посочено е, че за нови-

те проекти ще трябва да 

се търси последователен 

стратегически подход за 

максимизиране на добавена-

та стойност на вложенията 

и за осигуряване на ползи за 

цялата трансгранична зона. 

Те трябва да подобрят дос-

тъпа и мобилността, като 

допринесат за целите на 

Зелената сделка на ЕС и на-

сърчат преминаването към 

по-устойчиви видове транс-

порт. Предпоставките за 

развитието на туризма 

като резултат от реализи-

рани проекти ще бъдат от 

ключово значение. Акценти-

рано е и на вложения в раз-

витие на малките и средни 

предприятия (МСП) през це-

лия им жизнен цикъл, „за да 

се позволи да се развиват, 

процъфтяват и разширяват 

в международен план“. 

Приоритет 1„Добре 
свързан регион“ 

При определянето му се 

има предвид анализ, който 

сочи, че макар територия-

та, включена в програмата, 

да е покрита и с морски, и с 

речен транспорт, с пътни и 

жп мрежи, а също и въздушни 

линии, настоящата инфра-

структура няма достатъчно 

плътност, нито подходящо 

качество, за да осигури дос-

тъп до Трансевропейската 

транспортна мрежа (ТТМ) и 

основните национални кори-

дори или да гарантира добра 

свързаност през границата 

и покрай граничната зона. 

Освен това няма оптими-

зирана система от връзки 

между различните видове 

транспорт. 

„Това отчасти е след-

ствие от историческия ди-

зайн на регионалната мре-

жа, която смяташе Дунав за 

твърда граница и се фокуси-

раше върху осигуряването на 

връзка с двете национални 

столици и градските полю-

си. И доведе до ниска свър-

заност в района, причинена 

от значителни пропуски по 

територията, като малко 

пресичащи се връзки по ре-

ката, ограничени жп линии и 

слаба трансгранична мобил-

ност между побратимените 

градове поради липсата на 

обществен транспорт и 

интермодални съоръжения“, 

пише в анализа. 

Факт е, че на р. Дунав, 

чийто плавателен път е с 

дължина 470 км и е част от 

7-и паневропейски транс-

портен коридор, има мно-

го малко речни пресичания 

– Калафат – Видин, Бечет 

– Оряхово, Турну Мъгуреле 

– Никопол, Гюргево – Русе, 

Олтеница – Тутракан и Кълъ-

раш – Силистра (ферибот). В 

същото време вътрешното 

корабоплаване е затруднено 

от участъци и канали, които 

имат недостатъци както по 

ширина, така и по дълбочи-

на, породени от природните 

фактори или от въздействи-

ето на недостатъчното ко-

личество валежи в последни-

те години. Друг проблем е, че 

съществуващите пристани-

ща и фериботни пунктове са 

слабо свързани с пътната и 

жп инфраструктура. 

Всичко това определя 

решението за подкрепа на 

проекти, за които се пред-

вижда стратегически под-

ход, като избраните обекти 

за изграждане трябва да 

отговарят на националните 

генерални планове. 

Инфраструктурните 

мерки, записани като до-

пустими за финансиране в 

документа, са няколко. На 

първо място са за проекти 

за подобряване и разширява-

не на пътищата, като тук 

са включени строителни 

работи за модернизация на 

съществуващите, но само 

на онези, които имат голямо 

трансгранично въздействие 

и характер. Вторият пункт 

е за подобряване и разширя-

ване на железопътната ин-

фраструктура, където може 

да се очакват СМР за мо-

дернизация, реконструкция и 

изграждане на спирки и гари. 

На трето място са проекти 

със строителни дейности 

за подобряване на достъпа 

до пристанища и фериботи 

и на връзките във вътреш-

ността с пристанищата. 

Интермодални възли също 

ще може да бъдат развивани. 

Документът публикува 

и неизчерпателен списък за 

идейни предложения за усло-

вията за навигация и безо-

пасност по реката и Черно 

море. В тази област може 

да се предлагат проекти 

например за интегриране на 

системите за маркиране на 

Дунав, оборудване, сигнали-

зация и др. 

Всички идеи ще трябва 

да докажат стратегическа 

значимост за трансгранич-

ната зона, принос към нацио-

налните и стратегически 

документи на ЕС, включи-

телно водещите планове на 

двете страни. 

Очакванията са за пре-

ки ефекти по отношение на 

увеличените транспортни 

потоци и подобрената мо-

билност при преминаване на 

границите, което ще повиши 

значително достъпността в 

района на Балканите от реч-

ната мрежа ТТМ.

Приоритет 2 „По-зелен 
регион“ 

Той е мотивиран с фа-

кта, че цялата трансгранич-

на зона Румъния – България 

е изправена пред значител-

ни предизвикателства във 

връзка с поддържането на 

чиста околна среда и смекча-

ване на негативните после-

дици от природни бедствия 

и човешки дейности. 

Тъй като р. Дунав преси-

ча цялата територия, всич-

ки населени места в залив-

ната зона са в потенциална 

опасност от наводнения. 

Други природни рискове са 

земетресения и свлачища. 

И за двете държави сушата 

също представлява належащ 

проблем. Вземайки предвид 

тези предизвикателства, 

програмата ще подкрепя 

действия, свързани с: адап-

тиране и смекчаване на по-

следиците от изменението 

на климата; предотвратя-

ване и управление на риска 

Колоездачният маршрут EuroVelo 6 ще служи като свързващ елемент, носещ кохерентност        

Обхватът на програмата от двете страни на Дунав се простира върху 19,8% от територията 
на двете държави, 15 NUTS3 региона са разположени по протежение на 630 км от румънско-
българската граница

Благодарение на досегашната трансгранична програма изгорялото училище в гр. Елена бе 
превърнато в галерия

Допустимата площ за програмата Interreg VI-A „Румъния - 
България”

Пътища и жп линии в района
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         и единна цел: развитие на граничната зона чрез многосекторни интервенции
от природни и опасни съби-

тия; насърчаване на устой-

чивостта при бедствия. 

Очаква се разработката 

на стратегически проекти 

съвместно от публичните 

власти и с други заинте-

ресовани страни от двете 

държави, като се залага на 

екосистемните подходи. 

Строителните дейнос-

ти в това направление ще 

бъдат свързани с разра-

ботване на структури за 

защита от наводнения, за 

укрепване на мостове и жп 

коловози, подобряване на язо-

вири и изграждане,  консоли-

диране на речни брегове, а 

също и на „зелени буферни 

зони“ в градските райони. 

Интересно е, че видове-

те действия, свързани с из-

менението на климата, ще 

се изпълняват чрез целеви и 

редовни покани за проекти. 

За да се осигури по-висока 

добавена стойност и ка-

чество на финансираните 

операции, компетентните 

румънски и български ин-

ституции ще участват ак-

тивно в подготовката на 

насоките за съответната 

покана и силно се препоръч-

ват в процеса на подбор на 

проекти. В допълнение в съ-

ответствие с национално-

то законодателство българ-

ските кандидати трябва да 

получат писмо за подкрепа 

от съответния национален 

или регионален компетен-

тен орган, преди да подадат 

своето проектно предложе-

ние.

Идеите трябва да де-

монстрират значимост за 

зона и принос към нацио-

налните и европейските 

стратегически документи, 

да са в полза на цялата об-

ласт на програмата и да 

съответстват на целите 

на Зелената сделка по от-

ношение на защитата на 

екосистемите, предвижда-

нето на неблагоприятните 

последици от изменението 

на климата и предприемане-

то на подходящи действия 

за предотвратяване или ми-

нимизиране на щетите. 

Приоритет 3 „Образован 
регион“ 

Целта тук е подобряване 

на равния достъп до приоб-

щаващи и качествени услуги 

в образованието, обучение-

то и ученето през целия жи-

вот чрез разработване на 

достъпна инфраструктура, 

включително чрез насърча-

ване на устойчивостта при 

дистанционно и онлайн обу-

чение.

Приоритет 4 „Интегри-
ран регион“ 

Освен няколкото интег-

рирани градски възела (като 

Русе – Гюргево), терито-

рията е доста разнородна 

по отношение на предиз-

викателствата и на ни-

вото на развитие. Затова 

се предвижда насърчаване 

на приобщаващо социално, 

икономическо и екологично 

местно развитие, култу-

ра, природно наследство, 

устойчив туризъм и си-

гурност в извънградските 

райони. Не по-късно от 6 

месеца след приемането 

на програмата от ЕК Бъл-

гария и Румъния трабва да 

предложат Интегрирана 

стратегия за териториал-

но развитие. 

Колоездачният маршрут 

EuroVelo 6 ще служи като 

свързващ елемент, носещ 

кохерентност и единна цел: 

развитие на граничната 

зона чрез многосекторни ин-

тервенции. Те включват раз-

работване на необходимата 

инфраструктура и спомага-

телни съоръжения, мерки, 

свързани с безопасността, 

места за настаняване, хра-

ни, напитки и почивка. Пове-

чето от предложените ин-

дикативни видове действия 

могат да бъдат изпълнява-

ни и от МСП, включително 

микропредприятия, което е 

аспект за подпомагането 

им. За операции, свързани с 

МСП, е предвиден специален 

бюджет и съответни пока-

затели. 

EuroVelo 6 е определен 

за гръбнак на интегрирания 

подход за икономическа ди-

версификация в програмна-

та област, тъй като марш-

рутът за колоездене има 

значителен потенциал да 

привлече нови посетители. 

Той може да се използва и 

за създаване и консолидира-

не на бранд за региона - не 

само за крайбрежието, но и 

като цялостна дестинация 

за туризъм. 

Предвиждат се интер-

венции по отношение както 

на основния път -  линията 

на EuroVelo 6 - по р. Дунав и в 

Румъния, и в България, така 

и на обхватната мрежа – 

второстепенни маршрути, 

водещи към различни кул-

турни и туристически цели 

в граничната зона. 

Очакваните предложе-

ния за проекти трябва да бъ-

дат насочени към развитие 

на необходимата велосипед-

на инфраструктура, вклю-

чително за безопасност 

– пунктове за първа помощ 

и обслужване, сигнализация 

и др. Тук приоритет ще се 

дава на идеи, осигуряващи 

връзка с туристически ат-

ракции – културни обекти, 

природно наследство и дру-

ги. 

Свързващата инфра-

структура (вкл. рекон-

струкция или модернизация 

на съответните пътни 

участъци) също се разглеж-

да с ограничена дължина в 

надлежно обосновани слу-

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

България за първи път ще има достъп до европейско 

финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно 

с 67 региона на Средиземно море по новата Програма за 

транснационално сътрудничество „INTERREG Средиземно 

море 2021-2027“. Тя включва най-вече крайбрежните реги-

они и острови в 10 държави на ЕС. Страната ни, както и 

Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Словения ще 

могат да реализират проекти на цялата си територия. 

Достъп до финансиране имат и 11 региона от Испания, 5 

от Франция, 3 от Португалия, както и държавите - канди-

дат-членки на ЕС: Република Северна Македония, Босна и 

Херцеговина, Черна гора и Албания.

Целевите групи, които ще се подкрепят, са местни, 

регионални и национални власти, МСП и икономически опе-

ратори, организации в подкрепа на бизнеса, университети 

и изследователски центрове и гражданско общество. Про-

гнозният бюджет на инструмента за целия ЕС е около 230 

млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално 

развитие и национален принос от държавите участници. 

Най-голяма част от средствата, приблизително 70%, са 

предназначени за екологични проекти, 20% за инвестиции 

в иновации и 10% за осигуряване на управлението на ин-

струмента.

Предвидени са мерки за решаване на общи проблеми, 

свързани със замърсяване на морските територии, упра-

вление на отпадъци, опазване на биологичното разнообра-

зие и др. Борбата с изменението на климата също е сред 

приоритетите, като е дадена възможност за съвместни 

идеи за управление и минимизиране на рисковете от при-

родни бедствия. 

Ключов приоритет и тук е сектор „Туризъм” поради ико-

номическата му значимост за регионите в зоната на съ-

трудничество и последиците от социално-икономическата 

криза вследствие на COVID-19. Програмата също така ще 

има за цел и да насърчи прехода към кръгова и ефективна 

икономика. Очаква се да бъде финализирана в рамките на 

следващите няколко месеца и внесена за одобрение към ЕК 

през второто шестмесечие на годината. 

строителството на тунели, 

байпаси, мостове, надлези и 

алеи и защитени колоездач-

ни пътеки. Могат да се фи-

нансират проекти за ефек-

тивни връзки и достъп до и 

от други видове транспорт, 

включително пристанища и 

жп гари. 

За подпомагане на ту-

ристическите дейности ще 

бъдат одобрявани предложе-

ния за допълване и разширя-

ване на съществуващото 

предлагане и за повишаване 

на привлекателността на 

региона чрез капитализира-

не на наличното природно и 

културно наследство и ту-

ристически атракции. 

Малкият, семейният и 

местният бизнес също по-

пада в основните целеви 

групи. Заложени са инвес-

тиции в икономическа конку-

рентоспособност на МСП, 

включително строителство 

и модернизация на производ-

ствени бази, подкрепа на 

обекти с туристически по-

тенциал, като изграждане, 

модернизация или възстано-

вяване на замъци, крепости, 

църкви, манастири, дворци, 

археологически обекти, 

частни и обществени музеи, 

библиотеки, художествени 

галерии, изложбени места, 

винарни, агроферми, приклю-

ченски паркове, атракции на 

открито и др. 

Проектите трябва да 

демонстрират връзката и 

приноса към интегрираната 

териториална стратегия, 

както и към развитието на 

маршрута EuroVelo 6 и иконо-

мическите сектори, в тран-

сграничната зона. Те също 

така трябва да имат и ясно 

трансгранично измерение. 

„Планираните действия 

ще допринесат за развитие 

на региона като важна евро-

пейска туристическа дести-

нация и утвърждаване на р. 

Дунав като транснациона-

лен културен и естествен 

маршрут за пътуване. Про-

грамата ще има за цел също 

така да развива устойчиви 

форми на туризъм и реше-

ния за устойчива мобил-

ност по Дунавския регион, 

насърчавайки създаването 

на качествени продукти, ин-

фраструктура и иновативни 

форми на туризъм и култура 

чрез пряка подкрепа на МСП 

и публично-частни партньор-

ства“, обобщават авторите 

на проекта. 
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ЕС отбелязва годината на железопътния транспорт
Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Експресът „Връзка с Европа“ – 

специална влакова композиция, част 

от проявите по повод честването на 

Европейската година на железопът-

ния транспорт (2021 г.), се отправи 

на пътешествие от гарата в Лиса-

бон. Това съобщиха от пресцентъра 

на Европейската комисия. По време 

на петседмичното си пътешествие 

влакът ще спре на гарите на над 100 

града. Крайната му дестинация е 

Париж, където се очаква да пристиг-

не на 7 октомври. С начална гара в 

Лисабон, крайна дестинация в Париж 

и междинна спирка в Любляна, екс-

пресът символично свързва и Порту-

галското, Словенското и Френското 

председателство на Съвета на ЕС.

Европейският комисар по въпро-

сите на транспорта Адина Вълян е 

заявила, че железопътният транс-

порт е оставил трайна диря в бога-

тата и обща история на ЕС. „Той е и 

бъдещето на Европа. Това е нашият 

път към смекчаване на последиците 

от изменението на климата и стиму-

лирането на икономическото възста-

новяване след пандемията на фона на 

усилията ни за създаване на неутра-

лен по отношение на въглеродните 

емисии транспортен сектор“, е ка-

зала тя.

По маршрута на гарите на влака 

се планират различни прояви. Люби-

телите на жп транспорта могат 

да следят дебатите, които се про-

веждат по време на пътуването от 

участниците в него, и обсъжданията 

на политиката на ЕС в областта на 

инфраструктурата и ролята на тран-

севропейската транспортна мрежа, 

които ще бъдат предавани на живо 

на уебсайта на инициативата от 

Лисабон, Букурещ, Берлин и Бетем-

бург. Експресът „Връзка с Европа“ е 

продукт на сътрудничеството меж-

ду ЕК и Общността на европейските 

железници и инфраструктурни друже-

ства, европейските оператори на же-

лезопътен транспорт, ангажираните 

с управлението на инфраструктура 

лица и редица други партньори на рав-

нище на ЕС и на местно ниво.

Агенци ята  на  Ев -

ропейския съюз за кос-

мическата  програма 

дава старт на конкурса 

myEUspace, съобщиха от 

пресцентъра на ЕК. Той 

е насочен към новатори 

и предприемачи, готови 

да проучват, разработ-

ват и пускат на пазара 

новаторски решения, при 

които се използват кос-

мическите данни и услу-

ги на ЕС, излиза се извън 

рамките на съществу-

ващите космически при-

ложения и се обединяват 

и изпробват нови техно-

логии в услуги, основани 

на местоположението и 

интелигентната мобил-

ност.

С награден фонд от 

1 млн. евро конкурсът 

myEUspace, част от ини-

циативата Cassini на 

Европейската комисия, е 

насочен към космически-

те данни и услуги на ЕС 

Българският евродепутат Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) 

е внесъл предложение за изменения в европейския бюджет 

за догодина на стойност над 524 млн. евро. Промените 

засягат ключови европейски политики и целят осигуря-

ване на допълнително финансиране в областите с най-

голяма необходимост от подкрепа за възстановяване на 

икономиката и укрепване на системите за сигурност, 

защита и превенция от измами. 

Новаков е депозирал предложенията си в Бюджетна-

та комисия на Европарламента, като в тях е настоял за 

увеличение на средствата в 20 направления. Сред тях са 

допълнителни пари за инфраструктура за цифрови услуги, 

киберсигурност и внедряване и съвместимост на цифрови 

технологии; насърчаване на МСП; подкрепа дейността 

на ключови европейски структури, като Европейската 

прокуратура, ОЛАФ, Европол и звената за гранична за-

щита. В поисканите бюджетни изменения се предвижда 

също увеличение на средствата за ключови програми на 

ЕС, сред които „Хоризонт Европа“, „Творческа Европа” и 

InvestEU. В предложенията си Новаков настоява и за пове-

че финансиране за „Еразъм +“, което ще позволи в програ-

мата да участват допълнително 80 хил. души. 

Предложенията на Андрей Новаков ще бъдат гласу-

вани в Бюджетната комисия на Европарламента в края 

на септември. Предстоят преговори по измененията в 

тристранен формат с участието още на Комисията и 

Съвета, като се предвижда финалното гласуване на бю-

джета на ЕС за 2022 г. в Европейския парламент да бъде 

през ноември.

и към начина, по който 

интегрирането на услу-

гите и обединяването на 

данни ще насърчи създа-

ването (и пускането на 

пазара) на революцион-

ни търговски решения, 

базирани на космически 

технологии, които мо-

гат да отговорят на 

нововъзникващите об-

ществени потребности 

и да служат наред с дру-

гото в различни обла-

сти - от интелигентна 

мобилност и селско сто-

панство до устойчиво 

производство и потреб-

ление, умни градове, здра-

веопазване и отдих.
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„Сигма България“ АД е един от най-сериозните участници на пазара в България за земекопна, път-
ностроителна и кариерна техника. От 2007 г. дружеството е ексклузивен дилър на Volvo Construction 
Equipment, което е едно от най-старите партньорства в страната. „Сигма България“ представлява и 
други висококачествени марки: мобилни трошачни и пресевни машини Terex Finlay, мобилни компресори 
Kaeser, електрогенератори Himoinsa, високоповдигачи Unicarriers и др.

Петър Иванов, директор продажби Volvo CE в „Сигма България”:

Разходът на дизел на час невинаги показва цялата картина, а за оптимизиране 
на енергийната ефективност е необходим по-комплексен подход

Данаил Николов

Г-н Иванов, какво точно се разбира под понятието 
„енергийна ефективност“ при строителните машини?

Потребителите на строителна техника в България 

обикновено се интересуват от разхода на гориво на час. 

Това всъщност е т.нар. горивна икономичност, но не е 

енергийна ефективност. Под енергийна ефективност се 

разбира колко литра дизел се изразходва, за да се извърши 

дадена работа - например да се изкопае определено коли-

чество земна или скална маса, т.е. тонове за литър дизел.

В България има чуждестранни фирми, които събирай-

ки оферти за покупка на нова машина, изискват тази ин-

формация и по посочения начин изчисляват колко ще им 

„струва“ тази машина, т.е. колко пари ще вложат и колко 

ще спечелят. Те допълват сметката с разходи за сервиз 

за даден експлоатационен период плюс стойността на 

удължената гаранция и така получават общите разходи за 

експлоатация и поддръжка. Засега много малко български 

фирми действат по този начин.

Какъв е подходът на Volvo CE за постигане на мак-
симална енергийна ефективност на строителните ма-
шини?

Подходите са няколко. При най-популярните машини на 

Volvo, като например челни товарачи и съчленени самосва-

ли, производителят влага компоненти изцяло собствена 

разработка. Всеки един детайл се конструира на база дру-

гите, към които е куплиран. Не се прави монтаж на машина 

с двигател от една марка, трансмисия от друга и мостове 

от трета. Всеки един елемент е прецизно съобразен с 

работата на останалите за минимум загуба на енергия 

по веригата.

Ключов момент за енергийната ефективност е избо-

рът на подходящ модел с правилна конфигурация на работ-

ните органи, ходова част и т.н. При едновременна работа 

на няколко машини - например челен товарач с дъмпер, е 

много важно да се направи правилен подбор и съчетава-

не. Тук основният показател е с колко кофи да се напълни 

изцяло кошът на дъмпера. Според Volvo CE ефективното 

натоварване става с 3 до 5 кофи. Над 5 кофи енергийната 

ефективност спада осезаемо.

Един от проблемните моменти в експлоатацията на 
строителните машини е работата на празен ход. Какво 
и как може да се оптимизира в тази посока?

Дадена машина може да регистрира нисък разход на 

гориво на час, но това може да се дължи на дълги периоди 

работа на празен ход на двигателя, т.е. машината е била в 

изчакване твърде дълго време и не е свършила почти нищо. 

Според Volvo CE празен ход над 15 - 20% е лош показател, 

а в нашата практика сме имали случаи на 70%. Системи-

те на Volvo, които изключват двигателя след определено 

зададено време работа на празен ход, могат да помогнат 

много в такива случаи, но българските клиенти рядко ги по-

ръчват. А те не са скъпи. Голям процент работа на празен 

ход може да означава лоша организация на дейността на 

обекта. За целта ние предлагаме като услуга консулта-

ция за нейното оптимизиране след наблюдение и анализ 

на ситуацията.

Каква е връзката между енергийната ефективност 
и основните параметри на двигателя - мощност, вър-
тящ момент и обороти?

Има много клиенти, които ме питат „колко коня е тази 

машина“. Но не ме питат колко е въртящият момент и 

„Сигма България“ АД е създадена през 2005 г., а Петър 
Иванов се присъединява към нейния екип през 2006-а. По-
настоящем той е директор продажби Volvo CE и е най-
дългогодишният служител на дружеството, „ходещата“ 
история на фирмата и на развитието на марката Volvo 
Construction Equipment у нас.

Той има научна степен „доктор инженер“ от Тех-
ническия университет - София. Дисертационният му 
труд е на тема „Енергийна ефективност и екологично 
въздействие на транспортни системи“. В същото учеб-
но заведение придобива бакалавърска степен по транс-
портна техника и технологии и магистърска степен по 
технология и организация на автомобилния транспорт. 
Средно образование завършва в ПГ „Хенри Форд“, София.

при какви обороти се достига. Факт е, че много клиенти не 

разбират какво точно е въртящ момент и какво е неговото 

отношение към работата и разхода на гориво.

В действителност, когато максималният въртящ мо-

мент на една машина се достига при възможно най-ниски 

обороти, двигателят не се претоварва, а хидравличната 

система работи оптимално. Така машината работи мак-

симално ефективно - с висока производителност и малък 

разход на гориво. Неслучайно в каталозите на Volvo CE се 

посочва задължително въртящият момент, а също и иконо-

мичен диапазон на оборотите на двигателя. На таблото в 

кабината има индикатор с различни цветове и когато опе-

раторът работи в зеления диапазон, 

машината се използва ефективно.

През последните години има 
устойчива тенденция за влагане на 
двигатели с по-малки обеми при ве-
рижните багери. Това не налага ли 
компромисни съчетания на по-мал-
ка мощност и по-голяма икономич-
ност?

Volvo СЕ предлага в гамата си два 

модела в 21 - 23-тонния клас. ЕС200Е 

е оборудван с 4-цилиндров двигател, а 

ЕС220Е - с 6-цилиндров. Факт е, че но-

вият ЕС200Е се реализира у нас много 

успешно. Дори през първата година, 

когато бе пуснат на пазара, ние бяхме 

номер едно по продажби в цяла Европа. 

Клиентите споделят, че багерът има достатъчно сила и в 

същото време, следвайки нашите инструкции за икономич-

на работа, се постига разход от 8 л/ч. Нямаме оплаквания, 

че машината е слаба и не й достига сила. Тук действа точ-

но тази логика на високия въртящ момент при съответни-

те ниски обороти на двигателя. От своя страна ЕС220Е 

е премиум модел, по-тежък от ЕС200Е, с много по-богато 

оборудване и по-висока цена. Той е разработен за опреде-

лена целева група клиенти според конкретни изисквания.

Действително мощността на двигателя има ключово 

значение при колесните машини, например челните това-

рачи - за тяхното бързо придвижване и ефективно врязване 

на кофата в купа с материал. Ето защо при тази техника 

Volvo CE не прибягва до намаляване на обемите на двига-

телите.

Колко по-ефективни са според Вас машините с хи-
бридно задвижване и тези с изцяло електрическо зад-
вижване?

Практическият опит на клиенти в Европа и Бълга-

рия показа, че багерите Volvo с конвенционално дизелово 

задвижване дават същия разход на гориво в сравнение с 

аналогичните хибридни модели от конкурентни марки. Хи-

бридното задвижване изглежда по-скоро като добър марке-

тингов подход. Но значително по-сложното му устройство 

с интегрирани електрически компоненти е логично след 

определено време на експлоатация да доведе до повече 

разходи за поддръжка и подмяна на елементи. Факт е, че 

в гамата на Volvo CE има хибридни багери, но те са т.нар. 

хидравлични хибриди и са значително по-опростени от 

електрическите. Към момента в България нямаме внесе-

на такава машина и съответно нямам наблюдение върху 

енергийната й ефективност.

Бъдещето наистина изглежда електрическо. Инжене-

рите на Volvo CE са готови и правят изпитания с изцяло 

електрически големи машини за работа в кариери. В мо-

мента Volvo CE предлага в Западна Европа само компактни 

електрически багери и челни товарачи. Догодина те ще 

се продават и у нас. Опасявам се обаче, че в България към 

момента няма необходимата инфраструктура за зареж-

дане на тяговите им батерии и това ще бъде пречка пред 

бързото им навлизане на нашия пазар.

Какви са последните новости от Volvo CE?
Новостите са основно при верижните багери в сред-

ния и тежкия клас. Изцяло обновени са моделите ЕС250Е, 

ЕС300Е и ЕС350Е, които са снабдени с нови 8-литрови 

двигатели с вложени най-съвременни технологии от Volvo. 

Електрохидравличното управление с джойстици с пропор-

ционален ход е стандартно оборудване, а пилотно налягане 

не се използва. Системата дава възможност на оператора 

да прави настройки на скоростта на работните органи и 

да задава приоритети на различните работни движения и 

въртенето на надстройката.

Съвсем нови са моделите в 55-тонния клас - ЕС530Е и 

ЕС550Е. Това са верижни багери с изключително модерни 

технологии, осигуряващи не само повишаване на произ-

водителността с 20%, но и увеличаване на енергийната 

ефективност с 25% в сравнение със съществуващи модели 

в гамата.

Също така на пазара са и новите модели самосвали с 

твърда рама с товароносимост съответно 70 и 100 тона.
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Георги Сотиров

Г-н Илиев, напоследък 
община Ихтиман се рад-
ва на сериозен интерес. 
На какво се дължи той?

Ние сме интересна 

община в няколко посо-

ки. Освен чиста природа 

територията ни е близка 

и граничеща с планини в 

района, разположени сме 

покрай автомагистрала 

„Тракия” и железопътната 

линия, свързваща София 

с Пловдив и Истанбул, 

която се модернизира, и 

сме относително близо 

до столицата. Доста от 

жителите ни работят в 

мегаполиса, следват в уни-

верситетите, пазаруват 

в моловете.

Това са част от фак-

торите, които спомагат 

за засиления интерес към 

нашата територия за но-

вото строителство на 

еднофамилни жилища, на 

вили, за ремонт и възста-

новяване на стари къщи. 

Пандемията също рефлек-

тира върху желанието на 

много хора, предимно от 

големите градове, да се 

заселят за постоянно в 

по-малки населени места, 

където обаче има всич-

ко необходимо за моде-

рен живот и работа, т.е. 

бърз интернет, стабилно 

електрозахранване, ка-

чествено водоснабдяване, 

относително добри пъти-

ща и улици. Такъв търсен 

район е най-голямото ни 

село Вакарел с неговите 

многобройни махали, къде-

то издаваме и най-много 

разрешителни за жилищно 

строителство.

Но и се получава позна-

тият на много мои колеги 

парадокс – от една стра-

на, даваме разрешителни 

за строежи на жилищни/

вилни сгради и това е 

прекрасно. От друга – 

същите тези новодомци 

запазват постоянното 

си жителство в големия 

град, където плащат да-

нъците си. А за нас оста-

ват техните разходи – за 

извозване на сметта им, 

за преасфалтиране на ули-

цата пред дома им, която 

е разкопана, за да се вка-

ра водопровод, за улично-

то осветление, за всичко 

останало, полагащо се на 

съвременния човек. Хора-

та трябва да са отговор-

ни към селището, в което 

живеят. Предимствата на 

големия град трудно ще 

се пренесат във вакарел-

ските отдалечени махали 

Брънковци или Бузяковци, 

ако жителите не плащат 

налозите си именно по 

местоживеене.

Махалите около Вака-

рел нямат водопроводи. 

Те се снабдяват с вода 

от сондажни кладенци или 

от каптажи от близките 

планински възвишения, но 

това не е перспективно-

то решение.

В момента се изграж-
да най-дългият двутръбен 
жп тунел в страната от 
Побит камък до Вакарел, 
част от ключовата жп 
линия София – Пловдив.

Да, той засяга тери-

торията на махала Поли-

овци. Но трасето на ту-

нела преминава съвсем в 

края на землището й на 

дълбочина около 100 м. Ра-

боти се активно по този 

проект и нашите очаква-

ния са с изпълнението му 

да има съживяване на ре-

гиона – модерната инфра-

структура да привлече 

нови инвестиции, да съз-

даде работни места и т.н.

Освен тунел се строи 

и гарова инфраструктура. 

В общината ни ще има 

нова гара с голям пар-

кинг, а жп гара Ихтиман 

ще придобие европейски 

вид. С много усилия на 

нашата администрация и 

разбиране от Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“ ще про-

дължи да функционира при 

новите условия и жп гара 

Вакарел.

Какви са планираните 
капиталови разходи на 
общината за 2021 г.?

Винаги отговарям на 

този въпрос по един-един-

ствен начин – средства, 

с които разполагаме, са 

крайно недостатъчни за 

сериозно инфраструктур-

но развитие на селищата. 

Целевата субсидия, коя-

то получаваме от държа-

вата, е 853 800 лв., като 

тази година сме плани-

рали 550 000 лв. от нея 

да бъдат разходвани за 

рехабилитация на улици и 

300 000 лв. за кърпежи по 

общинските пътища. От 

бюджета си сме заделили 

пари и за саниране на ня-

колко общински сгради. 

В края на 2020 г. по-

лучихме с постановление 

на Министерския съвет 

допълнителни 980 000 лв., 

които са предвидени изця-

ло за асфалтиране на ули-

ци в общината.

Водоснабдяването 
на града е осигурено от 
Рила. Как функционира 
ВиК системата?

Водоснабдяването на 

селищата в общината 

е първостепенна грижа 

на администрацията и 

определено се справяме 

въпреки ограничените 

средства, с които разпо-

лагаме. Тази година има-

хме сериозен проблем с 

довеждащия водопровод 

към с. Вакарел и с елек-

трозахранването на пом-

пените станции, които 

осигуряват прехвърлянето 

на водата от яз. „Искър”. 

Разбира се, не е резонно 

в населено място, което 

има новоизградена мрежа 

и е само на десетина ки-

лометра от най-големия 

изкуствен водоем в Бъл-

гария, да има проблеми с 

питейната вода. Още по-

вече че водоснабдителна-

та мрежа на Вакарел беше 

реализирана чрез европей-

ски проект по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР).

Довеждащият водо-

провод е компрометиран 

като възраст и качество 

на тръбите, преминава 

през сложен за ремонтни 

дейности терен. Ще пов-

торя, че Вакарел и махали-

те наоколо се превърнаха 

в привлекателно място 

за нови заселници и ако 

постоянно живеещите в 

него са към 2000 души, то 

през лятото броят на на-

селението нараства двой-

но. Разбира се, консумаци-

ята на вода се увеличава, 

като питейната вода се 

ползва не само за битови 

нужди – поливат се гра-

дини, пълнят се детски 

басейни и др. Всичко това 

води до задълбочаване на 

проблемите.

Преди дни входирахме 

писмо в МРРБ с искане за 

подмяна на довеждащия 

водопровод от ВиК-София, 

защото той е държавна 

собственост, и се надя-

ваме това наше искане да 

бъде заложено за изпъл-

нение през следващата 

година. Същото направи-

хме и за Ихтиман. Нашият 

водопровод захранва още 

четири общини от стари 

водохващания от р. Ма-

рица в Рила планина. При 

необходимост трасето 

се допълва от водите на 

яз. „Белмекен”. Авариите 

са чести и ние като краен 

потребител сме най-по-

търпевши.

Трябва да кажа, че и в 

голямата махала с пре-

обладаващо ромско на-

селение има нужда от 

подмяна на подземната 

инфраструктура. Там, раз-

бира се, постоянно на дне-

вен ред е събираемостта 

на сумите за доставяне на 

питейната вода и отвеж-

дане на отпадната.

На влизане в града по 
старото Цариградско 
шосе има мощна земекоп-
на техника, работеща по 
голямо съоръжение. Как-
во е то?

Това е язовир „Джаков 

мост”, който в далечна-

та 2005 г. следствие на 

проливни дъждове остана 

с компрометирана стена 

и след направени разчети 

се оказа, че са необходи-

ми около 1 500 000 лв. за 

основен ремонт. Община-

та не разполага с такива 

средства и го предадохме 

за стопанисване на дър-

жавното дружество „Упра-

вление и стопанисване на 

язовири”, което в момен-

та извършва мащабното 

строителство.

Каква е базата на об-
разователната инфра-
структура? Добро впе-
чатление прави сградата 
на СУ „Христо Ботев”.

Да, то е цветно, краси-

во, с чудесен двор. И всич-

ко това стана след спе-

челен европейски проект 

по ПРСР за 1 600 000 лв. 

и много добра работа на 

строителите. Отлично 

саниране на сградата, нов 

покрив, внедрена фотовол-

таична система. 

Трябва да спомена и за 

другото училище в общи-

ната, това във Вакарел, в 

което децата се обучават 

Кметът Калоян Илиев: 

Популярността на в. „Строител“ 
е гаранция, че мненията на 
кметовете стигат до  
най-отговорните администрации 
в държавата

Сградата на общината

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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до X клас. За да запазим 

функциите на тази обра-

зователна институция за 

голямото ни село, която 

преди това беше до VIII 

клас, съдействахме тя да 

получи нов статут и така 

да предпазим учебното 

заведение във Вакарел от 

закриване. И това училище 

е енергийно обновено.

На добро равнище са 

и детските ни градини. 

За основно реновиране 

на две от тях получихме 

целево финансиране от 

правителството – за под-

мяна на покриви, саниране, 

нова визия на вътрешни-

те пространства. Със 

заделени средства от 

капиталовата ни програ-

ма извършихме планови 

ремонти на филиалите в 

селата Живково, Вакарел 

и Стамболово.

Искам да кажа няколко 

думи и за нашия Общински 

детски комплекс, или Цен-

тър за професионално и 

личностно развитие, кой-

то обединява по интереси 

доста деца. Тази година и 

него приведохме в прили-

чен вид, както и дворното 

пространство. 

Как живеят хората в 
по-малките села? 

Например и в Коста-

динкино, и в Белица, коя-

то е високо в планината, 

през лятото има много 

хора. Обновихме селски-

те площади, пооправихме 

улиците. През лятото там 

е строителна площадка 

и това може само да ни 

радва. След строителите 

идват стопаните и живо-

тът в тези малки населе-

ни места се завръща.

На територията на 
общината е изградено 
първото голф игрище 
в България. Това стана 
през 2000 г. Освен разно-
образни игрища компле-
ксът разполага и с инте-
ресни къщи в различни 
стилове.

Бих казал, че интере-

сът към него в момента 

не е голям, няма нови ин-

вестиции за модернизира-

не. Но все пак не бива да 

забравяме, че на ихтиман-

ска земя можете да играе-

те голф, футбол, баскет-

бол, волейбол, тенис, да 

яздите породисти коне, да 

почивате, да работите, 

да устройвате срещи и 

конференции, да се заба-

влявате.

Колко обекта реализи-
рахте по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на мно-
гофамилните жилищни 
сгради?

За съжаление нашите 

хора не се убедиха в пол-

зите на тази безплатна 

за тях програма, която 

реално обнови много от 

големите сгради в стра-

ната. Пускаха се листовки 

в пощенските кутии, кои-

то „разясняваха”, че след 

държавното саниране ще 

им вземат апартаменти-

те и че след ремонтите 

собствениците ще пла-

щат години наред, и т.н., 

и т.н. Това повлия много 

негативно и нямаме ре-

зултати.

В миналото градът 
е бил римска станция, 
охраняваща важната 
пътна артерия Виа Ми-
литарис към Констан-
тинопол. Географският 
обект Ихтиманска коса 
на северния бряг на п-в 
Бургас на о-в Ливингс-
тън, Южни Шетландски 
острови, е кръстен на 

Вашия град. И още – пре-
красната Ихтиманска 
котловина в Ихтиманска 
Средна гора. Всичко това 
помага ли за развитието 
на туризма?

Тези факти са добра 

основа за привличане на 

любознателни хора. Има-

ме хубави къщи за гости, 

които се ползват почти 

целогодишно, както и база 

на общината. За около 

200 000 лв. я реновирахме 

и тя приема посетители 

през всички сезони. 

Ще допълня нещо ин-

тересно за любителите 

на поклонническия тури-

зъм - в с. Борика се нами-

ра параклисът „Св. Петка“, 

построен на мястото на 

по-стар. Особеното в 

стенописите на Божата 

света обител е, че Исус 

е изобразен като дете и 

няма разпятия.

Няма как да се развива 
туризъм без добра пътна 
инфраструктура.

Напълно съм съгласен. 

Затова се стараем макси-

мално да поддържаме ули-

ците и пътищата в общи-

ната в добро състояние. 

Но това става и според 

средствата, които има-

ме за такива дейности, 

а както казах, те никога 

не са достатъчни. Изця-

ло ново, при това много 

качествено, асфалтиране 

имаме до две от нашите 

села – Черньово и Полянци, 

като тези трасета бяха 

реализирани с европейско 

финансиране. Искаше ми 

се да направим и пътя от 

Живково през Боерица до 

Венковец, който да излиза 

на републиканския път Их-

тиман – Самоков, но този 

проект не беше одобрен. 

Пътят Ихтиман – Са-
моков, за който спомена-
хте, е добра възможност 
за хората да карат ски на 
Боровец.

Да, това е републикан-

ски път, който се поддър-

жа от АПИ, но за неговото 

състояние има много как-

во да се желае. Същото 

се отнася и за трасето 

Вакарел - Ихтиман, което 

е част от старото Цари-

градско шосе, сега резерв 

на магистрала „Тракия”. 

Отсечката от много го-

дини е непроходима.

Какво е усещането да 
си кмет толкова години 
на 20 000 доста разно-

родно население – и като 
местоживеене, и като 
етнос, за образованието 
и културата да не гово-
рим.

Макар и относително 

малка община, кметската 

отговорност е 24 часа в 

денонощието седем дни в 

седмицата. За десетте 

години на този пост ос-

новната ми житейска мак-

сима е била да бъда един 

от тези 20 000 съгражда-

ни. Да работя за хората 

– доволни или недоволни. 

Не всички разбират, че 

решенията и намерения-

та на кмета зависят пре-

ди всичко от финансите, с 

които общината разпола-

га. После идва желанието, 

отговорностите и компе-

тенцията на екипа. Разби-

раемо е, че всеки иска да 

кара по нов асфалт, да има 

качествена канализация, 

да пие хубава вода, но нека 

хората се откажат от би-

туващата максима, че за 

всичко лошо в общината е 

виновен кметът.

Г-н Илиев, през уп-
равленските Ви години 
често сте гостували на 
страниците на в. „Стро-
ител”. Сега, както и сам 
сте забелязали, медията 
на КСБ дава сериозна 
трибуна на Ваши колеги 
в рубриката „Кметовете 
говорят”. Какво мислите 
за нея?

Идеята за рубриката 

„Кметовете говорят“ е 

превъзходна. Както аз, 

така и колегите, с кои-

то контактувам, в пе-

тък първото ни четиво е 

вестник „Строител“ и осо-

бено страниците, където 

гостуват кметовете на 

общини. Първото, което 

прави впечатление, е под-

чертан географски ред – 

веднъж колега от Северна 

България, после от Южна, 

после Североизточна, 

кмет от Западна и т.н. И 

признавам добрия подход 

на изданието, че за Вас 

няма малки, големи, селски 

и районни кметове. Пълна 

равнопоставеност.

Затова с огромно удо-

волствие се срещам с 

екипа на в. „Строител“, 

защото знам, че пробле-

мите, които ще поставя, 

ще попаднат на точното 

място. А популярността 

на вестника е гаранция, 

че това, което аз мисля, 

както и колегите, ще бъде 

адресирано до най-отго-

ворните администрации в 

държавата.

Старата баня, сега Картинна галерия

Изграждането на яз. „Джанков мост“

ОУ „Хр. Смирненски“ в с. Вакарел

Ново строителство

Реновираното Средно училище „Хр. Ботев“

Снимки авторът

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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Инвестицията е близо 4 млн. лв. по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

До 27 септември се приемат 

документи по обществената по-

ръчка за преустройство на сграда-

та на Летния театър в Младежки 

център в Града на хумора и сатира-

та. Тя е в рамките на проект „Въз-

можност за изява на младите хора 

– създаване на младежки център 

Габрово”, финансиран чрез Финан-

совия механизъм на Европейското 

икономическо пространство.

Припомняме, че от 12 допусна-

ти предложения по процедурата 

„Изграждане на младежки центро-

ве“ на програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и подо-

брено включване на уязвими групи“ 

Габрово се класира с най-висок ре-

зултат, следван от Монтана, Бур-

гас и Перник. Спечеленото финан-

сиране е в размер на 3 836 710 лв., 

като средствата са безвъзмездни. 

Дейностите предвиждат ре-

монт и благоустрояване на трибу-

ни (амфитеатър). Сцената също 

ще бъде възстановена, а зелени-

те площи - обновени. На отделен 

терен ще се изгради база за нас-

таняване на 35 души - гостуващи 

младежи, групи, състави. Тя ще е с 

топла връзка към основната сгра-

да, която ще бъде преустроена. 

Идеята е в обновеното прос-

транство да се провеждат нефор-

мални обучения на младежи между 

15 и 29 г., международни инициати-

ви за обмяна на опит, фестивали, 

услуги за подрастващи и др. Трябва 

да бъдат назначени най-малко 10 

служители.

Ще бъдат създадени зони за 

работа в пет направления - „Мла-

дежки хъб“, „Младежко лидерство“, 

„Култура, екология и творчески ак-

тивности“, „Спорт и физическа ак-

тивност“, „Здраве и благополучие“. 

Дейностите ще се реализират в 

партньорство с норвежкия Уни-

верситетски колеж за зелено раз-

витие и Технически университет 

- Габрово. Срокът за изпълнение е 3 

години и 6 месеца.

ПЛОВДИВ

Община Пловдив представи 

публично идеен инвестиционен 

проект за благоустрояване, консер-

вация, реставрация и социализация 

на източната и южната част на 

Античен форум на Филипопол - ар-

хеологическата зона между Цен-

трална поща, хотел „Тримонциум“ и 

бул. „Цар Борис III“. Проектанти са 

фирма „В и Р Инженеринг“ ООД - Со-

фия, които спечелиха открита про-

цедура за 58 800 лв. за изработване 

на комплексен проект за инвести-

ционна инициатива и осъществява-

не на авторски надзор по време на 

строителството на обекта. 

„Разработката обхваща не 

само посоките изток и юг, но и 

част от двете най-важни улични 

артерии в римския град през целия 

период на неговото съществуване, 

затова предизвика-

телствата за експо-

ниране на отделните 

периоди не са малко“, 

поясни археологът 

Иво Топалилов.

Една от зада-

чите е функционал-

ната свързаност и 

преодоляване на раз-

ликата в нивата, така че цялото 

пространство да има видимост, 

обособени зони, места за сядане и 

наблюдение, дневно и нощно освет-

ление, но по начин всичко да бъде 

концептуално свързано с другата 

част на форума. 

От проектантския екип е тър-

сена минимална намеса и максимал-

но използване на съществуващите 

елементи за най-доброто им екс-

пониране. Това е целта и на рес-

таврацията на Форума, в който са 

използвани няколко вида камък: пя-

съчник от с. Храбрино, туф от Кър-

джалийско, местен сиенит, както и 

други по-неиздръжливи материали.

Всички стълбища и рампи за 

достъпна среда ще се пренаредят 

с нова настилка и облицовка, а ма-

териалите на обекта ще са изцяло 

естествени – например счукана 

керамика, която да наподобява ке-

рамични плочи, и натрошен бял ка-

мък, имитиращ мраморна настилка. 

Предвижда се възстановка и на ан-

тичните магазини.

Преминаванията ще се осъ-

ществяват с метални пасарелки с 

парапети, за да не се стъпва върху 

археологията. Ще има и лапидариум 

(място с подредени камъни с архе-

ологическо значение), където ще 

бъдат показани архитектурните 

елементи, които няма да се използ-

ват при реконструкцията. 

Предвидено е озеленяване и на 

трите нива, включващо и стени от 

растения, а там, където е имало 

колони, но днес липсват, предложе-

нието е да бъдат заместени с туи, 

които да дават усещането за тях. 

Вечер ще има художествено и 

фоново осветление. Ще се строи 

и информационен център за ту-

ристите. Проектът е отворен и 

може да търпи промяна, посочиха 

от община Пловдив. 

Възстановяването на емблема-

тичното кино „Космос“ в Пловдив 

вече навлиза във фаза разработва-

не на технически проект. Това съ-

общи главният архитект на града 

Димитър Ахрянов.

„Експертният съвет по устрой-

ство на територията разгледа на 

последното си заседание задание-

то за продължаване на процедура-

та по проектиране на киното. То 

включва изискванията по отдел-

ните части“, заяви арх. Ахрянов 

и допълни, че в частта „Архитек-

тура“ съвместно ще работят арх. 

Димитър Балджиев, спечелил обя-

вения конкурс за проект в миналия 

мандат, и арх. Тодор Абаджиев, 

който притежава правата за кино 

„Космос“. Двамата са постигнали 

споразумение да направят техни-

ческия проект, който да даде съ-

временен вид на многофункционал-

на сграда от скандинавски отворен 

тип.

В задачата е да се обособят 

необходимите зали и сервизни по-

мещения, които да могат да функ-

ционират и да се организират гъ-

вкаво. 

Ремонтът на пътя Боровци – Монтана, който е част от трасето 

София – Берковица – Монтана през старопланинския проход Петрохан, 

трябва да приключи до 24 септември, съобщи кметът на Монтана 

Златко Живков.

Проектът е финансиран с 12 млн. лв. по Програмата за трансгра-

нично сътрудничество INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ 

и включва преасфалтиране на 15 км. Дейностите са разделени на 

два етапа. „От Боровци до след Благово в района на язовир „Чернила” 

трасето вече е ново. В момента се работи по втория етап, но в 

участъка от яз. „Чернила“ до Монтана има пропадания на пътя и това 

бави изпълнението“, обясни Живков. В момента движението по тази 

натоварена отсечка е в едната лента и се регулира от временни 

светофари. Изпълнител е BДX AД. Cтpoитeлният нaдзop ce ocъщecт-

вявa oт Oбeдинeниe „Пъткoнcyлт Инжeнepингc“ ДЗЗД. Aвтopcкият 

нaдзop e нa „Pyтeкc“ OOД. 

Община Неделино осъществява мащабна инвестиционна програ-

ма, съобщи кметът Боян Кехайов. По Програма „Красива България“ се 

реализира ремонт на инфраструктура в общинския център. Приключ-

ва реновация на спортната площадка в кв. „Емовци“. Върви подмяна на 

водопроводите, а после ще се постави нов асфалт по няколко улици. 

Други девет ще се рехабилитират. 

До няколко дни ще бъде подписан договор с изпълнител за сондаж-

но-проучвателната работа за геотермалните води на територията 

на общината. Целта е да се разкрият възможности за туризъм.

„Пред двора на училището ще бъдат изградени няколко инфра-

структурни съоръжения със спортен характер, ще се облагороди 

дворното пространство“, информира още кметът.

Подготвя се и процедура за почистване на речното корито, из-

готвяне на проект за колектор и пречиствателна станция. Ще бъдат 

изпълнени текущи ремонти на сгради в някои кметства.

„Основното, на което искам да наблегна, е не срокът, а качество-

то на строителните работи, тъй като това са обекти, които 40 – 50 

години не са пипани“, каза в заключение Кехайов.
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приемен бункер с вибрационен питател и 

сито тип Grizzly, както и монтираната под 

него челюстна трошачка TRIO CT2436, по-

даваща към 3-дековата пресевна машина 

TRIO TIO6203 фракция с големина 0-140 мм. 

Повече предизвикателства има при пуска-

нето на конусната трошачка TRIO TP260, 

при която се налага подмяна на вградена 

под нея течка. 

При тази маши-

на са изпробва-

ни няколко вида 

настройки, за 

да се установи 

как действа тя 

спрямо добива-

ния тук мате-

риал - основно 

трахибазалти, 

изключително 

твърди и абра-

зивни скали. В 

крайна сметка 

минима лното 

разстояние меж-

ду конуса и ман-

тията е регулирано на 20 мм и след пос-

ледващото пресяване се получава идеален 

готов продукт с размери 0-4 мм, 4-11,5 мм 

и 11,5-20 мм.

За отличната зърнометрия с минимал-

но допустимо количество пръчки/плочки 

голямо значение има патентованата стъ-

паловидна повърхност на мантията на 

конусната трошачка, както и съвремен-

ната електронна система, осигуряваща 

необходимото контролирано „задавяне” на 

машината с материал. Любопитен факт 

е, че всички фракции, произведени по време 

на пробите, са съвсем годни за влагане в 

стандартни бетони и успешно са реали-

зирани на пазара.

Напълно е постигната заложената 

производителност от 130-160 т/ч, както 

и желаният най-голям дял на фракциите с 

размери 11,5-20 мм. А след направеното 

обучение на място операторите на „Тех-

нострой-инженеринг 99“ работят уверено 

с машините както в ръчен, така и в авто-

матичен режим.

„Скалата, която добиваме и прера-

ботваме на кариерата до с. Иречеково, 

е с уникални характеристики. Може да 

се влага в асфалт за износващия се слой 

на автомагистрали и летища, както и в 

бетон от всички класове, в т.ч. високо-

якостни. Но са необходими много здрави 

машини за нейното разтрошаване. Пър-

воначално ние имахме друга идея за нова 

трошачно-пресевна инсталация, но след 

това приехме варианта с машини TRIO на 

„Велев Машинъри“, който се оказа добър за 

вида скала в нашата кариера. Доволен съм 

от инсталацията, работи ефективно, по-

стигнахме желаната производителност, 

като формата на зърното на скалните 

фракции отговаря на всички нормативни 

изисквания“, заяви Стоян Проданов, изпъл-

нителен директор на „Технострой-инже-

неринг 99“ АД.

„За пореден път ни се падна да изпъл-

няваме обект в изключително сложна об-

становка. Въпреки всички предизвикател-

ства, които се наложи да посрещнем, ние 

се справихме блестящо“, заяви на свой ред 

Методи Велев, управител на „Велев Маши-

нъри“ - официален представител за Бълга-

рия на Weir Minerals и тяхната марка TRIO.

В началото на юли успешно при-
ключи пускането и въвеждането в 
експлоатация на трошачно-пресевна 
инсталация с машини TRIO в карие-
рата до с. Иречеково, област Ямбол. 
Въпреки сложната ситуация с дос-
тавките вследствие на епидемията 
„Велев Машинъри“ ЕООД и неговите 
партньори дадоха всичко от себе си 
за ускоряването на реалния старт на 
високоефективното производство на 
каменни фракции за бетон и асфалт.

Началото на реалната работа на но-

вата трошачно-пресевна инсталация в 

кариерата на „Технострой-инженеринг 99“ 

АД бе планирано за април 2021 г. Въпре-

ки своевременната доставка на самите 

трошачни и пресевни машини TRIO ма-

териалите за металните носещи кон-

струкции и лентовите транспортьори 

се забавят с около два месеца и половина 

заради липса на необходимите количества 

в европейските дистрибуторски мрежи на 

водещи световни производители.

Безмилостното цъкане на часовника 

принуждава екипът на „Велев Машинъри“ 

да се реши да приема на обекта почти 

готовите рами и опори от българския по-

дизпълнител и в полеви условия самосто-

ятелно да извършва напасването и кори-

гирането на допуснатите отклонения от 

проектната документация. А при нормал-

ни обстоятелства това се прави в завод-

ски условия, като на обекта се извършва 

само монтаж. Въпреки тези големи труд-

ности и огромната отговорност, поета 

от „Велев Машинъри“, всичко е сглобено в 

завършен вид според проекта.

След монтажа на цялата технологич-

на линия настройките на самите машини 

и регулирането на тяхната съвместна 

работа става за по-малко от седмица. 

Безпроблемно заработват 26-кубиковият 

С инвестиция от 4,5 

млн. лв. домът за стари 

хора „Гергана“ във Варна 

ще бъде преобразен. Об-

щината планира основен 

ремонт на сградния фонд, 

който трябва да започне 

през следващата година. 

Вече има изготвен про-

ект за реновация, както 

и издадено разрешение за 

строеж. 

Предвижда се обновява-

не на стаите, на столова-

та и пристрояване на вън-

шен асансьор. Ще има нов 

достъп директно от буле-

варда към дома. Заложено е 

и облагородяване на приле-

жащите площи. Планирано 

е да се закупи и изцяло ново 

обзавеждане за стаите на 

възрастните хора.

Средствата ще бъдат 

заложени в бюджета за 

2022 г. на община Варна, 

когато е планирано да запо-

чне и същинската работа.

Домът за стари хора 

е разкрит през 1989 г. в 

кк „Св. св. Константин и 

Елена“ и се помещава в 

една сграда с Дома за пъл-

нолетни лица с физически 

увреждания. Двете инсти-

туции ползват общи по-

мещения – хотелска част, 

кухненски блок и перално 

помещение. Капацитетът 

му е за 100 души, а този на 

дома за пълнолетни лица с 

физически увреждания – за 

40 души. 

Това ще бъде първият 

му цялостен ремонт. Към 

момента материалната 

база е стара и амортизи-

рана.

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански дари 

заплатата си за почистването и възстановяването 

на северната стена на Ямболската средновековна 

крепост, съобщиха от общинската администрация. С 

парите ще бъдат покрити разходите за ползването 

на тежка техника при облагородяване на района около 

защитното съоръжение.

Тънеща в забрава и изоставена от дълги години, 

северната крепостна стена ще се открие по ини-

циатива на кмета, но под наблюдението на археоло-

га Явор Русев. Тя е част от знаменитата ямболска 

крепост Дъбилин и е единственият оцелял до днес 

археологически паметник на територията на града 

от Средновековието. Обектът е обявен за културна 

ценност от национално значение. Твърдината се на-

мирала на важен кръстопът, свързващ Константино-

пол и Адрианопол (днешен Одрин) с българската сто-

лица Търновград на север. Тя е първата на Балканския 

полуостров, която оказва съпротива на османските 

завоеватели. А летописите свидетелстват, че е била 

и една от най-красивите между Стара планина и Ад-

рианопол. 

По-голямата част от нея се намира под основите 

на Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ 

и съседните жилищни сгради в града и цялостното й 

разкриване е невъзможно.

Страницата 
подготви
Елица Илчева

21 улици ще бъдат ос-

новно ремонтирани в об-

щина Белово със средства 

от Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството. Това 

съобщиха от пресцентъра 

на ведомството след среща 

между служебния министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството арх. 

Виолета Комитова и кмета 

на Белово инж. Костадин 

Варев. Общо 1,6 млн. лв. са 

предвидените инвестиции в 

15 улици в с. Момина клисура, 

5 в общинския център и една 

в с. Аканджиево. 

Кметът на Белово инж. 

Костадин Варев е посочил, 

че споразумението с МРРБ 

е от 2019-а, като до момен-

та общината със собст-

вени средства е успяла да 

подмени водопроводите под 

трасетата, предвидени за 

ремонт. Със съгласието на 

министър Комитова сро-

кът за изпълнение на дей-

ностите ще бъде удължен, 

за да може обектите да 

бъдат завършени с нови 

настилки и съпътстващи 

съоръжения. Очакванията 

са до края на годината да 

бъдат готови десет, а ос-

таналите през следващата 

година. 

На срещата са обсъдени 

и въпроси, свързани със със-

тоянието на ВиК мрежите в 

общината и възможности-

те, които се откриват пред 

местната администрация 

след решението й да се 

включи към ВиК асоциацията 

в област Пазарджик. Очаква 

се по този начин Белово да 

има достъп до европейско 

финансиране, за да подменя 

старите водопроводни и ка-

нализационни мрежи, които 

са от 50-те години на мина-

лия век. 

Кметът Варев е по-

твърдил, че заради старите 

тръби 7 от 9-те населени 

места в общината са на 

воден режим през летните 

месеци. За модернизиране 

на ВиК мрежите в общината 

са нужни над 50 млн. лв. От 

думите му е станало ясно, 

че на дневен ред в Белово е 

и изработването на Общия 

устройствен план на общи-

ната, както и ремонтът 

на главния път Пазарджик 

– Костенец в очертанията 

на Белово.

За модернизиране на ВиК мрежите 
в общината са нужни над 50 млн. лв.
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Японски архитекти имплантират „Огнивото” на великия 
разказвач като магическо премеждие за посетителите

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Истинска приказка. 

Това представлява втори-

ят музей на Ханс Кристи-

ан Андерсен в родния му 

град Одензе, Дания, който 

след фалстарта си през 

юни заради технически 

неизправности ще бъде 

открит за втори път сега 

през септември. Компле-

ксът, посветен на великия 

датски разказвач, с чиито 

шедьоври, като „Храбрият 

оловен войник“, „Снежната 

кралица“, „Грозното патен-

це“ и много други израс-

наха няколко генерации, 

е разположен на площ от 

5600 кв. м, 2/3 от които се 

намират под земята. 

Фактически музеят 

наподобява гора, като 

архитектурата остава 

на заден план. Идеята за 

приказния лес е на япон-

ското студио Kengo Kuma 

& Associates и в нея са 

вплетени мотиви от една 

от не най-популярните 

Андерсенови истории за 

деца – „Огнивото”. Концеп-

туалният прочит на при-

казката намира своето 

ново измерение в музейни-

те сгради, които предста-

вляват сливащи се хармо-

нично с околния ландшафт 

къщички с органична фор-

ма, преплитащи се в нещо 

като градина лабиринт. 

Ефектните високотехно-

логични и дизайнерски ре-

шения под тях ще позво-

ляват да се проникне във 

възхитителните сюжети 

на гениалния писател, при 

които обикновените пред-

мети ще се виждат откъм 

необичайната им страна. 

Посетителите ще преми-

нават през рампа с дъл-

жина 110 м, потапяйки се 

все по-дълбоко в приказния 

свят, отдалечавайки се 

от реалността. 

Освен от творчест-

вото на Андерсен архи-

тектите от Kengo Kuma 

& Associates черпят вдъх-

новение и от неговия жи-

вот. В Одензе вече има 

съществуващ музей на 

писателя,  помещаващ 

се в родната му къща, 

но идеята на японците е 

да се стимулира четене-

то и препрочитането на 

Андерсен, а не преразказ-

ването на историите му. 

Действителността, до 

която посетителите ще 

се докоснат в ултрамо-

дерния свят на старото 

огниво, ще насърчава въ-

ображението и комуни-

кацията между човека и 

приказките. Звук, свет-

лини и картини в унисон 

ще превръщат общата 

магия в индивидуално из-

живяване.

Музеят на Андерсен е 

един от най-мащабните 

и амбициозни проекти в 

Дания през последните 

години. Поради този факт 

списъкът на спонсорите и 

подкрепящите го фонда-

ции е приказно дълъг. 

На 25 август Шон Ко-

нъри – легендарният шот-

ландски актьор и удосто-

ен с титлата сър, щеше 

да стане на 91 г. От ми-

налия октомври обаче го 

няма, след като ни напус-

на в годината на почет-

ния си юбилей. Първият 

и най-неотразим филмов 

Джеймс Бонд от цели 8 

фамозни изпълнители на 

героя на Йън Флеминг бе 

обявен за най-великия жив 

шотландец и буквално 

за истинско национално 

богатство. И съответ-

но можеше да си позволи 

да живее по подобава-

що разточителен начин. 

Имаше домове в родната 

си Шотландия, Испания 

и Бахамите. Вилата му 

на Лазурния бряг обаче е 

неговата голяма и дълго-

годишна любов и своеоб-

разна перла. Мястото се 

намира на върха на скала 

над Ница. Гледките от тук 

са спиращи дъха без преу-

величение. Цялата Френ-

ска Ривиера се вижда в 

перспектива. Знаменита-

та алея – Променад дез 

Англе, също е опъната до 

хоризонта. Семейството 

на великия актьор пусна 

вилата за продажба, като 

иска за нея респектира-

щите 33,87 млн. долара.

Самата къща пред-

ставлява сложна структу-

ра от пет нива, терасира-

на и свързана с асансьор. 

Долните части са вгра-

дени в скалата. А експло-

атираният покрив служи 

като идеална платформа 

за слънчеви бани. Къщата 

е скрита в усамотен гра-

дински ъгъл, гледано от 

входа, като превантивна 

мярка от досадни папара-

ци и прекалено активни 

фенове. 

На долното ниво на 

имението има фитнес 

зала и закрит басейн с 

панорамни прозорци. Горе 

е голяма кухня и трапеза-

рия, които се отварят към 

открита тераса. Още по-

високо са дневните, както 

и малка кухня. И накрая - 

двата горни етажа са 

запазени за спални, бани 

и съблекални (има мъжки 

и женски). Като цяло, ако 

се съсредоточим върху 

американската система 

за представяне на къщи, 

вилата има 5 спални: в до-

пълнение към тези на соб-

ственика по една на всяко 

ниво, някои са за гости, 

а други са предназначени 

за обслужващия персонал. 

Има и още един басейн на 

отделна платформа. Този 

– с прекрасна панорамна 

гледка към Лазурния бряг. 

Имението е проекти-

рано в стила на френска-

та класика от началото 

на XX век, така наречена-

та бел епок. Интериорът 

също е хайклас, но тук е 

по-трудно да се изолира 

определена темпоралност 

или културна традиция. 

Фасадата на сградата е 

оплетена с диво грозде, 

осеяно с глициния, която 

цъфти невероятно през 

пролетта – любимото 

време на актьора. 

Между другото, име-

нието на Шон Конъри 

също има своя собствена 

филмова история – появява 

се в един от епизодите на 

Бонд – „Никога не казвай 

никога”, заснет в Ница и 

Монако. 
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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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Открита приемна на 
в. „Строител“ в ОП на 
КСБ – Ямбол

Проф. д-р инж. икон. 
Даниела Тодорова, 
ректор на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

От 17 до 19 септември 

в Несебър ще се проведе 

българското национално 

първенство за килови яхти 

2021. Събитието се ор-

ганизира от Българската 

федерация по ветроход-

ство с генерални парт-

ньори „Некст Консулт“ и 

Salesforce и със съдействи-

ето на домакините на рега-

тата – яхтено пристанище 

Марина Несебър. Първен-

ството подкрепят още 

брандът Cutty Sark, винар-

ска изба Katarzyna Estate, 

бар Jet Port Bar&Dinner. 

Вестник „Строител“ е сред 

медийните партньори.

Повече от 35 килови 

лодки и 400 участници ще 

се състезават в клас IRC 

и ORC с амбицията да се 

превърнат в следващи-

те шампиони и да окичат 

златните медали. Трите 

последователни дни на на-

ционалното първенство 

ще са изпълнени с много 

емоции, напрежения и въл-

нения не само за екипажи-

те, борещи се за победа, но 

и за всички присъстващи. 

Т.нар. гонки, или състеза-

нията между лодките от 

съответния клас, ще са 

изключително атрактивни 

за зрителите, като трасе-

то им ще е разположено по 

начин, позволяващ да бъдат 

наблюдавани през цялото 

време, вкл. от брега.

Регатата ежегодно се 

следи от повече от 700 

души, сред които известни 

представители на бизнеса 

и професионалисти. 

Първият ден на рега-

тата ще бъде вълнуващ 

не само от спортна глед-

на точка, но и за бизнеса. 

В следобедните часове на 

петък (17.09.) ще се прове-

де специализирано събитие, 

организирано от „Некст 

Консулт“ и Salesforce, в 

което участие ще вземат 

собственици и управители 

на водещи компании, опери-

ращи в страната. На него 

ще бъдат споделени вдъх-

новяващи презентации и 

лични истории, а аудито-

рията ще се зареди с нови 

идеи и посоки за развитие и 

още повече енергия и стре-

меж към успехи. И това не 

е всичко.

В края на деня ще има 

нетуъркинг с участниците 

в първенството, ВИП гос-

ти, партньори на регатата 

и организаторите на меро-

приятието. Събитието ще 

бъде придружено с хубава 

музика и добро настроение, 

така че подобаващо да за-

крие летния сезон.

Запазете си датите 17 

- 19 септември, планирай-

те пътуване до красивия 

античен Несебър и поне за 

малко станете част от 

тази вълнуваща и впечат-

ляваща култура – ветро-

ходството. 

След 40-годишна 

раздяла шведският 

поп квартет ABBA 

се завръщат с нов 

албум през 2021 г. 

На 5 ноември леген-

дарната група ще 

издаде Voyage и ще 

представи шоу с ци-

фрови аватари. Той 

включва 10 песни, 

като първите две са 

озаглавени I Still Have 

Faith in You и Don't 

Shut Me Down, които 

са разпространени в 

YouTube канала.

Звездите  от 

ABBA Агнета Фелт-

скуг, Анна-Фрид Люнгста, 

Бьорн Улвеус и Бени Ан-

дерсон обявиха и серия от 

концерти в Лондон. Те ще 

започнат през май 2022 г. 

Очаква се шоуто да е ре-

волюционно, като то от-

ново е наречено Voyage. 

Дигитaлните версии на 

ABBA ще излязат на сце-

ната заедно с 10-членен 

лайв бенд в специално 

създадена концертна зала 

в Олимпийския парк в Лон-

дон, кръстена на групата 

- ABBA Arena. Тя ще е с ка-

пацитет 3000 души, кои-

то ще чуят над 22 хита 

на квартета, сред които 

Mamma Mia и Waterloo.

Цифровите аватари на 

ABBA са създадени с помо-

щта на технология за ула-

вяне на движение, подобна 

на използваните 

в холивудски про-

дукции. Групата е 

заснета със спе-

циални костюми, 

а Уейн Макгрегър, 

президент на лон-

донския Кралски 

балет, хореографи-

ра изпълнението 

им. За проектира-

нето и анимира-

нето на аватари-

те се е погрижил 

екип от 850 души 

от компанията за 

ефекти на Джордж 

Лукас – Industrial 

Light & Magic.

Кадрите са режисирани 

от режисьора Бейли Уолш и 

продуцирани от Йохан Ренк, 

известен като режисьор на 

телевизионния минисериал 

„Чернобил“, и Свана Гисла, 

която работи с Ренк върху 

видео клипове за послед-

ния албум на Дейвид Бауи 

Blackstar. 

 „Толкова бях щастлива 

да работя отново с група-

та, толкова е хубаво това, 

което направихме“, е зая-

вила Анна-Фрид Люнгста 

по повод събирането на 

четворката и е определи-

ла Андерсон и Улвеус като 

„изключително талантливи, 

наистина гениални автори 

на песни“.

Улвеус е коментирал, че 

останал омагьосан от из-

пълнението на новите пес-

ни от Фелтскуг и Люнгста. 

„Наистина плаваме в 

неизследвани води. С по-

мощта на по-младото по-

коление ние пътуваме в 

бъдещето“, е коментирал 

Андерсон.

ИНТЕРВЮ

Йорданка Фандъкова, 
кмет на Столичната 
община
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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


