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Екип в. „Строител“

„Добре дошли на откри-

тата изнесена приемна, коя-

то организираме съвместно 

в. „Строител“ и Областното 

представителство на Кама-

рата на строителите в Бъл-

гария (ОП на КСБ) в Ямбол. 

Изключително много се рад-

вам, че изданието провежда 

подобни инициативи в стра-

ната и ние сме поредното 

Областно представител-

ство, на което те гостуват“. 

Това каза при откриването 

на приемната инж. Красимир 

Инджов, председател на ОП 

на КСБ – Ямбол, който заедно 

с прокуриста и главен редак-

тор на в. „Строител“ Рене-

та Николова бе домакин на 

събитието. Специален гост 

бе инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на УС на КСБ, а в 

срещата се включиха и инж. 

Живко Ангелов, член на УС на 

КСБ и член на Областния съ-

вет на местната структура 

(„Диана Комерс – 1“ ЕООД), 

членовете на ОблС на ОП на 

КСБ – Ямбол, инж. Николай 

Георгиев („ABC Инженеринг-

Н“ EOOД), който е и член на 

Комисията за воденето, под-

държането и ползването на 

ЦПРС, инж. Петър Петров 

(„Ерго консулт“ ЕООД), чле-

новете на Контролния съвет 

на ОП на КСБ – Ямбол, Хрис-

то Христов (ИМСТИ ЕООД) и 

инж. Павлина Колева („Полис-

строй“ ЕООД), както и пред-

ставители на фирми от ОП 

– инж. Димитър Керемедчи-

ев („Полисстрой“ ЕООД), инж. 

Диян Механджиев („Оникс-Х“ 

ООД) и Васил Горанов („Инком 

ПВ“ ООД).
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ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com

Брой 38, година XIII, 17 септември 2021

На събитието общината представи инвестиционната си програма и предстоящите проекти 

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

Строителството на метроучастъка 
от „Хаджи Димитър“ до „Левски Г“ 
стартира в началото на 2022 г.

Проведе се Разширен 
управителен съвет на КСБ

ИНТЕРВЮ

КСБ

 стр. 6-8

 стр. 3

    Честит празник на София!
Екипът на вестник „Строител“ 
пожелава на своите читатели 
Вярата, Надеждата  
и Любовта винаги да ги 
съпътстват, а Мъдростта да ги 
води в делата им!
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  euromarket.bg      construction@euromarket.bg      0888 811 537

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

ВСИЧКИ ТИПОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЕДИН ДОСТАВЧИК.

БАГЕР-ТОВАРАЧИ

ГРЕЙДЕРИ

БУЛДОЗЕРИ

МИНИ БАГЕРИ

14 септември
Акад. Ячко Иванов, член на Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС

17 септември
Инж. Розета Маринова, член на УС на КСБ и председател на Комисията по 

професионална етика към КСБ

21 септември
Инж. Калин Пешов, зам.-председател на УС на КСБ

Мирослав Еленков

Година и половина след като панде-

мията от COVID-19 преобърна живота на 

всички, председателят на Европейската 

комисия Урсула фон дер Лайен произнесе 

традиционната си реч за състоянието 

на Съюза. Тя похвали програмата на Бло-

ка за ваксинация на населението, която 

достигна 70%, и Плана за икономическо 

възстановяване на страните членки.

В изказването си Фон дер Лайен 

очер та водещите инициативи, които 

Комисията планира да предприеме през 

2022 г. Някои от тях са: Продължаване 

на усилията за ваксиниране в Европа и 

ускоряване на ваксинациите в световен 

мащаб, както и укрепване на готов-

ността за справяне с пандемии; Рабо-

та съвместно с глобалните партньори 

на ЕС за преодоляване на недостига на 

финансиране за борбата с изменението 

на климата; Водеща роля в цифровата 

трансформация, която ще доведе до 

създаване на работни места и ще сти-

мулира конкурентоспособността, като 

същевременно гарантира високи техни-

чески постижения и сигурност на дос-

тавките; Осигуряване на по-справедливи 

условия на труд и по-добро здравеопазва-

не и създаване на повече възможности за 

младите хора в Европа да се възползват 

от европейската социална пазарна ико-

номика; Засилване на сътрудничеството 

в областта на сигурността и отбрана-

та и задълбочаване на партньорството 

на ЕС с най-близките съюзници; Защита 

на европейските ценности и свободи и 

защита на принципите на правовата 

държава.

Повече по темата четете в следва-
щия брой на вестник „Строител“.

Емил Христов

На официална церемония на 16 септем-

ври в Брюксел бяха наградени първите побе-

дители в конкурса „Нов европейски Баухаус“ 

2021 г., които са общо 20. Тя бяха обявени 

от председателя на Европейската коми-

сия Урсула фон дер Лайен, Елиса Ферейра, 

еврокомисар по „Сближаване и реформи“, и 

Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, 

научни изследвания, култура, образование и 

младеж“.

Отличените проекти имат за цел да 

илюстрират добрите практики и концепци-

ите, както и новите европейски ценности 

на движението „Баухаус” - устойчивост, 

естетика и приобщаване.

Конкурсът „Нов европейски Баухаус“ е в 

две направления в десет различни катего-

рии. Първото направление е посветено на 

вече реализирани проекти, които трябва 

да са завършени към момента на подаване 

на заявлението. Второто е „Нов европейски 

Баухаус за изгряващи звезди“ и е фокусирано 

върху концепции или идеи, представени от 

млади таланти на възраст до 30 г.

Повече за наградените четете на сайта 
на в. „Строител“ https://vestnikstroitel.bg.

Десислава Бакърджиева 

Европейската комисия прие съобще-

ние, с което се полага началото на кон-

цепцията за „Нов европейски Баухаус“. Тя 

включва редица политически действия и 

възможности за финансиране. Проектът 

цели да ускори преобразуването на различ-

ни икономически сектори като строител-

ството и текстилната промишленост, 

за да даде достъп на всички граждани 

до стоки - продукти на кръговата ико-

номика, които имат по-нисък въглероден 

интензитет. Той обединява културното 

и творческото измерение с европейския 

Зелен пакт.

През 2021 - 2022 г. за проектите в 

рамките на инициативата ще бъдат от-

делени около 85 млн. евро. Много други про-

грами на ЕС ще включат „Нов европейски 

Баухаус“ като контекстен елемент или 

като приоритет без предварително опре-

делен бюджет. Финансиране ще бъде полу-

чено и от различни програми на ЕС.

ЕК ще създаде и лаборатория на „Нов 

европейски Баухаус”.

На заседание на 
Изпълнителното бюро на 
Камарата на строителите 
в България проф. д.ик.н. 
инж. Николай Михайлов, 
председател на Надзорния 
съвет на „Трейс Груп Холд“ 
АД и член на УС на КСБ, 
получи поздравителен 
адрес и икона от 
Управителния съвет на 
Камарата по случай 25-ата 
годишнина на „Трейс Груп 
Холд“. Те му бяха връчени 
от председателя на УС 
инж. Илиян Терзиев и 
изп. директор Валентин 
Николов. 
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Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

проведе Разширен уп-

равителен съвет (УС) в 

сградата на браншовата 

организация. Събитието 

се състоя при стриктно 

спазване на противоепи-

демичните изисквания в 

хибриден формат - при-

съствено до 30 души и по-

средством интернет кон-

ферентна връзка. В него 

се включиха инж. Илиян 

Терзиев, председател на 

УС на КСБ, зам.-председа-

телите на УС на КСБ инж. 

Велико Желев, инж. Христо 

Димитров (онлайн), инж. 

Николай Николов (онлайн), 

който е и председател на 

Областното представи-

телство на КСБ - Бургас, 

Валентин Николов, изп. ди-

ректор на Камарата, инж. 

Розета Маринова (онлайн), 

член на ИБ и УС и предсе-

дател на Комисията по 

професионална етика, Лю-

бомир Пейновски, член на 

УС на КСБ и изп. член на 

СД на „Строителна ква-

лификация“ ЕАД, предсе-

дателят на Контролния 

съвет (КС) инж. Благой 

Козарев, доц. д-р инж. Ге-

орги Линков, председател 

на Комисията за водене-

то, поддържането и полз-

ването на ЦПРС, членове 

на УС, председатели на ОП 

на КСБ и на секции на Ка-

марата, Ренета Николова, 

прокурист и главен редак-

тор на в. „Строител“.

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

откри заседанието, което 

продължи с приемането на 

Годишен финансов отчет 

(ГФО) и доклад на незави-

симия одитор на КСБ за 

2020 г., представен от 

Капка Асенова, главен сче-

товодител на Камарата. 

Разширеният УС гла-

сува и одобри и Годишен 

доклад за дейността, 

ГФО и доклад на независи-

мия одитор за 2020 г. на 

„Строителна квалифика-

ция“ ЕАД. По тази точка 

доклад изнесе изп. член на 

СД на „Строителна ква-

лификация“ ЕАД Любомир 

Пейновски, който сподели, 

че продължава изпълне-

нието на основната цел 

на дружеството да про-

вежда професионални обу-

чения. „Програмата през 

2020 г. следва доказалия 

се като необходим за ба-

зовите нужди на вписани-

те в ЦПРС фирми модел, 

съгласно който Камарата 

предоставя пакет от без-

платни обучения“, сподели 

той. Пейновски подчерта, 

че дори в условията на пан-

демия от COVID-19 „Стро-

ителна квалификация“ ЕАД 

e съумяло да трансформи-

ра и приспособи дейност-

та си към новите реално-

сти. „Бяха разработени 

съответни материали и 

се създаде необходимата 

среда за провеждане на 

обученията в електронен 

формат“, каза той. От 

думите му стана ясно, че 

дружеството за трета 

поредна година затвърж-

дава възходящата си линия 

на положително развитие. 

Членовете на УС приеха и 

предложението за осво-

бождаване от отговор-

ност на членовете на СД 

на „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД за дейността 

им през 2020 г.

Заседанието продължи 

с гласуване на Консоли-

дирания отчет на КСБ за 

2020 г., презентиран от 

главния счетоводител на 

Камарата Капка Георгие-

ва.

В следваща точка от 

дневния ред изп. директор 

Валентин Николов запозна 

присъстващите с инфор-

мация за Общите събра-

ния на Областните пред-

ставителства на КСБ. 

„Всички събрания на ОП 

са насрочени, графикът е 

разпратен. Единственото, 

което искам да добавя, е 

молба към членовете на УС 

на браншовата организа-

ция да вземат участие в 

съответните заседания 

по области“, сподели той. 

Разширеният УС на Ка-

марата гласува и одобри 

промени в Правилника за 

реда и начина на провеж-

дане на заседанията на 

организацията в онлайн 

режим. Доклад по темата 

представи изп. директор 

на КСБ Валентин Николов. 

Инж. Виолета Ангели-

ева, директор дирекция 

„Анализи, строителство, 

професионална квалифика-

ция и мониторинг“ в КСБ, 

запозна присъстващите 

на заседанието с позици-

ята на УС във връзка със 

законодателни промени и 

нормативна база, свърза-

ни с усъвършенстването 

на инвестиционния про-

цес. „От края на миналата 

година по инициатива на 

КСБ се създаде Консулта-

тивен съвет на браншови-

те организации в сектор 

„Строителство“ с цел 

обща защита на всички 

наши членове, както и по-

стигане на по-голям кон-

сенсус по текстовете на 

различните законопроекти 

и основно по ЗУТ“, сподели 

тя. Инж. Ангелиева инфор-

мира също, че членовете 

на Консултативния съвет 

са взели решение в дъл-

госрочен план да разра-

ботят съвместно единен 

Кодекс за териториално 

и регионално планиране, 

градоустройство, инвес-

тиционно проектиране и 

строителство. „Желание-

то на всички е идейната 

концепция да бъде гото-

ва до Нова година. Нужно 

е да направим анализ на 

законовите и подзаконови 

актове“, посочи тя. Инж. 

Ангелиева обърна специ-

ално внимание и на Закона 

за културното наследство, 

в чиито текстове има час-

ти, които спъват работа-

та на строителите. 

От своя страна изп. 

директор на КСБ Вален-

тин Николов сподели, че 

в последните месеци се 

е формирала достатъч-

но голяма критична маса 

в публичното простран-

ство, която е на мнение, 

че е необходим нов Закон 

за устройство на тери-

торията или неговото 

разделяне. „Ние започнах-

ме да работим в КС на 

браншовите организации в 

сектор „Строителство“ за 

създаването на цялостна 

концепция. Ще има и спе-

циално заседание на ИБ на 

КСБ по темата в следва-

щите месеци“, каза той и 

допълни, че след това ин-

формацията ще бъде пред-

ставена на УС за изработ-

ване на обща позиция на 

Камарата. 

Членовете на УС на 

КСБ бяха запознати и с 

информация във връзка с 

цифровизацията на стро-

ително-инвестиционния 

процес и административ-

но-цифровата реформа 

в КСБ. Презентации по 

темите направиха инж. 

Любка Денева, нач.-отдел 

„Дигитализация в строи-

телството“, и Евгени Кос-

тадинов, IT специалист.

Обсъдено бе и предло-

жението на ОП Стара За-

гора за завишаване на кри-

териите по чл. 9, ал. 2, 3 и 

4 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя. 

Предложението бе пред-

ставено от председате-

ля на ОП - Стара Загора, 

Пламен Михалев. Позиция 

по темата изрази доц. д-р 

Георги Линков, а в послед-

валата дискусия се вклю-

чиха инж. Благой Козарев и 

председателят на ОП Кър-

джали Емил Младенов. По 

тази точка от ОП - Стара 

Загора, ще изготвят пис-

мени предложения, които 

ще изпратят до УС. 

В точка „Разни“ Йова 

Апостолова, мениджър 

„Връзки с общественост-

та“ на КСБ, представи ме-

диен план за популяризация 

работата на Камарата. 

В рамките на заседа-

нието бяха приети и из-

ключени членове на КСБ.

Снимка Емил Христов
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ВДЪХНОВЕН 
ОТ ТЕБ

Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

02/808 31 81
056/80 68 51
052/57 44 00
042/28 00 80

Нова серия комбинирани 
багер-товарачи Cat

Проектирани за повече комфорт и 
горивна ефективност

Емил Христов

От 23 до 25 септември в Смолян ще 

се проведат Дни на устойчивото ото-

пление и строителство. Събитието е 

първото по рода си в града и цели да 

популяризира възможностите за прила-

гане на енергийно ефективни решения 

за домакинствата и бизнеса. Органи-

затори са Камарата на строителите 

в България, Черноморският изследова-

телски енергиен център и Центърът 

за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ 

с подкрепата на община Смолян. 

Дни на устойчивото отопление и 

строителство са насочени към всички, 

които се интересуват от възможност-

ите за използване на устойчиви (еко-

логични, ефективни и изгодни) алтер-

нативи за отопление на дома и офиса, 

както и от технологичните иновации 

за проектиране и строителство на 

почти нулевоенергийни сгради. Те ще 

включат изложение с информационни 

щандове на открито на пл. „Свобода” и 

поредица тематични обучения, които 

ще се проведат в Сесийната зала на 

община Смолян, бул. „България“ 12. За 

улеснен достъп до обученията органи-

заторите са предвидили и възможност 

за онлайн участие.

Изложители ще бъдат местни 

фирми/представителства, предлага-

щи екологични отоплителни решения, 

строителни материали и компоненти 

за енергийно ефективно строител-

ство. Участниците ще имат възмож-

ност да получат безплатни консул-

тации от независими експерти на 

щандовете на проектите REPLACE и 

nZEB Roadshow, финансирани от про-

грама „Хоризонт 2020“ на Европейския 

съюз, а на този на община Смолян ще се 

предоставя информация за всички ини-

циативи на местната администрация 

в областта на ЕЕ. Работното време на 

щандовете ще бъде от 10:00 до 18:00 ч. 

на 23 и 24 септември.

Паралелно с откриването на из-

ложението ще се даде началото и на 

професионалните обучения, които ще 

продължат до 25 септември, като са 

тематично разделени за различни це-

леви групи - собственици на сгради, 

домоуправители, проектанти, инста-

латори, строителни специалисти, ин-

веститори, общински администрации, 

енергийни агенции и др. Специален 

фокус е учебният семинар за проек-

танти и строителни специалисти на 

23-и септември, който ще запознае 

участниците с основните принципи на 

ПНЕС и свързаните с тях строител-

ни практики. Участието в обучения-

та е безплатно след предварителна 

регистрация. Подробна информация 

за програмата и регистрационната 

форма са налични на http://www.bserc.

eu/?ne=84. 

Десислава Бакърджиева

Стартира кампанията за набиране на проекти по 

„Красива България” за 2022 г. Общини, държавни инсти-

туции и областни управители могат да кандидатстват 

до 7 януари 2022 г. по три мерки - М01„Подобряване на 

обществената среда в населените места”, М02 „По-

добряване на социалната инфраструктура” и М02-01 

„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

М01 ще финансира развитието на устойчива, свър-

зана и достъпна обществена среда. М02 е фокусирана 

върху осигуряването на подходяща и рентабилна обра-

зователна и здравна инфраструктура, както и оптими-

зация и модернизация на сградния фонд в сферата на 

дневните социални услуги. Мярка М02-01 е създадена 

за подобряване на условията на живот на групи в не-

равностойно положение чрез обновяване или създаване 

на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

Бюджетът за едно проектно предложение трябва да 

е между 60 000 и 450 000 лв.

Емил Христов

Консултативният съвет на 

браншовите организации в сек-

тор „Строителство“ е провел 

експертни срещи – в Народното 

събрание със Стефан Тодоров, 

главен експерт в Комисията по 

регионална политика и местно 

самоуправление, и в МРРБ с арх. 

Иван Шишков, зам.-министър на 

регионалното развитие и благо-

устройството. В тях участие 

са взели проф. арх. Борислав Бо-

рисов, зам.-председател на УС 

на Камарата на архитектите 

в България, инж. Георги Шопов, 

председател на УС на Национал-

ната асоциация на строителни-

те предприемачи, инж. Атанас 

Ангелов, председател на УС на 

Българската асоциация на архи-

тектите и инженерите – кон-

султанти, инж. Марин Гергов, 

председател на УС на Камарата 

на инженерите в инвестицион-

ното проектиране, инж. Огнян 

Атанасов, зам.-председател 

на КИИП, инж. Антони Чипев, 

гл. секретар на КИИП, и инж. 

Виолета Ангелиева, експерт в 

Камарата на строителите в 

България.

По време на разговорите е 

било поставено началото на 

професионален диалог в тър-

сене на решения и подкрепа по 

ключови теми и проблеми, кои-

то са важни за развитието на 

сектора. Участниците са се 

обединили около идеята, че най-

спешни за решаване са въпроси-

те, свързани с последните про-

мени в Закона за устройство на 

територията и в наредбата за 

достъпната среда.

Експертите са взели реше-

ние, че в дългосрочен план бран-

шът ще работи съвместно за 

създаването на единен Кодекс 

за териториално и регионално 

планиране, градоустройство, 

инвестиционно проектиране и 

строителство. Документът ще 

интегрира темите на няколко 

ключови закона, регламентира-

щи строително-инвестицион-

ния процес. 
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

На официална цере-

мония на „Дондуков 2“ 

държавният глава Румен 

Радев представи структу-

рата, състава и приорите-

тите на новото служебно 

правителство, което той 

назначи със свой указ от 

16 септември.

Кабинетът отново е 

начело с досегашния слу-

жебен премиер Стефан 

Янев. Постовете си запаз-

ват и почти всички мини-

стри, само трима са нови. 

Това са Валери Белчев, кой-

то оглави Министерство-

то на финансите. По думи-

те на президента Радев 

Белчев е „с впечатляващо 

образование, с богат опит 

във финансовото и банко-

вото дело, с ключова роля 

за формирането на Фон-

да на фондовете и негов 

бивш директор“. Служебен 

министър на транспорта, 

информационните техно-

логии и съобщенията ста-

на Христо Алексиев. Той е 

ръководил някои от най-го-

лемите инфраструктурни 

проекти в транспортния 

сектор. Заемал е различ-

ни позиции в Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“. Бил е 

министър на транспорта, 

информационните техно-

логии и съобщенията в 

служебното правителство 

на Огнян Герджиков.

Даниела Везиева е слу-

жебен министър на ико-

номиката. За нея Румен 

Радев посочи, че е със со-

лиден опит в публичните 

финанси и администрация-

та, участвала и ръководи-

ла редица важни проекти 

и реформи, досегашен съ-

ветник на министъра на 

икономиката.

След церемонията но-

вите служебни минист-

ри приеха постовете от 

досегашните. Същия ден 

служебният кабинет про-

веде и редовно заседание.

„През изминалите четири месеца служебното пра-

вителство работи съобразно принципите, които де-

кларирах в началото на своята дейност – прозрачност, 

професионализъм, почтеност, и резултатите са видими 

за всички български граждани.“ Това заяви премиерът 

Стефан Янев на пресконференция в Министерския съ-

вет (МС), на която служебният кабинет отчете свър-

шеното за периода. 

„Добрата новина от съвместната ни работа с 46-ия 

парламент е, че успяхме да постигнем актуализация на 

трите важни бюджета за страната“, изтъкна Янев. Той 

добави, че правителството е подобрило параметрите на 

националния План за възстановяване и устойчивост там, 

където е било необходимо. По думите му предстои още 

работа, но той изрази надежда, че скоро Планът ще бъде 

изпратен в Брюксел, така че до края на годината пър-

вите средства да са налични към националния бюджет.

Министър-председателят акцентира също, че слу-

жебният кабинет е успял да покаже недъзите на съ-

ществуващи практики по отношение на изразходване-

то на обществени средства, както и начина, по който 

това може да стане прозрачно, отчетно, ефективно, 

утвърждавайки добрите практики.

С приемане на доклада на временната комисия за 

разследване на полицейско насилие на протестите ми-

налото лято и прилагане на СРС спрямо протестиращи 

и опозицията приключи работата си 46-ото Народно 

събрание. Депутатите одобриха на второ четене из-

менение и допълнение на Закона за защита на лица, а на 

първо четене - промени в Закона за съдебната власт.

„Ускоряване на изпълнението на 

проектите за жп коридори, пъти-

ща и цифрови магистрали е една 

от основните ми задачи“. Това е 

заявил новият служебен министър 

на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията Христо 

Алексиев при приемане на управле-

нието на МТИТС от Георги Тодоров.

„През последните 5 месеца стар-

тираха жп проекти на стойност 

над 1 млрд. лв. По Програма „Транс-

портна свързаност“ се очакват 

инвестиции в размер на 4 млрд. лв. 

след одобрение на Европейската ко-

мисия. Ще кандидатстваме активно 

и по Механизма за свързана Европа 

2021 - 2027“, е казал министър Алек-

сиев.

Той е добавил, че по проекта на 

националния План за възстановява-

не и устойчивост средствата за 

„Транспортна свързаност“ възлизат 

на 1,8 млрд. лв. По думите му за „Ци-

фрова свързаност“ се очакват ин-

вестиции за близо 1 млрд. лв.

С
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Изложбата по повод Деня на строителя 
се утвърди като традиционна и 
предизвиква интереса на столичани

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-жо Фандъкова, позволете 
ми в началото на нашия раз-
говор да Ви честитя днешния 
празник Вяра, Надежда, Любов 
и Ден на София. Как столицата 
посреща своя празник? Какво 
ще пожелаете на столичани и 
на нашите читатели?

Честит празник! Храмът 

„Света София“ дава името на 

града ни, което означава Божи-

ята Премъдрост. Пожелавам на 

всички да бъдат здрави и мъд-

ростта да ги води при взимане 

на всяко решение. И с нея да 

работим за града си като дом, 

в който отглеждаме и учим де-

цата си.

На 17 септември 2021 г. за 

празника на града с безплатен 

достъп за посетителите ще 

работят общинският „Региона-

лен исторически музей – София“ 

и Зоологическата градина. Раз-

бира се, при стриктно спазване 

на противоепидемичните мерки.

По традиция на Деня на 

София ще бъдат връчени на-

градите за ярки постижения в 

областта на културата, също 

при спазване на здравните изи-

сквания. 

Най-големият общински 

театър на столицата, носещ 

нейното име, организира пред-

ставление, за което при покупка 

на един билет подарява втория. 

Постановката, на която жите-

лите и гостите на София ще 

могат да се насладят, е „Же-

нитба“ по Гогол. Тя е избрана 

неслучайно, защото дава един 

друг поглед към вярата, надеж-

дата и любовта – за това как, 

потънали в собствените си 

страхове, сме изгубили сетива-

та си да забелязваме другия.

Инициативата „Звукът на 

метрото“ ще се проведе отно-

во на 17 септември. Тя включва 

различни изкуства, като музика, 

танц, флашмоб, в столичното 

метро, които ще се изпълняват 

от млади артисти. Мотриса от 

третия метродиаметър ще се 

превърне в движеща се сцена за 

съвременен танц, класическа 

музика и др. 

Има редица прояви на от-

крито цялата седмица – напри-

мер фестивалът „София е кино“ 

представя най-добрите доку-

ментални филми, финансирани 

по програма „Култура“.

 

Активният строителен 
сезон в Столичната община е 
в разгара си. Кои са основни-
те инфраструктурни обекти, 
които се реализират на тери-
торията на СО? Какъв е напре-
дъкът по тях?

През тази година завърши-

хме продължението на трета-

та линия на метрото през жк 

„Овча купел“ до Софийския око-

ловръстен път (СОП) при кв. 

„Горна баня“ – най-големия ин-

фраструктурен проект, с който 

изградихме и обновихме около 

4 км булеварди, улици, тротоари 

и паркинги в „Овча купел“.

Извършваме и сериозни 

строителни дейности на десе-

тина големи обекта от пътна-

та мрежа на София. Отделно 

от това предстои работа по 

няколко квартални улици. В на-

чалото на септември отворих-

ме за движение новоизградения 

бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Луи 

Айер“, където продължаваме и 

отчуждителните процедури, за 

да можем в следващата година 

да работим за продължението 

му до бул. „Черни връх“. През 

август пуснахме движението 

по основно реконструираната 

ул. „Николай Коперник“ от бул. 

„Шипченски проход“ до бул. „Гео 

Милев“ и подготвяме проекта 

за следващата част до ул. „Ма-

настирска“ и на ул. „Атанас Узу-

нов“ от ул. „Манастирска“ до ул. 

„Калиманци“.

Изпълнихме разширение 

на локалното платно на СОП, 

включително обособяването 

на кръгово кръстовище „Изток“ 

и разширение на ул. „Витошки 

камбани“, изградихме и нова ули-

ца „Изток - запад“, която е ва-

жна за района. Движението бе 

пуснато преди седмица.

Тази година завърши и нова-

та отсечка от Южната дъга на 

Софийския околовръстен път – 

между „Младост“ и магистрала 

„Тракия“.

През лятото дадохме ход на 

реконструкцията на ул. „Първа 

българска армия”, като се ра-

боти едновременно в два учас-

тъка: от река Суходолска до ул. 

„Нешо Бончев“ и от ул. „София“ 

до ул. „Мара Бунева“. Очаквам 

тези дни да започне полагането 

на основния пласт асфалтова 

настилка, след като бяха рекон-

струирани инженерните мрежи.

Напредва основният ремонт 

на най-старото трамвайно тра-

се по бул. „Цар Борис III“ - от Съ-

дебната палата до „Княжево“. 

До края на ноември искаме да 

пуснем автомобилния трафик 

и тротоарите по ул. „Алабин“, 

а до пролетта трябва да въз-

становим движението на трам-

„Честит празник! Храмът „Света София“ дава името на града ни, което означава 
Божията Премъдрост. Пожелавам на всички да бъдат здрави и мъдростта да ги води 
при взимане на всяко решение.“
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ваите от „Алабин“ до ухото на 

„Бъкстон“. Започна работата и 

по линейния парк по бул. „Маке-

дония“, който ще създаде ново 

зелено пространство в това 

централно място на града.

В началото на август стар-

тираха дейности по новата ул. 

„Северна“ при София Тех Парк и 

реконструкция на ул. „Йордан Ве-

недиков“ от кръстовището с ул. 

„Северна“ до бул. „Цариградско 

шосе“. Правим и основен ремонт 

на мост над река Искър по пътя 

от кв. „Курило“ към кв. „Изгрев“, 

където изграждаме и ново улич-

но осветление.

СОС даде разрешение общи-
ната да вземе инвестиционен 
заем за реализиране на проекти 
в сферата на транспортната 
инфраструктура. За кои обек-
ти ще се използват средства-
та, на какъв етап е подготов-
ката на проектите и кога ще 
започне тяхното реализиране?

На 14 септември 2021 г. под-

писахме с Европейската инвес-

тиционна банка (ЕИБ) договор 

за инвестиционния кредит, одо-

брен от СОС, с който ще успе-

ем да ускорим изграждането на 

големи инфраструктурни обек-

ти от вътрешните рингове на 

града. Получаваме финансиране 

от ЕИБ в размер на 60 млн. евро 

за 20-годишен срок. Насочваме 

средствата в общо 10 основни 

обекта, с които ще обновим и 

развием транспортната схема 

на София. Ще построим липс-

ващи участъци от вътрешни-

те рингове на столицата, нови 

трамвайни трасета и рекон-

струкция на съществуващи, как-

то и изграждане на първия етап 

от Зеления ринг на града, който 

ще свърже с вело- и пешеходни 

алеи големи квартали на София.

Знаете, че още с първия 

Общ устройствен план, изгот-

вен през 1938 г. от арх. Мус-

ман, е заложена радиално-кръ-

гова структура на столицата, 

която предвижда създаване на 

три вътрешни градски ринга и 

основни радиални направления. 

За тези повече от 80 години 

София има построени основни 

булеварди, които водят до цен-

търа, а са завършени само първи 

и втори ринг. С обектите, кои-

то включихме за финансиране, 

ще успеем да изпълним ключови 

участъци от градския трети 

ринг и радиалните връзки, ще 

намалим трафика през центъра 

и задръстванията, ще подобрим 

качеството на въздуха. Те са в 

различен етап на проектна го-

товност и провеждане на от-

чуждителни процедури.

През тази година продължи-

хме работа по отчуждаването 

на имоти за продължението на 

бул. „Тодор Каблешков“ и за бул. 

„Филип Кутев“, за да може да 

преминем към строителство. 

Предстои обявяване на процеду-

ра за избор на изпълнител през 

есента на 2021 г. Изграждане-

то на бул. „Т. Каблешков“ от ул. 

„Луи Айер“ до бул. „Черни връх“ е 

с дължина 1,5 км. 

Други обекти, които под-

готвяме, са строителството 

на бул. „Филип Кутев“ от ул. 

„Сребърна“ до бул. „Симеоновско 

шосе“, на бул. „Рожен“ - от над-

лез на жп линията до Северната 

скоростна тангента, бул. „Лом-

ско шосе“ - от метростанция 

„Ломско шосе“ до СОП, бул. „Ко-

пенхаген“ - от ул. „Самоковско 

шосе“ до бул. „Ал. Малинов“.

Предвиждаме и реконструк-

ция на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ 

с транспортния тунел на НДК, 

на трамвайните трасета по 

бул. „Ал. Стамболийски“ и по бул. 

„Царица Йоанна“ заедно с транс-

портния тунел.

Обявени бяха поръчките за 
ремонтите на Зона 2 и Зона 4 
от Централната градска част. 
Какво се предвижда да се из-
пълнява в тези зони и как ще 
се реализират дейностите във 
времето? Двата обекта са с 
европейско финансиране от 
„ОПРР 2014 – 2020“.

Да, в момента провеждаме 

процедура за избор на изпълни-

тел за „Изграждане, възстано-

вяване и обновяване на публич-

ни пространства в Централна 

градска част на София“ - Зона 2 

и Зона 4. През октомври трябва 

да приключи работата на „Со-

фийска вода“ АД и „Топлофикация“ 

ЕАД по ул. „Шишман“ и след това 

ще бъде положена временна на-

стилка за зимния период. От 

пролетта на следващата го-

дина, когато времето позволи, 

очакваме да започне обновяване 

и възстановяване на улиците в 

тези зони. Ще се работи по ул. 

„6-ти септември“ в участъка от 

ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Сла-

вянска“ и ул. „Цар Шишман“ - от 

ул. „Ген. Паренсов“ до пл. „Народ-

но събрание“, и др.

Проектите, които пре-
дизвикват голям интерес, са 
свързани с обновяването на 
ВиК инфраструктурата в СО. 
Те също ще се осъществят с 
европейско финансиране – как-
ва е готовността да започне 
тяхното изпълнение?

През последните няколко го-

дини Столичната община с по-

мощта на европейско финанси-

ране изготви мащабен проект 

„Регионално прединвестиционно 

проучване“ (РПИП). Въз основа 

на дадените насоки са дефини-

рани границите на 38 агломе-

рации. Три от тях - София-град, 

Банкя и Нови Искър, са с над 

10 000 е.ж. Четиринадесет – 

Волуяк, Кривина-Казичене, Лозен, 

Ботунец, Кремиковци-Сеславци, 

Бистрица, Панчарево-Кокаляне, 

Владая, Бухово, Чепинци, Мра-

мор, Световрачене, Бусманци 

и Негован, са с между 2000 и 

10 000 е.ж. Останалите агло-

мерации – Челопечене, Балша, 

Житен, Доброславци, Мировяне, 

Требич, Подгумер, Войнеговци, 

Локорско, Желява, Железница, 

Долни Пасарел, Плана, Мърчаево, 

Мало Бучино, Клисура, Кътина, 

Кубратово, Яна, Долни Богров, 

Горни Богров, са под 2000 е.ж.

За  а гломерациите  над 

2000 е.ж., за които са конста-

тирани несъответствия с ди-

рективите на Европейския съюз 

в областта на питейното во-

доснабдяване, отвеждането и 

пречистването на отпадните 

води, са изготвени прединвес-

тиционни проучвания по част 

канализация, а за населените 

места над 50 бр. ж. - по част 

водоснабдяване.

Общата стойност на всички 

разработени проекти за пости-

гане на пълно съответствие с 

директивите в трите агломе-

рации над 10 000 е.ж. – София-

град, Нови Искър и Банкя, е над 

1,3 млрд. лв. 

Проектите предвиждат 

строителство на около 114 км 

канализационна мрежа и рекон-

струкция на около 2 км канали-

зация, както и доизграждане на 

ПСОВ - СПСОВ „Кубратово“. Към 

момента е обявена процедура за 

избор на изпълнители по отдел-

ни обособени позиции, като се 

очаква до края на годината да 

бъдат подписани договори, а 

същинското строителство да 

започне в началото на 2022 г., 

като срокът за изпълнение е 

около 2 г.

Надяваме се, че до края на 

2021 г. ще бъде избран изпълни-

тел и ще продължи строител-

ството на дубльора на Левия 

владайски колектор. С изгражда-

нето на колектора ще се увеличи 

капацитетът на съществува-

щата канализационна система 

на близо една пета от столица-

та. Общата дължина на съоръ-

жението е 5037 м, от които са 

изпълнени приблизително 2520 м.

Един от приоритетите 
във Вашата дейност е строи-
телството на детски градини 
и училища. Какво се случва в 
това направление през 2021 г.? 
А какво е планирано за 2022 г.?

Изграждаме 17 сгради на 

детски градини и ясли в мо-

мента, които са в районите 

„Витоша“, „Възраждане“, „Поду-

яне“, „Триадица“, „Студентски“, 

„Люлин“, „Искър“, „Кремиковци“, 

„Връбница“, „Банкя“. Само преди 

три дни беше въведена в екс-

плоатация ДГ 175 в „Кръстова 

вада“, очаквам скоро още две от 

тях да отоворят врати – в „По-

дуяне“ и „Овча купел“. Предвижда 

се през 2021 г. да бъдат завър-

шени общо 15 обекта.

Проведени са процедури от 

районните кметове за други 8 

детски градини. В работата по 

реализиране на процедурите в 

последната година имаше ра-

йонни кметове, които се забави-

ха, и това наложи актуализация 

на строителната програма. До 

края на т.г. очаквам да започне 

и изграждането на нова детска 

градина в „Надежда“. Обектите 

в районите „Подуяне“, „Средец“ 

и „Възраждане“ са напреднали 

в своите процедури и минават 

напред в програмата.

Водят се преговори за стро-

ителство на детски заведения 

в частни сгради на партерни 

етажи, които се намират в 

районите „Искър“ и „Триадица“. 

Главният архитект работи по 

предложения на собственици на 

терени. За мен това е начин да 

ускорим откриването на нови 

места, особено в жилищни квар-

тали, в които общината няма 

терени, а в тях живеят много 

млади хора.

В програмата ни за 2022 г. 

са планирани 34 нови сгради на 

детски градини, които ще стар-

тират спрямо готовността на 

районните администрации с 

процедурите.

Тази година извършихме те-

кущи и основни ремонти в 117 

училища. Приключи разширение-

то на 52 ОУ „Цанко Церковски“ 

в р-н „Витоша“. В 7 училищни 

сгради в районите „Красна по-

ляна“, „Младост“, Витоша“, „Лю-

лин“, „Връбница“, „Кремиковци“ и 

„Сердика“ се изпълниха или са в 

процес на довършване укрепи-

телни и ремонтно-възстано-

вителни работи - на покриви, 

на ел. инсталация и вътрешни 

ремонти. В други 5 училища в 

районите „Подуяне“, „Студент-

ски“, „Триадица“ и „Витоша“ се 

реализират СМР по огради и 

покриви. 

По програма „София избира 

децата“ се изпълняват ремонти 

по санитарни възли в 28 учили-

ща, като в 15 от тях работата 

вече е приключила. 

Създадена е организация 

навсякъде, където дейностите 

продължават и след 15 септем-

ври, да не се пречи на учебния 

процес и той да се проведе при-

съствено.

Изграждаме разширение с 

нов корпус и ученическа спорт-

на зала в 9-а Френска езикова 

гимназия, както и реализираме 

мерки за енергийна ефектив-

ност и ремонт на съществува-

щата сграда. Разширение осъ-

ществяваме и в 28 СУ в район 

„Красна поляна“, като след при-

ключване на процедурата за из-

бор на изпълнител предстои да 

започне енергийно обновяване 

на старата сграда. В други две 

учебни заведения – 1 СУ „Пенчо 

Славейков“ и 48 ОУ „Йосиф Кова-

чев“, също ще бъде извършен ос-

новен ремонт и подобряване на 

енергийната ефективност на 

съществуващите постройки.

Догодина ще започнем стро-

ителство на физкултурен салон 

в 100 ОУ „Найден Геров“ в район 

„Сердика“. Планираме нови учи-

лища в „Манастирски ливади 

– запад“ и в р-н „Студентски“, 

където е в ход процедура за при-

добиване на имота.

С 5 спортни игрища и изцяло обновен двор 30 СУ „Брата Миладинови“ ще 
посрещне тази година първия учебен ден

 стр. 8
Основно е реконструирана ул. „Николай Коперник“ в участъка от 
бул. „Шипченски проход“ до бул. „Гео Милев“
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

След завършване на първи-
те два етапа от третата ли-
ния на метрото в каква посока 
ще продължи развитието на 
подземната железница? Трети 
и четвърти етап трябваше 
да се реализират с европей-
ско финансиране от Плана за 
възстановяване и устойчи-
вост на страната. Там обаче 
средствата бяха редуцирани. 
Как ще се отрази това на раз-
витието на определяния като 
най-успешен европроект на 
България? 

Разширението на метро-

то към „Подуяне“ и „Слатина“ 

е включено в Плана за възста-

новяване и устойчивост след 

изричното ми настояване с 

финансиране от 360 млн. лв., 

което е 48%. Столичната об-

щина има готовност да осигури 

400 млн. лв. собствени сред-

ства, или над 50%. Задача на 

правителството е Планът да 

бъде внесен в Европейската ко-

мисия.

СО ще започне метроучас-

тъка от жк „Хаджи Димитър“ 

до жк „Левски Г“ още тази есен, 

като първо стартира проекти-

рането, а от началото на 2022 г. 

и същинското строителство. 

Отсечката през кварталите 

„Гео Милев“ и „Слатина“ до бул. 

„Цариградско шосе“ е в процеду-

ра по избор на изпълнители и се 

надявам да я започнем догодина.

Общата дължина на двата 

лота, трети и четвърти етап 

от Линия 3, е 9 км. Предвидено е 

реализацията на двата участъ-

ка да бъде съответно 3,5 и 3,8 г. 

След изграждането им ще се по-

стигнат значителни обществе-

ни ползи за града и хората.

Проектът за изпълнение 

на Лот 1 от Етап 3 от Линия 

3 включва трасето „кв. „Хаджи 

Димитър” – жк „Левски Г” и е с 

дължина 3 км и 3 метростанции 

и линеен пункт при последната 

спирка за смяна на посоката на 

движение, гариране на топъл 

резерв и нощувка и преглед на 

влакове с четири коловоза.

В ежедневното си придвиж-

ване над 90 хил. граждани ще из-

ползват двата участъка. Само 

Линия 3 ще достигне прогнозен 

брой превозени пътници дневно 

около 180 хил., а метрото като 

цяло ще обслужва над 500 хил. 

пътници дневно. Пътуванията 

ще са над 2,5 пъти по-бързо от 

тези с наземния транспорт. 

Това ще доведе до икономия от 

придвижването на около 30 хил. 

часа на ден. Очаква се трафи-

кът по направление на двата 

участъка да бъде намален с око-

ло 25%, а броят на автомобили-

те в движение - с около 17 хил. 

Вредните емисии във въздуха се 

предвижда да намалеят с около 

7 хил. тона годишно.

Вече втора година страна-
та е в условия на епидемична 
обстановка. Какво е състоя-
нието на общинските финан-
си? Отчита ли се забавяне на 
постъпленията и в кои направ-
ления това е най-осезаемо?

Въпреки ограниченията и 

предизвикателствата, свърза-

ни с пандемията от COVID-19, 

икономиката на София запазва 

добри показатели. Столицата 

продължава да има по-стабил-

ни икономически показатели от 

средното за страната, както и 

добра ликвидност - това се по-

твърждава и от обявения преди 

дни от международната рей-

тингова агенция „Стандард енд 

Пуърс“ дългосрочен рейтинг на 

София - ВВВ със стабилна прог-

ноза. 

През настоящата 2021 г. в 

голяма степен беше преодолян 

спадът в собствените приходи 

на бюджета, който имахме през 

2020 г. заради здравната криза. 

Преструктурирането на бюдже-

та, което беше направено през 

миналата година, беше добре 

обосновано и даде възможност 

затварянията, свързани с панде-

мията, да не се отразят много 

сериозно на общината.

Стабилността на София се 

дължи на диверсифицираната 

местна икономика, ниската без-

работица и финансовата дисци-

плина, спазвана от моя екип. 

Столичани плащат местни-

те си данъци и такси, спазват 

сроковете и се възползват от 

различните услуги и възмож-

ности за издължаване, които 

се осигуряват от СО. Както се 

очак ваше, заради мерките срещу 

разпространението на корона-

вируса и тази година има спад в 

постъпленията от патентния 

данък и налога върху таксиме-

тровия превоз на пътници. Зна-

чително е намалението и при 

туристическия данък, от който 

приходите през 2021 г. до мо-

мента са едва 0,5 млн. лв. при 

планирани 2,8 млн. лв.

Епидемичната обстановка 

се отрази най-тежко на град-

ския транспорт - въпреки че 

започна известно възстановя-

ване на пътуванията, недости-

гът в приходите до момента е 

40 млн. лв. За миналата година 

той бе 58 млн. лв. Тези средства 

са огромни и общината сама не 

може да ги компенсира.

В същото време продължа-

ваме и мерките в подкрепа на 

малкия бизнес в София. Близо 5 

млн. лв. са улесненията, с които 

облекчихме малките фирми през 

2020 г., а т.г. ще са приблизи-

телно 7 млн. лв.

Активността на имотния 

пазар се отразява на издадени-

те строителни разрешителни в 

София - до края на юли 2021 г. 

от тази такса постъпленията 

са 8,2 млн. лв. 

 

В условията на пандемия 

много важни се оказаха онлайн 
услугите. Какви са дигитални-
те услуги специално в направ-
ление архитектура, строител-
ство и какво ново да очаква 
браншът?

Дигитализацията на услуги-

те за гражданите и бизнеса е 

безспорно изключително важна 

и е мой безспорен приоритет, 

затова поставих задачи за ней-

ното развиване. В Направление 

„Архитектура и градоустрой-

ство“ (НАГ) се въведе електрон-

ното заявяване на разрешение 

за строеж, както и издаване на 

удостоверение за устройствен 

статут на имоти и др. С глав-

ния архитект на София развива-

ме и възможностите за достъп 

до информация на регистрите 

на Направлението.

През настоящата година за 

пръв път в административното 

обслужване в България Столич-

ната община въведе георефе-

риране на задължителните ре-

гистри по Закона за устройство 

на територията на 24 районни 

администрации и НАГ с данните 

от кадастралната карта.

Чрез мобилно приложение 

Nag.Mobile са създадени инстру-

менти за визуализация на данни 

от планове за регулация, кадас-

трална карта, зони на строи-

телни граници, аерофото засне-

мане, административни карти, 

влeзли в сила административни 

актове и др.

В момента се разработва 

система за дигитално предава-

не на инвестиционни проекти 

в сферата на устройственото 

планиране, която ще стартира 

до края на октомври.

 

Камарата на строителите 
в България и СО имат дългого-
дишно ползотворно сътрудни-
чество. Планирате ли работна 
среща и в какви сфери вижда-
те възможности за разширява-
не на партньорството?

Нашето сътрудничество е 

изключително работно, нало-

жено от темповете на стро-

ителство, с които трябва да 

променим града. Затова очак-

вам Камарата да бъде на линия 

при защита на професионалните 

отговорности в работата на 

строителните обекти. За мен 

винаги най-важно е качестве-

ното изпълнение. Очаквам КСБ 

като браншова структура да 

гарантира изискването за про-

фесионално изпълнение, както и 

да подкрепи законодателните ни 

инициативи за промени в Закона 

за устройство на територията, 

които са важни за градската 

среда в София.

 

Предстои Осмата фотоиз-
ложба по повод Деня на стро-
ителя, която е съвместна 
инициатива на КСБ и в. „Стро-
ител“ и се реализира със съдей-
ствието на СО. Какво е значе-
нието на тази вече доказала се 
във времето експозиция?

Радвам се, че отново имаме 

възможност да направим експо-

зиция с реализираните проекти 

на града. Заедно започнахме 

създаването на тази откри-

та изложба по идея на вестник 

„Строител“ и Камарата с цел 

представяне на направеното в 

столицата пред гражданите и 

туристите. Това е предизвика-

телство за всички страни – въз-

ложител, проектант, изпълни-

тел, надзор. Изложбата по повод 

Деня на строителя се утвърди 

като традиционна и предизвиква 

интереса на столичани, които 

са взискателни граждани. Рад-

вам се, че и компаниите също 

избират да заснемат за своите 

презентации повече обекти от 

София, с които да се предста-

вят пред хората.„Овча купел“ - една от трите нови станции на третия лъч на столичното метро

 На финала е строителството на детска градина №16 в „Студентски град“

Инспекция на строителството на новата сграда на градина №88 в „Дружба“

 от стр. 7
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ОСМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2021

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

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 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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Ямболска област е разположена в Югоизточна България. 

На север граничи с област Сливен, на изток - с Бургас, на 

запад - с Хасково, а на юг с Република Турция. Общата й 

територия е 3335,5 кв. км и обхваща 109 населени места, 

администрирани в пет общини – Ямбол, Болярово, Елхово, 

Стралджа и Тунджа. Сред тях най-централно място заема 

Ямбол. 

През областта тече четвъртата в България по големи-

на река – Тунджа. Нейни по-пълноводни притоци са Мочури-

ца, Поповска, Калница. На територията й има три резерва-

та – „Горна Топчия“, „Долна Топчия“ и „Балабана“.

Областта е с подчертано негативни и влошаващи се 

демографски показатели и ускорено застаряване на населе-

нието. Коефициентът на естествен прираст в региона е 

–8,7‰, което е под средния за страната (–6,7‰). 

Ямбол е сред регионите с относително висока степен 

на урбанизация – делът на градското население е 71% с 

отчетлива тенденция към постепенно нарастване. Съще-

временно гъстотата на населението на градовете е от-

носително ниска – 1074 души/кв. км в сравнение с 1510 души/

кв. км за страната. Според последните официални данни 

на Националния статистически институт населението 

в областта е 120 470 души, което представлява 1,7% от 

това на страната.

Инфраструктура

Ямбол се характеризира с висока гъстота на пътна-

та мрежа. Областното пътно управление стопанисва и 

поддържа 636,609 км републикански пътища, като от тях 

628,609 км с настилка и 8,4 км без настилка. През тери-

торията преминава автомагистрала „Тракия“ и делът на 

първокласните пътища и магистралите (21%) е над средния 

за страната. 

Областта разполага и с железопътен транспорт, който 

осигурява връзки на изток към Бургас и Варна и на запад към 

Стара Загора, Пловдив и София.

Икономика 

Развитието и модернизацията на образователната, 

здравната, културната и спортната инфраструктура през 

последните години създава условия за растеж и повишаване 

привлекателността на общината за инвестиции и място 

за живеене. Съществен дял в структурата на местната 

икономика има сектор „Преработваща промишленост“, осо-

бено в хранително-вкусовата. Сред другите водещи индус-

триални предприятия са авточасти и мебели. Селското 

стопанство съставлява 16% от икономиката, а строител-

ството – 11%.

Заради относително голямата тежест на преработва-

щата промишленост Ямбол е сред областите със сравни-

телно малък брой предприятия – едва 46 на 1000 души, но 

тенденцията е към увеличаване на броя им. Областта при-

влича малко чуждестранни инвестиции. Регионът се справя 

добре в усвояването на средства по европейските фондове. 

Туризъм

Чистият въздух и красивата при-

рода дават отлични възможности за 

отдих и туризъм в областта. Доли-

ната на река Тунджа предлага добри 

условия за ловен туризъм и круизи с 

лодка до забележителности в живо-

писни местности сред буйна расти-

телност. По течението на р. Тунджа 

има добре запазени крайречни лон-

гозни гори, наречени ормани.

В региона са открити повече 

от 270 древни селища и около 1000 

надгробни могили, повечето от кои-

то са разположени по поречието на 

р. Тунджа и нейните притоци. В райо-

на на Сакар планина е най-високата 

концентрация на мегалитни паметници – долмени (пра-

исторически гробници, изградени от огромни каменни 

блокове).

Най-известният древен исторически обект в района е 

Инж. Красимир Инджов, председател на ОП на КСБ 

– Ямбол („Инджов 19“ ЕООД)

Членове на Областния съвет:
Инж. Живко Ангелов („Диана Комерс – 1“ ЕООД)

Инж. Николай Георгиев („АБС Инженеринг – Н“ ООД)

Петър Петров („Инком ПВ“ ООД)

Стоян Иванов („Технострой – Инженеринг 99“ АД)

Членове на Контролния съвет:
Инж. Павлина Колева („Полисстрой“ ЕООД)

Петър Петров („Инком ПВ“ ООД)

Христо Христов (ИМСТИ ЕООД)

Тракийски град Кабиле (до село Кабиле). Открити са пове-

че от 30 крепости от античността и Средновековието, 

използвани за защита на южната граница. На около 2 км 

от с. Мелница е местността Дрънчи дупка. До селото 

се намират пещерите Кеседжийца, 

Старата дупка, Дрънчи дупка, Пе-

ньов бент, Джоганица и Кара Бурну.

Култура

Ямболска област има древна ис-

тория и съхранени културни тради-

ции. Богатото историческо наслед-

ство, активният културен живот, 

наличието на добра спортна база 

са предпоставка за развитието на 

културно-познавателния и на фести-

валния туризъм. Регионът има богат 

културен календар, който ежегодно 

привлича български и чужди посети-

тели. Той обхваща традиционни съ-

бори и местни обичаи. 

Тракийският град Кабиле

Ямболският безистен – търговски обект и културно-исторически паметник 

Поставяйки проблемите, с които се сблъскваме, чрез нашата трибуна в. „Строител“ 
можем да се надяваме те да започнат да се решават по най-правилния начин, заяви  
инж. Красимир Инджов, председател на ОП на КСБ – Ямбол
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Това беше девета-

та от поредица приемни, 

като досега форуми са 

проведени в Смолян, Кър-

джали, Пазарджик, Плов-

див, Варна, Бургас, Габро-

во и Видин. Събитието 

премина при стриктно 

спазване на всички про-

тивоепидемични мерки и 

разпоредби на министъра 

на здравеопазването. 

„Вестник „Строител“ е 

трибуна на нашия бранш 

и по време на срещата 

ние имаме възможност да 

споделим актуални теми, 

които ни вълнуват от 

професионалния живот. 

Има редица проблеми, кои-

то чрез страниците на 

вестника можем да пред-

ставим пред управлява-

щите органи от местно 

и държавно ниво, както и 

пред ръководството на 

Камарата и колегите от 

другите Областни пред-

ставителства“, сподели 

инж. Инджов. 

„Искам да благодаря за 
прекрасната организация и 
начина, по който работих-
ме, за да стане реалност 
приемната. 

Наистина съм впеча-

тлена от цялата ангажи-

раност, както и от отно-

шението на председателя 

на ОП инж. Инджов. Благо-

даря на него и на всички 

присъстващи, които въ-

преки извънредната епи-

демична обстановка и ак-

тивния строителен сезон 

се включиха в събитието. 

Желанието ни е да посе-

тим всички ОП-та, където 

да проведем изнесени при-

емни“, сподели на свой ред 

прокуристът и гл. редак-

тор на в. „Строител“ Рене-

та Николова. Тя припомни, 

че идеята за приемните е 

на Съвета на директори-

те на изданието. „Целта е 

да отидем на място в Об-

ластните представител-

ства, за да презентираме 

по-добре тяхната рабо-

та, да разберем повече за 

състоянието на сектора 

в съответните области 

и какво е взаимодействи-

ето с местните власти. 

Според нас е много важно 

браншът по места да знае 

какво предстои и е зало-

жено в инвестиционните 

програми на общините в 

краткосрочен и дългосро-

чен план“, посочи Николова. 

Тя сподели наблюденията 

си, че по време на проведе-

ните вече срещи е стана-

ло ясно, че на места липс-

ва комуникацията между 

общината и строителни-

те компании, особено що 

се отнася до предстоящи 

проекти и планове. „Спо-

ред нас този контакт 

е много важен, защото 

само чрез добра комуни-

кация и взаимодействие 

може да се отговори на 

предизвикателствата в 

даден регион. На страни-

ците на изданието всеки 

строител може да споде-

ли абсолютно открито и 

без ограничения какви са 

проблемите му по места, 

като гласът му ще бъде 

чут не само от неговите 

колеги и ръководството 

на Камарата, но и от от-

говорните институции на 

местно и централно ниво“, 

сподели прокуристът и гл. 

редактор на в. „Строи-

тел“. Тя припомни на при-

състващите, че вест-

никът се получава освен 

от всички вписани в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

фирми и от всички общини 

и държавните структури, 

които имат връзка със 

сектор „Строителство“. 

„Тук включвам всички ми-

нистерства, Народното 

събрание, агенции, като 

Агенция „Пътна инфра-

структура“, АОП, както и 

НКЖИ, ДНСК, синдикати, 

работодателски организа-

ции и 70 посолства. Всич-

ко това, което говорим и 

поставяме като проблеми, 

ще достигне именно до 

тази целева аудитория“, 

подчерта Николова. Тя от-

ново изрази мнение, че 

единствено чрез прово-
киране на дискусия могат 
да се намерят решения на 
проблемите в бранша.

„Не на последно място 

за нас от изключителна 

важност са личните кон-

такти. Вестник „Стро-

ител“ е Вашето издание, 

Вашият вестник. Ние ра-

ботим професионално и 

отговорно, за да го напра-

вим още по-полезен за Вас. 

Това може да стане един-

ствено когато чуем какво 

бихте искали да четете 

в него и към кои теми да 

насочим вниманието си. 

Искаме да бъдем макси-

мално полезни на бранша. 

Екипът на изданието е 

на Ваше разположение по 

всяко време, за да отрази 

най-актуалните събития, 

стартирането на проекти 

и инициативи, както и сре-

щи, които ОП организира 

по различни казуси. Целта 

ни е да пишем и за пробле-

мите и затрудненията, с 

които фирмите по места 

се сблъскват. Ние сме го-

тови винаги да реагираме 

на Вашите сигнали. Раз-

полагаме и с уебстрани-

ца, която работи 24 часа 

седем дни в седмицата, 

за да държи информирани 

читателите ни за всичко 

случващо се в страната и 

чужбина“, заяви Николова. 

Откритата приемна 
продължи с доклад за 
състоянието на строител-
ния сектор в Ямбол, 

който бе представен 

от инж. Красимир Инджов. 

„Имайки в предвид епи-

демичната обстановка 

в страната, считам, че 

строителството в реги-

она се развива без особени 

катаклизми. Естеството 

на работата ни дава въз-

можност да работим срав-

нително нормално. Ако има 

някакви притеснения, те 

са от страна на частни-

те инвеститори на по-

малките обекти, които 

показват несигурност 

и предпазливост заради 

пандемията“, посочи той. 

От думите му стана ясно, 

че един от приоритетите 

в работата на общините 

в региона е извършването 

на ремонтни дейности на 

обществените здания и 

учебни заведения. „На те-

риторията на града се 

изграждат промишлени 

и търговски сгради. Жи-

лищното строителство 

също се развива съгласно 

необходимостта на града 

и в рамките, които паза-

рът на недвижими имоти 

позволява. Земеделските 

кооперации обновяват съ-

ществуващите си бази, 

проектират и изграждат 

нови производствени сгра-

ди и складове“, поясни инж. 

Инджов. 

Той сподели, че община Ям-
бол полага немалко усилия 
в цялостното обновяване 
на инфраструктурата в 
града. 

„Реновират се междуб-

локовите пространства в 

кварталите с изграждане 

на нови тротоари и пар-

кинги. Строят се спортни 

площадки. Предстои да 

започне изпълнението на 

III етап от обновяването 

на централната градска 

част в участъка на ул. 

„Търговска“. Във ВиК сек-

тора също се работи по 

водния цикъл с подмяна-

та на водопреносната и 

канализационна мрежа на 

града. В момента тече 

процедура и за избор на из-

пълнители за ремонтите 

на Художествената гале-

рия, Археологическия музей 

и Младежкия дом“, каза 

инж. Инджов. Той подчер-

та, че всички тези обек-

ти се реализират основно 

с участието на строител-

ни фирми от региона, и до-

пълни, че благодарение на 

тяхното старание, добра 

подготовка и труд градът 

става все по-добро място 

за живеене.

„Искам да се спра и на 

някои проблеми, които из-

мъчват всички нас. Про-

блеми, които не търпят 

отлагане. Строителният 

бранш от региона среща 

същите трудности, които 

са характерни и за бранша 

в страната. 

Застаряващата работна 
ръка и липсата на квали-
фицирани кадри е най-
големият проблем към 
момента“, 

заяви председателят 

на ОП на КСБ – Ямбол. 

Според него строителни-

те гимназии дават при-

оритет на специалисти, 

които не се ползват от 

бранша като цяло. „С цел 

да попълнят паралелките 

се създават атрактивни 

специалности за ученици-

те, но те не допринасят 

за попълване на работна-

та ръка, заета в сектора. 

Считам, че трябва да се 

намеси Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството при 

изготвяне на програмите 

за обучение, като се даде 

приоритет на подготовка-

та на кадри, които ще вля-

зат реално в строително-

то производство“, посочи 

инж. Инджов.

Той постави на дневен ред 
и казуса с наличието на 
строителни фирми, които 
работят в региона, а не са 
регистрирани в ЦПРС и не 
са категоризирани. 

„Те работят в сивия 

сектор и по всякакъв начин 

избягват допира си с кон-

тролните органи – ДНСК, 

общинската администра-

ция, инсталационни дру-

жества, Инспекцията по 

труда. Строителството 

е отговорен отрасъл и 

рисково производство. 

Недопустимо е на пазара 

да има такива субекти, 

които със своята дей-

ност да застрашават 

живота и здравето на 

своите работници, да не 

носят отговорност за 

това, което работят, и 

да създават негативен 

образ на отрасъла“, заяви 

председателят на ОП на 

КСБ – Ямбол, и допълни, че 

темата често е дискути-

рана в Областното пред-

ставителство и според 

него възможното решение 

на проблема отново мина-

ва през намеса на държа-

вата. 

„Като следващ проблем 
бих посочил липсата на 
площадки за събиране и об-
работка на строителните 
отпадъци. 

Въпросът сме го по-

ставили на вниманието на 

общинското ръководство. 

До момента аз нямам ин-

формация да има взето 

решение. Липсва място 

за събиране на земни маси 

при започване на нов стро-

ителен обект. В момента 

колегите сами търсят ре-

шение на този казус“, зая-
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ви инж. Инджов. 

Председателят на ОП на 
КСБ – Ямбол, говори и 
за проблема с начина на 
ценообразуване в сектор 
„Строителство“. 

„Особено отчетливо 

този проблем се забеляз-

ва при предварителното 

остойностяване на про-

ектите по обществените 

поръчки. Едно от слабите 

места е залагането на 

неадекватни стойности 

на часовите ставки, кое-

то не дава възможност да 

се формира достойно за-

плащане на строителни-

те работници“, каза той. 

Според инж. Инджов това 

е една от причините мно-

го строители да започнат 

да търсят възможности 

за препитание в чужбина, 

а младите да не желаят 

да практикуват професи-

ята строител. „Темата е 

дискутирана на разшире-

ните УС на КСБ, на които 

съм участвал. Работи се 

по осъвременяването на 

сметните норми в строи-

телството, което е ком-

понент от формирането 

на ФРЗ, но би трябвало да 

се определи една минимал-

на часова ставка, под коя-

то не би трябвало да се 

ценообразува“, акцентира 

той. „Строителството 

е трудна професия и се 

избягва поради непривле-

кателността на заплаща-

нето. Това би могло да се 

постигне с тези корекции. 

Считам, че поставяйки 

проблемите, с които се 

сблъскваме, чрез нашата 

трибуна в. „Строител“ 

можем да се надяваме съ-

щите да започнат да се 

решават по най-правилния 

начин“, завърши инж. Ин-

джов. 

В последвалата диску-

сия се включи инж. Павлина 

Колева, която коментира, 

че наистина вижда про-

блем при формирането на 

количествено-стойност-

ните сметки в общест-

вените поръчки. „Докато 

дойде време даден обект 

да се реализира, в някои 

случаи минават по някол-

ко години. Става така, че 

сметките, които са били 

направени при обявяване 

на процедурата, вече не 

са актуални и цените са 

различни. Въпреки това 

те не биват осъвременя-

вани. Така се получава, че 

строителят, като запо-

чне да изгражда, се чуди 

как да излезе от създала-

та се ситуация“, заяви тя. 

Според нея би следвало да 

се намери механизъм, при 

който всички възложите-

ли, които работят по об-

ществени поръчки, да за-

почнат да се съобразяват 

с променените цени. Инж. 

Колева подкрепи мнение-

то, че трябва да има ми-

нимална часова ставка за 

целия бранш. „В момента 

има една фирма, която на 

всяко тримесечие задава 

цената на база разходни 

норми на труд, материа-

ли и механизации, и всички 

обществени възложители 

използват тяхната инфор-

мация. А тя не е корект-

на. Аз мисля, че Камарата 

трябва да потърси начин 

да направи разходни нор-

ми или средни пазарни, от 

които възложителите да 

могат да се възползват“, 

посочи инж. Колева.

Тя засегна и темата 

със заплащането на вре-

менното строителство, 

като подчерта, че в мо-

мента то влиза в катего-

рия допълнителни разходи 

при изпълнението на об-

ществени поръчки. „При 

положение че часовата 

ставка е ниска, няма как 

допълнителните разходи 

да поемат всички допъл-

нителни неща. Навремето 

имаше строга методика 

за заплащане, добре е от-

ново да търсим начин за 

някакъв регламент“, каза 

членът на КС на ОП на КСБ 

- Ямбол.

Инж. Николай Георгиев 

припомни, че преди години 

Комисията за защита на 

конкуренцията е глобила 

Камарата на строите-

лите в България за това, 

че е определила препоръ-

чителни цени за предос-

тавянето на строителни 

услуги. Така че въпросът с 

адекватното на актуална-

та ситуация ценообразу-

ване остава отворен. 

Ренета Николова ин-

формира, че в. „Строител“ 

подготвя за рубриката 

„На прицел“ в следващия 

си брой голям материал за 

драстичното нарастване 

на цените на строител-

ните материали. Тя каза 

още, че вече има случаи, 

в които фирмите предпо-

читат да прекратят до-

говорите си и да платят 

неустойка, вместо да из-

пълнят обекта. „Екипът 

ще търси коментар от 

строители и предприе-

мачи, търговци на строи-

телни материали и юрис-

ти, които да коментират 

ситуацията и възможните 

реакции“, сподели Николо-

ва. 

Членът на УС на КСБ 

инж. Живко Ангелов изрази 

мнение, че най-добрият ва-

риант е в т.нар. договори, 

които са за обществени-

те поръчки, да има клауза, 

която да дава възможност 

за корекция при определе-

ни условия, като например 

промяна на цените. 

Инж. Николай Георгиев 

допълни, че една от причи-

ните цените да се покач-

ват, е заради епидемията 

от COVID-19, която според 

него трябва да се трети-

ра като форсмажорно об-

стоятелство. „Това може 

да спаси голяма част от 

тези, които работят, за-

щото във всеки договор 

е записано, че при извън-

редни ситуации нещата 

се променят. Би трябвало 

да има начин да се напра-

ви индексация по договори-

те“, сподели той. 

В края на срещата 

инж. Илиян Терзиев комен-

тира, че темата наисти-

на е изключително сериоз-

на и тя обхваща не само 

България, но и целия свят. 

„Европейската федерация 

на строителната индус-

трия (FIEC) излезе със 

статистика за поскъпва-

нето на материалите в 

Европа. Камарата внима-

телно следи ситуацията 

и търси решение“, поясни 

той. Председателят на УС 

на КСБ сподели, че КСБ се 

бори да въведе единни тру-

дови норми. „Единствена-

та възможност за излиза-

не от ситуацията, която 

виждам на този етап, е да 

се прилагат 100% догово-

рите по FIDIC. Постигнем 

ли това, ще бъдат защи-

тени и инвеститорите, и 

строителите“, каза инж. 

Терзиев. 

Събитието продължи в 
сградата на община Ямбол 
с представяне на инве-
стиционната програма и 
предстоящите проекти на 
местната власт. 

„Искам да Ви благодаря 

за възможността да про-

ведем среща с предста-

вителите на ОП на КСБ 

– Ямбол, и в. „Строител“. 

Искам да подчертая, че 

ние винаги сме разчитали 

на местните строителни 

компании, които са ни по-

магали и подавали ръка при 

нужда“, заяви кметът на 

Ямбол Валентин Ревански. 

Инж. Красимир Инджов 

благодари на ръководство-

то на общината за госто-

приемството и на свой 

ред потвърди, че една от 

целите на Областното 

представителство е ви-

наги да помага за осъ-

ществяването на приори-

тетите на града. „Мисля, 

че имаме сериозно поле за 

изява от тази гледна точ-

ка. Стремим се да помага-

ме колкото ни е възможно 

и по всички въпроси, които 

можем да решим професио-

нално. В един град, когато 

се влезе, първо се вижда 

резултатът от работата 

на строителите. Нека ре-

зултатът от нашия труд 

е гордост за всички нас“, 

каза той.

След него думата взе 

зам.-кметът на Ямбол с 

ресор „Устройство на те-

риторията и строител-

ство“ Михаил Керемид-

чиев. „В най-скоро време 

ще започне ремонтът на 

улица в участък от бен-

зиностанция „Шел“ до ул. 

„Атанас Кратунов“ в жк 

„Златен рог“. Също така 

ще рехабилитираме ул. 

„Бузлуджа“, както и приле-

жащ паркинг от ул. „Вол-

га“ до ул. „Георги Дражев“. 

Планирали сме изграж-

дането на нови места за 

паркиране и кът за отдих 

между ул. „Георги С. Раков-

ски“ и ул. „Заимов“. Зало-

жили сме в капиталовите 

разходи за тази и след-

ващата година обекти, 

за които кандидатства-

хме за заем чрез Фонд 

на фондовете, на обща 

стойност 8,77 млн. лв.“, 

информира зам.-кметът. 

Той допълни, че с предви-

дените средства ще бъде 

направен основен ремонт 

и реконструкция на цен-

тралната градска част, 

която се намира между ул. 

„Търговска“, ул. „Богомил“ и 

ул. „Граф Игнатиев“. „Със 

средствата от Фонда ще 

обновим и бул. „Крайре-

чен“, и ул. „Търговска“, ще 

бъдат извършени СМР и 

реконструкция на външно 

изкуствено осветление на 

пътища, улици и площади 

на територията на общи-

ната, както и рехабилита-

ция на велоалеи и паркинг 

на ул. „Милин Камък“, каза 

още той. Керемидчиев 

подчерта, че подобрява-

нето на осветлението в 

града има за цел да съз-

даде естетична и безо-

пасна среда за жителите, 

а благоустрояването на 

уличната мрежа по думи-

те му ще допринесе за 

по-високото качество на 

живот и ще улесни социал-

ното включване на хората 

с увреждания. „Всички по-

сочени от мен проекти ще 

спомогнат за намаляване 

на пътнотранспортните 

произшествия в Ямбол и 

по този начин ще се опа-

зи животът и здравето на 

гражданите“, добави той.

Зам.-кметът инфор-

мира събралите се на 

срещата и за още два ин-

фраструктурни проекта, 

които са залегнали в ин-

вестиционната програма 

на общината. „Първият е 

училище „Петър Берон“, 

където ще се извърши 

реконструкция на сгра-

дата и ще бъде обновено 

дворното пространство. 

Безвъзмездната финан-

сова помощ е в размер 

на 1,97 млн. лв. Вторият 

обект е ДГ „Пролет“, по 

който ще има пристро-

яване на съществуваща-

та сграда. Стойността 

на проекта е 600 хил. лв., 

като има финансиране от 

страна на общината в 

размер на 197 хил. лв.“, по-

ясни Керемидчиев. 

Зам.-кметът с ресор 

„Европейско финансиране 

и програми“ Васил Алек-

сандров запозна присъст-

ващите с проектите на 

общината по европейски 

програми. „В момента със 

средства от Европейския 

съюз ние изграждаме ком-

постираща инсталация 

за разделно събиране на 

зелени и биоразградими 

отпадъци на стойност от 

3 702 738 лв. Ползите от 

реализирането на проек-

та ще бъдат намаляване 

на количеството депони-

рани битови отпадъци, 

които ще се изхвърлят на 

регионалното депо. Също 

така по този начин ще се 

създаде т.нар. компост, 

който ще се използва за 

облагородяване на поч-

вата в градския парк и 

зоните за отдих“, посочи 

той. От думите му стана 

ясно, че продължава и вто-

рият етап на устойчиво 

интегрирано развитие 

на градската среда в об-

щината, като за целта е 

спечелено финансиране за 

1 978 902 лв. 

„Третият обект, който 

ще изградим със средства 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“, е т.нар. Кризисен 

център. Проектът е за 

705 877 хил. лв. и има за 

цел да защити хората в 

риск, като им се предос-

тави място за временно 

обитаване, храна и услуги 

за връщането им към нор-

мален начин на живот“, 

каза Александров. 

Зам.-кметът споде-

ли, че предстои и ремонт 

и модернизация на Ху-

дожествената галерия 

„Жорж Папазов“, като за 

целта 4,2 млн. лв. са от-

пуснати по „ОПРР 2014 - 

2020“.

„Община Ямбол склю-

чи договор за ремонт и 

модернизация на исто-

рическия музей в града. 

Той отново е по ОПРР и 

за СМР са предвидени 1,3 

млн. лв., като след негово-

то реализиране жителите 

и гостите на общината 

ще получат достъп до на-

шата история, поднесена 

по съвременен начин и с 

модерни технологии“, по-

ясни той. 

„Благодарение на ев-

ропейско финансиране ще 

бъде обновен и Музеят 

на бойната слава за 1,6 

млн. лв., и Младежкият 

културен център за 4,1 

млн. лв. Може би най-зна-
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чимият ни проект е вто-

рата фаза на водния цикъл 

на града. Стойността 

е над 44 млн. лв. и се ре-

ализира с финансовата 

подкрепа на Оперативна 

програма „Околна среда 

2014 - 2020“. Той е изклю-

чително важен за нас, 

защото благодарение на 

него ще се подобри кана-

лизацията на града“, заяви 

Александров. 

Зам.-кметът допълни, 

че приоритетите, които 

общината е заложила за 

следващия програмен пе-

риод през 2021 – 2027 г., са 

главно за мерки, свързани 

с подобряване на зелена-

та инфраструктура, кое-

то включва обособяване 

на нови озеленени площи, 

подобряване условията за 

отдих и спорт, създаване 

на кътове за продължите-

лен престой и обществе-

но обслужване в близките 

сгради. „Планираме да 

осигурим достъпна град-

ска среда чрез изгражда-

нето на 3 пешеходни мо-

ста, както и ще заложим 

мерки за подобряване на 

техническата, образо-

вателната, здравната, 

културната, спортната и 

социалната инфраструк-

тура“, завърши той. 

Кметът на Ямбол Вален-
тин Ревански сподели пред 
гостите на срещата, че 
предстои на общината да 
бъдат върнати част от 
пехотинските казарми, 
като според него там има 
голямо поле за развитие. 

„През следващия про-

грамен период имаме иде-

ята да създадем на този 

терен от близо 400 дка 

паркови зони, както и мес-

та за социална, здравна, 

спортна, образователна 

инфраструктура“, поясни 

той.

Ниязи Ашиков, главен 

експерт в отдел „Евро-

пейско финансиране и про-

грами“ в община Ямбол, 

на свой ред информира и 

за други значими инфра-

структурни проекти, кои-

то са заложени в интегри-

рания план на града. „Ние 

направихме допитване до 

гражданите и браншовите 

организации в общината, 

за да посочат кои според 

тях трябва да бъдат при-

оритетните проекти в 

програмния период 2021 – 

2027 г. 

Специално искам да благо-
даря на ОП на КСБ – Ямбол, 
които много ни помогнаха 
с идеи и предложения“, 

сподели той.

Според Ашиков има 

няколко големи проекта, 

които ще бъдат полезни 

за града, ако бъдат реа-

лизирани. „Единият обект 

е надлез и пътна връзка, 

свързваща обходен път 

Юг с шосето до с. Без-

мер. Това би спомогнало в 

Ямбол да не влизат теж-

котоварни автомобили и 

със сигурност ще отпуши 

трафика“, коментира той. 

„ Пр е д ви жда ме  р е -

монт и рехабилитация на 

обслужващи улици в се-

гашната ни промишлена 

зона. Приоритет за нас е 

довършването на рекон-

струкцията на централ-

ната градска част и ре-

монтът на ВиК мрежата. 

В плана за интегрирано 

развитие сме заложили на 

една приоритетна зона, 

която нарекохме „клима-

тично убежище“. Искаме 

да направим града ни зе-

лен и проспериращ с висо-

ко качество на живот за 

хората, с привлекателна 

градска среда и условия за 

устойчив растеж. Това е 

мотото и визията на гра-

да през следващия програ-

мен период“, сподели екс-

пертът.

Той говори и за реали-

зирането на Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

в града. 

„В Ямбол са санирани 21 
блока. Средствата, които 
бяха усвоени, са малко над 
35 млн. лв. Близо 200 000 
кв. м разгърната площ. 

Искаше ни се да са два 

пъти повече“, каза Ашиков 

и допълни, че има още 38 

сгради, чиито сдружения 

са с одобрени документи. 

„Те кандидатстваха през 

2016 г., но в този период 

финансовият ресурс вече 

беше изчерпан. Така че 

имаме готовност с тези 

чакащи сгради, когато 

стартира новата про-

грама, ако те са отново 

допустими, да бъдат об-

новени“, заяви той. Спо-

ред него много повече 

сгради ще се включат в 

инициативата при едно 

възстановяване на програ-

мата. „В началото имаше 

недоверие от страна на 

нашите съграждани. Де-

нонощно отговаряхме на 

обаждания на хора, които 

се притесняваха, че ще 

им вземат апартамен-

тите, но видяха, че това 

не е вярно. Самите те се 

убедиха, че НПЕЕМЖС е 

в тяхна полза, и веднага 

проявиха интерес“, поясни 

Ашиков. 

Той информира, че 

санирането на 8 от 21 сгра-
ди е било извършено от 

ямболски фирми.

 „Аз не съм строител, 

но имам богат опит в 

общината. Това, което 

местните компании на-

правиха, смея да твърдя, 

че бе показател на висок 

професионализъм. Няма-

ше никакви оплаквания от 

гражданите“, подчерта 

Ниязи Ашиков. 

„Участвахме в много 

онлайн семинари на тема 

какво ще се случи с енер-

гийната ефективност. 

Искам да споделя, че на-

правихме една анкета 

сред собствениците на 

санирани сгради. Тя беше 

изпратена до Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. В нея гражданите 

подчертаха многократно, 

че са доволни от извърше-

ното, и всеки отчиташе 

съответно намалението 

на енергийните разходи 

и големите ползи, които 

имат“, завърши експер-

тът.

Елена Балчева, младши 

експерт в Дирекция „Ус-

тройство на територия-

та и строителството“ 

в община Ямбол, на свой 

ред допълни, че наистина 

местните фирми са се 

справили чудесно с изпъл-

нението по програмата за 

енергийна ефективност. 

„Комуникацията между 

сдруженията, компаниите 

и общината бе отлична. 

Строителите бяха гъв-

кави в решенията си и 

всички останаха доволни 

от свършеното от тях“, 

поясни тя. 

„Програмата наистина 

е от полза за всички. Спо-

ред мен тя трябва да об-

хваща и по-малките едно-

фамилни жилищни сгради, 

тъй като собствениците 

им не са по-различна ръка 

хора“, добави инж. Краси-

мир Инджов. 

„Слушайки това, което 

се говори, аз лично бих Ви 

препоръчал да се дава ра-

бота на повече компании 

от региона. Хората, кои-

то са на място, са тези, 

които влагат още пове-

че старание в труда си, 

защото правят нещо за 

собствения си град“, за-

яви председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

Той допълни, че 

благодарене на НПЕЕМЖС 
е имало работа за много 
малки и средни фирми и са 

били обучени много специ-
алисти.

 „За съжаление спря-

ха програмата, надявам 

се все пак, че тя ще про-

дължи. Санирането е при-

оритет за Европа и се 

опасявам, че част от ра-

ботниците, които обучи-

хме, ще изберат да рабо-

тят в чужбина“, каза той. 

Инж. Илиян Терзиев за-

сегна и темата с повиша-

ващите се цени на стро-

ителния продукт, като 

посочи, че Камарата ще 

се опита да помогне за въ-

веждането на европейски 

правила и норми при цено-

образуването. „Цифрови-

зацията е друго нещо, по 

което работим активно. 

Трябва да навлезем много 

бързо в дигитализацията. 

Насочваме усилия и към 

подготовката и квали-

фикацията на кадрите и 

предлагаме създаване на 

учебни центрове за безра-

ботни или за хора, които 

ще бъдат освободени от 

различни енергонеефек-

тивни отрасли, като напр. 

минната промишленост“, 

заяви той. 

Срещата продължи с пред-
ставяне на концепция за 
Икономическа зона Ямбол 
– Сливен

 от страна на инж. Ни-

колай Георгиев, член на ОП 

на КСБ - Ямбол. „Преди две 

години представих кон-

цепцията си за проект за 

свободна икономическа и 

промишлена зона на Ямбол 

и Сливен пред колегите от 

Камарата на строители-

те в България и пред коле-

гите от КРИБ – Ямбол. Ре-

шихме, че създаването на 

подобен обект е най-пра-

вилният път за развитие 

на региона в следващите 

години“, посочи той, но из-

рази и притеснението си, 

че при забавяне на одобре-

нието на проекта може да 

се стигне до липса на ка-

дри за неговата реализа-

ция. „Ямбол е един от гра-

довете в България, който 

е пострадал най-много де-

мографски. Реално живе-

ещите в общината са не 

повече от 45 хил. души. В 

Сливен са не повече от 50 

хил. Преди 30 г. всеки един 

от двата града имаше по 

100 хил. жители“, посочи 

инж. Георгиев. 

От думите му стана 

ясно, че концепцията има 

за цел да даде възможност 

на хората от Ямбол и ре-

гиона, които са заминали в 

чужбина, да се върнат. „Го-

ляма част от тези наши 

съграждани вече са създа-

ли своите семейства из-

вън родината и техните 

деца дори не знаят бъл-

гарски. Аз се опасявам, че 

за тях е почти мисия не-

възможна, но все пак има 

някаква надежда и една от 

тях е чрез създаването на 

повече работни места, а 

това ще се случи при из-

граждането на една та-

кава икономическа зона“, 

посочи инж. Георгиев. Той 

допълни, че пандемията 

през последните 2 години 

е показала, че много наши 

сънародници са готови да 

се върнат в България и да 

работят. „Сигурен съм, 

че тези хора биха избра-

ли винаги да си дойдат в 

родината, стига да имат 

достойно заплащане, но 

ако искаме да им предло-

жим такова, трябва да 

развиваме икономическа 

дейност“, подчерта той. 

Инж. Николай Георгиев 

сподели пред присъства-

щите, че преди 2 години 

е поканил кметовете на 

Ямбол, Сливен, Елхово, 

Стралджа и Тунджа, за 

да дискутират съвмест-

ната работа по проекта. 

„На срещата се отзоваха 

само от Ямбол, Сливен и 

Тунджа и с техни предста-

вители започнахме да раз-

работваме отворена кон-

цепция. Всичко сочеше към 

реализиране на идеята, но 

кметът на Сливен Сте-

фан Радев, който бе сред 

най-големите радетели на 

инициативата, реши да се 

откаже. Бях леко разоча-

рован от тази развръзка“, 

посочи членът на ОблС 

на ОП на КСБ – Ямбол, и 

допълни, че въпреки това 

той продължава да вярва, 

че проектът ще стане 

факт.

„На 26 август Общинският 
съвет на Тунджа е взел ре-
шение да подкрепи на 100% 
отворената концепция за 
индустриалната зона,

 което ме обнадежди“, 

заяви инж. Георгиев. Той 

посочи, че през изминала-

та седмица кметовете на 

Стралджа Атанас Киров 

и на Елхово Петър Киров 

също са проявили инте-

рес. „Те сами ме потърси-

ха и казаха, че идеята е 

чудесна и с огромно жела-

ние биха се включили. Това 

няма как да не ме радва“, 

сподели той. Според него 

географски и исторически 

Ямболска област е най-до-

брото логистично място 

не само в България, но и в 

Европа. „През нашата те-

ритория преминава един 

от най-старите пътища 

на коприната, който в мо-

мента е известен като 

път 1-7. Това е най-преки-

ят маршрут между Азия и 

Европа“, поясни инж. Геор-

гиев.

Той сподели, че все пак 

се надява община Сливен 

да възобнови интереса 

си, защото според него с 

подкрепата на два големи 

града в региона държава-

та ще обърне по-голямо 

внимание. „Само по този 

начин ние ще можем да на-

караме държавата да по-

могне да се направи и бърз 

четирилентов път между 

Ямбол и Сливен“, посочи 

инж. Георгиев. 

В заключение той каза, 

че много общини в страна-

та създават свободни ико-

номически зони, но никъде 

няма колаборация между 4 

или 5 общини, както при 

тях. „Това е иновативно-

то, което е невиждано 

дори и в Европа“, завърши 

инж. Георгиев.

В края на срещата 

прокуристът и гл. редак-

тор на в. „Строител“ Ре-

нета Николова благодари 

още веднъж за отличната 

организация на деветата 

приемна. „Разговорите 

преминаха в конструкти-

вен дух. 

Ние във вестника се во-
дим от максимата, че 
взаимодействието между 
строителите и местната 
власт е ключово.

Вие сте свързани, за-

щото работите за раз-

витието на населените 

места. От нашите дълго-

годишни наблюдения там, 

където има добър диалог и 

добра комуникация, неща-

та се случват, а където 

няма, винаги има пробле-

ми“, посочи тя. Николова 

сподели, че по време на 

дискусията в общината е 

чула обнадеждаващи неща 

за визията за бъдещето 

на Ямбол. „Предстои съв-

местна работа на стро-

ителите, общината и 

вестника, за да отразява-

ме всички тези дейности“, 

сподели Николова. 

Присъстващите на 

срещата се обединиха 

около идеята предста-

вители на ОП на КСБ 

– Ямбол, да участват в 

експертните съвети на 

общината, както и в на-

чалото на следващата 

година да се организира 

среща в същия формат 

за представяне на инвес-

тиционната програма на 

общината и дискусия по 

актуални за строителния 

бранш въпроси.



Росица Георгиева

Ямбол не се нарежда на 

първите места в статис-

тиката на Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

по брой изпълнени обекти 

по Националната програма 

за енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради (НПЕЕМЖС), 

но местната администра-

ция, строителите и соб-

ствениците на имоти в са-

нираните обекти считат, 

че общината е отличник по 

отношение на постигнати 

ефекти. Отчитат се со-

циални и финансови ползи. 

Обновените блокове са не 

само с приятна визия, но и 

апартаментите в тях са 

по-комфортни, по-топли 

през студените месеци и 

с по-ниски температури 

през лятото. Това е дове-

ло до сериозни енергийни 

икономии и съответно до 

по-ниски разходи за хората.

Екип на в. „Строител“ 

посети Ямбол и се запозна 

на място с постигнатите 

резултати по НПЕЕМЖС. 

От общо 128 допустими 

обекта 

по Националната про-
грама са обновени 
21 блока. 

С изпълнението им 

хората са се убедили в 

ефектите, които носи са-

нирането, и интересът 

за участие се е увеличил. 

„Поради ограничения ре-

сурс на НПЕЕМЖС, който 

беше изчерпан, 38 сгради 

в Ямбол имат документ-

на готовност и изчакват 

възобновяване на процеса 

на енергийно обновяване 

с безвъзмездно финан-

сиране.“ Това заяви пред 

в. „Строител“ Ниязи Аши-

ков, главен експерт в от-

дел „Европейско финанси-
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38 блока в града с подготвени 
документи очакват 
продължаване на инициативата

Инж. Красимир Инджов, председател 
на ОП на КСБ – Ямбол, и управител на 
„Инджов 19“ ЕООД“:

Националната програма 

за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни 

сгради показа, че е много по-

лезна, желана от хората, и по-

стигна невероятно добри ре-

зултати. Реновираха се всички 

общи части на блоковете, 

покривите, фасадите. Тя даде 

различен облик на кварталите, 

в които се изпълниха обекти. 

Санираните сгради имат нова 

визия, а домакинствата в тях 

реализират икономия на енергия за отоплението и охлаж-

дането. Социалният ефект е много голям. 

Ние продължаваме да поддържаме връзка с гражданите 

от всички санирани обекти. Няма отрицателно настроени 

ползватели на жилищата, всички са доволни от това, кое-

то са получили. А нека да не забравяме, че това са блокове, 

строени преди 30 години и повече. Много от собствени-

ците в тях са на преклонна възраст и не могат да си поз-

волят сами да извършат необходимите ремонти. Ако се 

въведе съфинансиране за гражданите при продължаване 

на Националната програма за ЕЕ, със сигурност считам, 

че ще се затрудни изпълнението й. Хората ще се отдръп-

нат. Дори с риск да се направят по-малко сгради, условията 

трябва да останат същите или някаква финансова част 

да се поеме от общините. В противен случай етажните 

собствености няма да се включат.

Един от обектите, които „Инджов 19“ ЕООД изпълни 

по НПЕЕМЖС, е блок 1 на ул. „Стара планина“. Сградата 

беше в окаяно състояние, имаше течове, дограмите бяха 

компрометирани. Фасадите също бяха в лошо състояние. 

Общите части не бяха ремонтирани и имаше необходи-

мост от цялостно обновяване. В продължение на около 5 

месеца работихме с около 30 души и постигнахме много 

добър резултат.

Снимки авторът

ране и програми“ в община 

Ямбол, като изрази надеж-

да в следващата програма 

да няма условие за съфи-

нансиране от страна на 

собствениците, за да не 

се откажат.

Разговаряхме и с инж. 

Красимир Инджов, пред-

седател на ОП на КСБ 

– Ямбол, и управител на 

„Инджов 19“ ЕООД. Дру-

жеството е работило 

по обекти на НПЕЕМЖС, 

като сред изпълнените е 

бл. 1 на ул. „Стара плани-

на“ в града. Според него с 

обновяването на панелни-

те жилища се е променил 

обликът на кварталите, 

като в същото време 

собствениците плащат 

по-ниски сметки за ел. 

енергия. „Ние продължава-

ме да поддържаме връзка 

с гражданите от всички 

санирани обекти. Няма 

отрицателно настроени 

ползватели на жилищата, 

всички са доволни от това, 

което са получили“, каза 

инж. Инджов.

Вестник „Строител“ 

разгледа три санирани 

блока в Ямбол и разговаря 

с живущите. Първата ни 

спирка беше 

бл. 19 на ул. „Димитър 
Благоев“, 

където ни посрещна 

инж. Павлина Колева, пред-

седател на сдружението 

на собствениците. 

Сградата е построе-

на по системата пакетно 

повдигани плочи. Състои 

се от 6 входа, като в нея 

има общо 192 апарта-

мента и над 20 търгов-

ски обекта на партерния 

етаж. Инж. Колева споде-

ли, че когато се е наста-

нила през 1979 г., всичко 

в блока е било ново, но 

след години ползване със-

тоянието му се е влоши-

ло сериозно – покривът 

течал, а в помещенията 

е било много студено. „А 

сега температурата в 

апартамента се повиши 

и дори в една от стаите 

не пускам отопление. Ре-

зултатът от програмата 

е прекрасен“, сподели тя, 

като си припомни през как-

ви трудности е трябвало 

да преминат и колко мно-

го усилия са вложени. „Но 

накрая успяхме. Събирахме 

всички документи заедно 

с комшийка, която тогава 

живееше тук. Помагаха 

ни домоуправителите на 

различните входове. Оби-

каляхме всички собствени-

ци, разговаряхме с тях. Съ-

бирах хората вкъщи да им 

показвам как ще изглежда 

блокът ни. Наложи се да 

пращаме писма и до Герма-

ния, за да се свържем със 

собственичка, която ни из-

прати нужните документи 

по интернет“, обясни тя и 

отправи благодарност към 

домоуправителите за съ-

действието. 

Мнението си за резул-

татите от санирането 

споделиха и други живу-

щи в сградата - Кристи-

на Димитрова и Жасмина 

Стефанова. Димитрова 

изтъкна, че НПЕЕМЖС е 

изключително добра ини-

циатива. „Зимата е много 

топло. Температурата в 

жилището ми, което е 70 

кв. м, се повиши и се ото-

плявам само с 1 климатик. 

Сметките ми са намале-

ли с между 25 и 30 лв. Да 

не говорим за визията на 

блока“, каза Кристина Ди-

митрова.

Стефанова потвърди, 

че има положителна про-

мяна след енергийното 

обновяване. 

„Много добра работа, 
изключителни строи-
тели, възхитени сме. 

Фирмата изпълнител е 

от Ямбол. Възхитени сме 

от професионализма й, от 

трудолюбието на служи-

телите. Сметките ни за 

ток намаляха, стана по-

чисто и уютно. Нямаше да 

можем да си го направим 

толкова добре сами, ние 

Инж. Павлина Колева

Иванка Господинова

Блок 19 на ул. „Димитър Благоев“

Кристина Димитрова Жасмина Стефанова

Блок 64 в жк „Граф Игнатиев“



не разполагаме със сред-

ства за това“, коментира 

Жасмина Стефанова.

Вторият блок, който 
посети екипа на вест-
ник „Строител“, бе с 
номер 64 в жк „Граф 
Игнатиев“, 

където се срещнахме с 

Иванка Господинова, пред-

седател на сдружението 

на собствениците. 

Сградата е постро-

ена през 1976 г. Блокът е 

със 158 апартамента и 6 

входа. „Нанесохме се през 

1977 г. и след години на 

ползване се появиха течо-

ве от покрива и по фуги-

те. Нямаше апартамент, 

който да не е засегнат от 

този проблем“, започна тя. 

За да се включат в НПЕ-

ЕМЖС, в бл. 64 е създадена 

работна група от 7 души, 

които са си разпределили 

задачите. „Не беше лесно 

да получим съгласието на 

хората. Те се притеснява-

ха, че след това ще тряб-

ва да плащат за ремонта, 

а ако не могат - ще им 

вземат апартаментите. 

Събирахме се всички пред 

блока да говорим. Правехме 

и индивидуални разговори с 

нежелаещите да участват 

вход по вход. Пътувахме до 

някои гранични села, къде-

то живееха някои собстве-

ници. Накрая имахме само 

1, който отказваше да се 

включи. И аз написах писмо 

до тогавашния министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то Лиляна Павлова. В него 

отбелязах, че в природата 

нещата не се случват на 

100% и молба ни е да се 

намали изискването за съ-

гласие на собствениците 

на жилища на 95 - 96%. Не 

е редно заради 1 човек 158 

апартамента да не се въз-

ползват от възможности-

те НПЕЕМЖС. След седми-

ца от министерството ми 

отговориха и се допусна 

участие с от 3 до 5 несъ-

гласни собственици“, раз-

каза Господинова. Тя заяви, 

че въпреки първоначално-

то колебание и съмнения 

на съкооператорите й сега 

няма нито един в блока, 

който да не е доволен от 

резултата от НПЕЕМЖС. 

„Невъзможно беше сами 

да си направим ремонт на 

сградата така, че тя при-

добие настоящия вид. 

Това е една от най-добрите 
програми с изключителен 
социален ефект, която се 
погрижи за хората, 

създаде топлина в до-

мовете им. Във всеки един 

апартамент независимо 

от разположението му раз-

ходите за енергия за ото-

пление намаляха. А много 

от съседите ми споделят, 

че не ползват отопление, 

и това е голямо постиже-

ние“, добави Господинова.

Последната ни спирка 

беше 

бл. 1 на ул. „Стара пла-
нина“, 

където ни разведе 

Румен Радулов, предста-

вител на етажната соб-

ственост в зданието. Блок 

1 е въведен в експлоата-

ция 1980 – 1981. Състои се 

от 78 апартамента, раз-

положени в 4 входа. Два от 

тях са с 16 апартамента, 

а другите с по 23. „Ние се 

включихме в програмата, 

когато се позволи да има 

някакъв процент на несъ-

гласни съкооператори. При 

първите събрания имаше 

скептици, които смятаха, 

че ще плащат дограми-

те, а други подстрекава-

ха останалите да не се 

включат. Трудното беше, 

докато се преборим и до-

кажем, че на никого нищо 

няма да му вземат“, каза 

Радулов. Той определи като 

трудност и намирането на 

собствениците, живеещи 

в други градове, в чужби-

на. „През 2015 г. събрахме 

целия набор от документи 

и ги внесохме в община-

та, а през 2019-а блокът 

беше саниран. Истината 

е, че не може да угодиш на 

хората на 100%, но няма 

такива, които сега да са 

недоволни от санирането. 

Резултатът е изцяло поло-

жителен“, допълни той. По 

думите му температура-

та в сградата се е пови-

шила между 6 и 8 градуса. 

Общите части са в добро 

състояние – няма найлони 

на счупените прозорци, 

за да се спира вятърът и 

дъждът. Румен Радулов си 

спомня и за неприятните 

моменти, свързани със 

самите дейности, като 

къртене, тропане, шум, но 

си е струвало да бъдат из-

търпени. „Сега има живу-

щи в съседни блокове, кои-

то искат да се включат 

в НПЕЕМЖС и техните 

здания да бъдат обновени, 

но пък няма възможност“, 

каза на финала той. 

Видео репортаж, изра-
ботен от в. „Строител“, 
може да се види на сай-
та на изданието https://
vestn ikst ro i te l .bg/  и  на 
YouTube канала на вест-
ника.
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В Ямбол интересът към Национална-

та програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради беше 

много сериозен още при стартирането й 

през 2015 г. Разбира се, наред с големите 

очаквания имаше много притеснения заради 

неверни информации, разпространени в пуб-

личното пространство. Постоянно обясня-

вахме на хората, че ако се включат, няма да 

загубят своята собственост. 

В самото начало на изпълнение на  

НПЕЕМЖС в общината беше създадено спе-

циално звено от експерти, което работи в 

следващите 5 години. Допустимите сгра-

ди в Ямбол по програмата бяха 128. Още 

в първите няколко месеца събрахме 20 за-

явления за интерес, а по-късно постъпиха 

документи за още един блок. Започнахме 

провеждането на търговете за възлагане 

на дейностите. След избирането на изпъл-

нителите собствениците се срещнаха с 

тях, комуникацията помежду им беше много 

добра. От общината съдействахме по вся-

какъв възможен начин през цялото време. 

Санирахме успешно всичките 21 сгради, 

въпреки че нашето желание бе да са мно-

го повече. В НПЕЕМЖС не се включиха още 

обекти поради две причини – недоверието 

на хората и изискването да се постигне 

100% съгласие от собствениците на имоти. 

Като цяло смятам, че в Ямбол програма-

та протече по възможно най-добрия начин. 

В града бяха инвестирани 35,1 млн. лв. по  

НПЕЕМЖС. 8 от 

сградите бяха из-

пълнени от мест-

ни фирми, които 

показаха, че рабо-

тят с европейско 

качество. До момента за тези здания ня-

маме нито едно оплакване от собствени-

ците. 

През 2016 - 2017 г. продължихме да при-

емаме заявления за интерес, но финансови-

ят ресурс беше изчерпан. Сега 38 сгради 

очакват финансиране. Резултатът е ясен 

и категоричен – такава програма трябва 

да има. Но желанието ни е да продължи при 

същите условия – да бъде 100% безвъзмезд-

на за собствениците. Според мен, ако има 

условие за осигуряване на съфинансиране, 

хората ще се откажат. 

Година след приключване на всички СМР 

по НПЕЕМЖС от Министерството на ре-

гионалното развитие и благоустройство-

то ни помолиха да направим анкета сред 

собствениците на сградите, които вече 

са санирани, и тези, които очакват финан-

сиране. В допитването над 95% от хората, 

живеещи в енергийно обновените обекти, 

посочиха, че са изключително доволни, и за-

явяват, че отчитат различни ефекти – не 

само икономически, но и социални. А хората 

от 38-те сгради, които имат готови доку-

менти, споделиха, че очакват Националната 

програма да продължи по същия начин.

Ниязи Ашиков, гл. експерт в отдел „Европейско финансиране 
и програми“ в община Ямбол: 

Блок 1 ул. „Стара планина“

Румен Радулов

0889 03 19 76
WWW.ZEMEKOP.COM

НАЛИЧНИНА СКЛАД

5 години или
10 000 моточаса 
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Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико
Търново

Областното пред -

ставителство (ОП) на 

Камарата на строите-

лите във Велико Търново 

проведе Общо годишно 

отчетно събрание. То се 

състоя на 10 септември 

в конферентната зала на 

хотел „Болярско село“ в 

с. Арбанаси при спазване 

на всички ограничения и 

мерки за безопасност в 

епидемичната обстанов-

ка.

Заседанието откри 

председателят на ОП 

на КСБ - Велико Търново, 

Ина Кържилова. Дневният 

ред включи приемане на 

отчет за дейността на 

Областния съвет (ОблС) 

и на председателя на ОП 

Велико Търново, както и 

приемане на отчет за из-

пълнение на плана за при-

ходи и разходи и доклад на 

Контролния съвет на ОП. 

Гласувано бе и решение за 

освобождаване от отго-

ворност на органите на 

управление на ОП, план за 

дейността и проект на 

план-сметката за 2022 г. 

Присъстващите включи-

ха и допълнителна точка 

в дневния ред за актуали-

зиране на бюджет 2021 г. 

Промяната се налага във 

връзка с решение на ОблС 

и Общото събрание 

да бъде предоставена фи-
нансова помощ на храм „Св. 
Николай“, Велико Търново.

„В процеса на работа 

през периода януари – де-

кември 2020 година беше 

изпълнена голяма част от 

проектопрограмата на 

ОП на КСБ - Велико Търно-

во, въпреки усложнената 

обстановка в страната. 

Проведоха се редица до-

питвания сред строител-

ните фирми от региона 

относно необходимостта 

от технически и изпъл-

нителски кадри по стро-

ителни професии“, заяви 

Кържилова.

Тя припомни, че се е 

състояла дискусия с учас-

тието на регионалните 

колегии на Камарата на 

инженерите в инвести-

ционното проектиране, 

Камарата на архитекти-

те в България и Сдру-

жение на архитектите, 

строители и надзор - Ве-

лико Търново, и „Електро-

разпределение Север” АД 

по въпроси, свързани с 

възникващи проблеми в 
процеса на работа по цяла-
та верига на инвестицион-
ния процес. 

Кържилова отчете, че 

са проведени и няколко при-

съствени срещи като тра-

диционната винена вечер. 

На 26 октомври е отбеляз-

ан Денят на строителя и 

835 години от въстанието 

на Асен и Петър и възраж-

дането на Второто бъл-

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Снимка авторът

гарско царство със столи-

ца Търновград. По традиция 

ОП на КСБ – Велико Търно-

во, е осигурило и курбан за 

здраве на присъстващите.

На събранието бе от-

белязано още, че до всички 

членове редовно е свеждана 

информация за организира-

ните от КСБ мероприятия 

на национално ниво, за об-

съждане проблемите и на-

соките за развитието на 

бранша, както и за пред-

ставяне на нови строител-

ни технологии и материали. 

Продължава сътрудни-
чеството с вестник 
„ Строител”, 

където се отразяват 

всички важни събития и 

мероприятия на Област-

ното представителство. 

Съвместно със „Стро-

ителна квалификация” ЕАД 

са проведени онлайн обу-

чения и специализирани 

семинари от поредицата 

„Строителна Академия“ 

на тема „Новости в дей-

ността на техническия 

ръководител“, „Електрон-

ни обществени поръчки“ 

(ЦАИС ЕОП), курс по ЗБУТ, 

дистанционен курс за при-

добиване на квалификация 

„строителен техник I I I 

степен” и др.

За отчетения период 

януари - декември 2020 г. 

общият брой строителни 

фирми членове на ОП Вели-

ко Търново е 77, от които 

75 са вписани в Централ-

ния професионален регис-

тър на строителя.

За същото време в Об-

ластното представител-

ство са проведени общо 5 

заседания и Годишно общо 

отчетно събрание. 

През периода ЦПРС 

отчита следните резул-

тати: общо регистрирани 

в ОП Велико Търново - 136 

фирми, проведени процеду-

ри - 149, начално вписване 

- 10 фирми, отпаднали през 

изтеклия период – 13.

Инж. Мария Башева, 
председател на ОП 
на КСБ – Габрово
 

Подаръчни пакети със 

строителни инструменти, 

книги, бисквити с посла-

ние и поздравителен адрес 

получиха на 15 септември 

всички 78 ученици от VIII 

до XII клас в паралелка 

„Строителство и архи-

тектура“ на СУ „Отец Па-

исий” в Габрово от името 

на Областното предста-

вителство на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия по случай първия уче-

бен ден. 

Ръководството на ОП 

на КСБ – Габрово, смята, 

че тези деца трябва да 

бъдат подкрепяни и насър-

чавани в избраната профе-

сия от страна на строи-

телните фирми. Това е 

единственото училище на 

територията на област 

Габрово, което осигурява 

професионалисти за стро-

ителния бранш и тясното 

сътрудничество с него, 

както и прекият контакт 

с децата са в интерес на 

бъдещото обезпечаване 

на бизнеса с човешки ре-

сурси.

В поредица от иници-

ативи Областното пред-

ставителство на КСБ в 

Габрово мотивира и показ-

ва на учениците, че стро-

ителната професия може 

да е забавна, интересна, 

иновативна. Неотдавна 

в Габрово се проведе Ден 

на иновации в строител-

ството с демонстрации 

на различни иновативни 

системи и решения на 

Saint-Gobain и състеза-

ние между учениците от 

строителните паралелки. 

Инициативите на КСБ ОП 

– Габрово, целят предста-

вяне на новостите в стро-

ителството пред бранша, 

привличане на интереса на 

младите хора към сектор 

„Строителство“ и разви-

тие на професионалните 

паралелки по строител-

ство.
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Съоръжението над река Бошулска е с две ленти за движение и на стойност близо 2 млн. лв. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Пуснато е движението 

по новия мост над река Бо-

шулска на път III-3704 в об-

ласт Пазарджик, съобщиха 

от Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ). Той е 

изграден на мястото на 

съществуващ при 11-и км 

на трасето Пазарджик 

– Бошуля – Ветрен – АМ 

„Тракия“ и трафикът вече 

върви по-бързо, удобно и 

безопасно. Третокласното 

шосе осигурява най-крат-

ката връзка на Ветрен с 

областния център Пазар-

джик.

Новото съоръжение 

е с дължина 20 м. То е с 

две ленти за движение, 

тротоари, ограничителни 

системи, знаци и марки-

ровка. През него могат да 

преминават всички пътни 

превозни средства без 

ограничение на тежкото-

варните автомобили. 

Старият мост в с. Бо-

шуля, построен през 30-те 

години на миналия век, е с 

една лента за движение и 

трафикът по него се осъ-

ществяваше с изчакване. 

Заради амортизацията му 

АПИ ограничи преминава-

нето на превозни сред-

ства над 10 тона.

Изпълнител на ново-

то съоръжение е „Еко-Хи-

дро-90“ ООД. Строител-

но-монтажните работи са 

възложени след проведена 

процедура по Закона за 

обществените поръчки. 

Стойността на договора 

е 1 738 033 лв. Строител-

ният надзор е осъществен 

от „План инвест Пловдив“ 

ЕООД. Техният договор 

е за 48 180 лв. Авторски-

ят надзор е на „Транскон-

султ-22“ ООД.

Започна укрепването 

на голямо свлачище в бли-

зост до язовир „Александър 

Стамболийски“ по четвър-

токласния път между Су-

хиндол и Севлиево.

Кметът на Сухиндол 

инж. Пламен Чернев по-

ясни, че земните маси са 

се активирали още през 

2005 г. вследствие на обил-

ни дъждове. През годините 

мястото е било временно 

поддържано с подвижни 

габиони, за да се спаси 

пътят, който е с важно 

значение за три големи 

села от общината. Той е и 

основното трасе за еваку-

ация от населените мес-

та близо до водния басейн 

и единственият, по който 

може да се стигне до Дома 

за пълнолетни лица с де-

менция в с. Горско Косово.

С финансиране от бли-

зо 8 млн. лв. от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството сега се укрепва 

скатът, чиято дължина е 

над 350 м, а височината му 

е над 400 м. СМР трябва да 

бъдат приключени до две 

години.

Предвижда се поста-

вянето на 800 пилотни 

стълба с около 20-метро-

ва дължина, терасиране, 

отводняване, както и пре-

махване на най-големите 

камъни от скалния венец, 

който обхваща отсечката.

„Като хидротехническо 

съоръжение обектът е сло-

жен за изпълнение, защото 

продължава да се „движи“, 

и по тази причина бе при-

оритетен за финансиране 

и стартиране на дейност-

ите. Този голям проблем 

започна да намира своето 

решение“, посочи област-

ният управител на Велико 

Търново Георги Гугучков. 

По думите му на община 

Сухиндол й е отнело две 

години да изпълни всички 

административни процеду-

ри – да съгласува и да кан-

дидатства за финансиране 

и да получи одобрение.

Допълнителни труднос-

ти е създало обстоятел-

ството, че свлачището е 

в близост до река Росица, 

която попада в мрежата 

„Натура 2000“, както и до 

силов канал, захранващ 

две водноелектрически 

централи, посочи още Гу-

гучков.

Един от проектите, заложен в инвес-

тиционната програма на община Банско 

за 2021 г., навлезе във финална фаза – за-

почна асфалтирането на новоизгражда-

щата се улица от Топовия мост до ул. 

„Явор” покрай река Глазне. Досега са из-

пълнени водоснабдителната и канализа-

ционна мрежа, уличното осветление, тро-

тоарите и кръстовището на ул. „Глазне” 

и ул. „Еделвайс”.

Освен извършващите се строител-

ни дейности по улиците „Пирин” и „Тодор 

Каблешков” в следващите дни предстои 

началото на реконструкцията на още ня-

колко отсечки в курорта. Едновременно с 

това ще стартира и ремонтът на улич-

ната мрежа в Добринище.

В Левски започна изпъл-

нението на проекта „Ре-

конструкция на водопро-

водната мрежа – I етап“. 

Официалният старт на 

строителните дейности 

бе даден от кмета на об-

щината Любка Алексан-

дрова и представители 

от фирмата изпълнител – 

„Мега Хидрострой“ ЕООД. 

На дружеството е възло-

жен целият проект, кой-

то е на обща стойност 

4 856 854 лв. Средствата 

са осигурени от  община-

та и държавния бюджет.

Договорът за изпълне-

ние на първия етап възли-

за на над 1,6 млн. лв. Той 

е за реконструкцията на 6 

улици. 

От общинската управа 

уточниха, че за времето 

на строителните дейнос-

ти ще има нарушение във 

водоподаването. Пътните 

участъци ще се затварят 

поетапно, като граждани-

те ще бъдат уведомявани 

своевременно.
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Десислава 
Бакърджиева
Мирослав Еленков

Казусът с неразплате-

ните от държавата 1,3 

млрд. лв. на пътния сектор 

за изпълнени строителни 

дейности по договори за 

текущ ремонт и поддръж-

ка остава за следващото 

правителство. След като 

в последните няколко 

седмици служебният ка-

бинет с премиер Стефан 

Янев не намери решение 

на проблема, а народните 

представители заложиха 

в актуализацията на дър-

жавния бюджет за 2021 г. 

до 100 млн. лв. за разпла-

щане на текущ ремонт и 

поддръжка на републикан-

ската пътна мрежа, Бъл-

гарска браншова камара 

„Пътища“ се обърна за 

съдействие по темата и 

към държавния глава Ру-

мен Радев. На 14 септем-

ври 2021 г. Управителният 

съвет на ББК „Пътища“ 

внесе в деловодството на 

президента декларация и 

Правно становище за със-

тоянието на пътностро-

ителния бранш. Ръковод-

ството на ББК „Пътища“ 

проведе и среща с Румен 

Радев, в която участва и 

председателят на УС на 

Камарата на строители-

те в България инж. Илиян 

Терзиев. На нея от ББК 

„Пътища“ са подчертали, 

че натрупаните огромни 

задължения от страна на 

държавата към фирмите 

от пътностроителния 

бранш създават голямо 

напрежение в сектора. Те 

са изразили готовност 

за ползотворен диалог с 

правителството за на-

мирането на решение в 

тази насока. По думите им 

възлагането на дейности 

по ремонт и поддържане 

на участъците от репу-

бликанската мрежа прак-

тически е спряло и при 

наличието на дебат по 

отношение на действащи-

те договори и забавените 

разплащания, ако скоро не 

се намери решение, зимно-

то почистване на републи-

канската мрежа би създа-

ло притеснения заедно с 

всички съпътстващи про-

блеми за безопасността 

на придвижването на хора 

и товари.

„Независимо кой уп-

равлява, държавата носи 

отговорност за положе-

ния труд от работниците 

и трябва да се търсят 

устойчиви решения за 

разрешаване на проблеми-

те“, е заявил Румен Радев. 

Президентът е откроил и 

необходимостта от про-

зрачно формиране на бю-

джета на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ), 

така че да бъдат ясни 

средствата, които ще 

бъдат отделяни за път-

ностроителна дейност 

през годината, както и за 

поддържането и почиства-

нето на пътищата.

„Най-положителното 

от тази среща е, че по 

разпореждане на прези-

дента на 17 септември 

всички заинтересовани 

страни, включително и 

ББКП, ще участват в сре-

ща в Министерския съвет, 

на която със съдействи-

ето на МП, АОП, АДФИ 

да се търси законовата 

рамка, така че първо да 

се договори механизъм за 

разплащане на старите 

задължения. Бих искал да 

благодаря на президента 

за разбирането и за некол-

кократно изразеното от 

него становище, че тези 

пари безспорно се дължат 

на фирмите. Тоест няма 

колебания в диалога меж-

ду институциите и ББК 

„Пътища“ по отношение 

на това тези пари закон-

ни ли са или не“, съобщи 

председателят на УС на 

ББК „Пътища“ инж. Сте-

фан Чайков след разговора 

с Румен Радев. Той инфор-

мира, че подготвените за 

17 септември протестни 

действия засега се отме-

нят. „Първо ще изчакаме, 

за да видим резултати-

те от срещата в МС, и 

тогава ще продължим и 

публично ще оповестим 

следващите си действия“, 

информира инж. Чайков.

„Получихме уверение, 

че в средносрочната бю-

джетна прогноза за след-

ващите три години са 

предвидени много повече 

пари, отколкото до този 

момент е имало в бюдже-

та на АПИ. Говорихме, че 

при обсъждането на бю-

джета ще се разпишат 

средства и механизми за 

разплащане. На 17 сеп-

тември основният дебат 

ще е за начина на разпла-

щане, по-точно за прав-

ната страна на въпроса. 

Тоест как да се обезпечи 

на МРРБ като първосте-

пенен разпоредител и на 

АПИ като второстепенен 

възможността да разпла-

ща по тези договори, тъй 

като тук мненията на 

администрацията и кама-

рата се различават. Бих 

предложил да решаваме за-

дачите една по една, как-

то и следваща стъпка да 

бъде какви средства биха 

могли да се разплатят в 

рамките на тази година 

и какви ще останат за 

2022 г.“, посочи още пред-

седателят на УС на ББК 

„Пътища“.

„Различното тълкува-

не от страна на админи-

страцията и от страна 

на камарата на договори-

те за текущо поддържане 

доведе до тази ситуация. 

Тоест дали те имат пра-

во да надхвърлят прогноз-

ната си стойност, или 

нямат такова право. И 

понеже мнението на ад-

министрацията е, че те 

нямат право да бъдат 

надхвърляни и че трябва 

да се търси друг механи-

зъм за разплащане, ние се 

съгласихме да се отиде на 

този вариант с анексите, 

одобрени от НС, но всички 

знаете какво се случи“, до-

бави инж. Стефан Чайков.

Инж. Илиян Терзиев e 

поставил въпроса за необ-

ходимостта от промени в 

Закона за обществените 

поръчки и в Закона за ус-

тройство на територия-

та. „Ако тези промени не 

бъдат направени бързо, 

ще имаме проблеми не 

само в пътния сектор, но 

и при усвояването на сред-

ствата по Механизма за 

възстановяване и устой-

чивост и по Зелената 

сделка“, е посочил Терзиев. 

Необходимо е да се намали 

бюрокрацията, категори-

чен е бил председателят 

на УС. 

По-рано през деня УС 

на ББК „Пътища“ проведе 

работна среща в Минис-

терството на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството във връзка с 

неразплатените средства 

към пътностроителните 

фирми. В нея се включиха 

и Камарата на строите-

лите в България, и Българ-

ска браншова асоциация 

„Пътна безопасност“. От 

страна на МРРБ са участ-

вали зам.-министрите на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

Валентин Граматиков и 

арх. Иван Шишков, както 

и представители на Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“ и „Автомагистрали“ 

ЕАД.

„Позицията на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството е, че парите, 
които дължи държавата за 
изпълнените и приети дей-
ности от пътностроител-
ни фирми, трябва да бъдат 
платени. 

За съжаление, все още 

търсим законовия начин 

това да се случи“, са били 

думите на Валентин Гра-

матиков. Той е добавил, 

че в рамките на тази го-

дина ще се намери начин, 

по който да се разплатят 

осигурените от служебно-

то правителство в Закона 

за бюджета допълнителни 

100 млн. лв. „Те ще отидат 

при Вас, които вършите 

истинската работа на 

пътя“, е уверил зам.-ми-

нистър Граматиков.

На дискусията е комен-

тирано, че в момента има 

затруднения с плащания-

та по всички задължения, 

свързани с текущи ремон-

ти, тъй като въпреки из-

черпания бюджет на АПИ 

на пътните фирми са въз-

лагани дейности от пре-

дишното ръководство на 

агенцията. Участниците 

са се обединили около мне-

нието, че с общи усилия 

проблемът трябва и може 

да бъде решен. 

В края на срещата от 

ББКП са изразили мнение, 

че камарата е в добър ди-

алог с АПИ. 

Припомнихме хроно-

логията на събитията, 

предшестващи срещата 

при президента. На 10 сеп-

тември, докато 46-ото 

Народно събрание раз-

глеждаше актуализация-

та на държавния бюджет 

за 2021 г., ББК „Пътища“ 

даде пресконференция. 

Тя се състоя малко след 

проведените същия ден 

четиричасови протест-

ни действия на пътните 

строители, организирани 

от камарата, с искания 

да бъдат изплатени на-

трупаните задължения 

от държавата за свърше-

ни СМР. 

На пресконференцията 

ръководството на Българ-

ска браншова камара „Пъ-

тища“ обяви, че 

ще продължат с протест-
ните действия, докато не 
се постигне справедливо 
решение за строителния 
бранш. 

ББК „Пътища“ настоя 

поне 60% от средствата 

да им бъдат разплатени в 

рамките на тази година, а 

останалите да се предви-

дят в бюджета за 2022 г. 

Инж. Стефан Чайков пред-

стави пред присъстващи-

те медии сумите, за кои-

то браншът протестира: 

около 220 млн. лв., които 

са за фактурирани дей-

ности, над 600 млн. лв. – 

признати от изпълнителя, 

но нефактурирани, и около 

500 млн. лв. – за започна-

ти обекти. Или общо над 

1 300 000 млн. лв. по дого-

ворите за текущ ремонт и 

поддържане на пътищата.

„За браншовата камара 

единственият работещ 

вариант е да бъдат осигу-

рени средства в държав-

ния бюджет, а остатъкът 

от парите, които се дъл-

жат, признати от държа-

вата, да се изплатят до 

края на следващата го-

дина. Реално на нас ни се 

обещават едни пари, кои-

то ние ще платим ведна-

га на държавния бюджет“, 

подчерта инж. Чайков.

По думите му след про-

дължителна кореспонден-

Среща на 17 септември в Министерския съвет ще предопредели бъдещите действия 
на ББК „Пътища“ и КСБ
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Камарата на строителите в България кате-

горично застава зад справедливите искания на 

Българска браншова камара „Пътища“. Подкрепяме 

колегите от пътния бранш, които са важна част 

от строителния отрасъл на страната. Забавени-

те разплащания и липсата на ясна перспектива 

поставят на изпитание фирмите членове на КСБ, 

както и бъдещето на семействата на хиляди ра-

ботници.

Досега държавата винаги е успявала да осигури 

средства за разплащане на извършените и приети 

през годината строително-монтажни работи в 

нормални срокове в рамките на текущата година. 

Тази практика вече не съществува и това вече има 

негативен ефект върху сектора, който осигурява 

12 на сто от БВП. Всички строителни фирми се 

превръщат в рискови кредитополучатели за бан-

ките, расте междуфирмената задлъжнялост, въз-

никват проблеми с доставчиците на материали.

Има опасност хиляди работници не само от 

пътния бранш да останат без работа. Ако фирми-

те бъдат принудени да ги освобождават, те ще се 

влеят в социалната система и допълнително ще 

я натоварят. Това също би довело до дългосрочни 

проблеми не само в отрасъла, но и в цялата ико-

номика.

Крайно време е държавата да влезе в ролята си 

и да спазва ангажиментите, поети с подписването 

на договори. Строители от всички сектори имат 

договорни отношения с държавата, с общините и 

няма значение кой е министър или кмет. След като 

е назначен или избран на този пост, той предста-

влява държавата или общината и носи пълна от-

говорност за действията или бездействията си.

Ние, строителите, изпълняваме поетите дого-

ворни отношения. Доказахме нееднократно в годи-

ните, че сме готови на диалог и разумни компро-

миси. Ние искаме ясни правила и най-вече тяхното 

спазване.

Категорично стоим встрани от политическите 

битки, на които сме свидетели всеки ден. Особено 

във времето, в което живеем – на пандемия, страх 

и несигурност в утрешния ден на стотици хиляди 

хора за хляба им, за децата им. 

Запазваме си правото да предприемем всички 

законни действия, за да бъде чут гласът ни далеч 

извън пределите на страната.

ция с АПИ и поредица от 

срещи в МРРБ в Комисия-

та по бюджет и финанси в 

НС се е стигнало до пред-

ложение, което гласи след-

ното: Да се даде разреше-

ние на АПИ да подпише с 

фирмите анекси към сега 

действащите договори, с 

които разплащането да се 

разсрочи за следващите 2 

години - до края на 2023 г. 

За ББК „Пътища“ обаче 

това не е приемливо.

Зам.-председателят на 

УС на ББК „Пътища“ инж. 

Живко Недев коментира, 

че има 

тотално неразплащане от 
страна на възложителя по 
всички направления, има и 
обекти, които се изпълня-

ват с външно финансиране 
съвместно с републикан-
ския бюджет, но не се 
прави разплащане. 

„Разговорът е с не-

прекъснатия коментар 

– „Хемус“ едни пари, „Хе-

мус“ едни аванси. Да не се 

вторачваме само в това, 

което се прави на АМ „Хе-

мус“, призова Недев. Ние 

след около месец ще вле-

зем в ситуация на зимно 

поддържане, а на пътните 

строители не е разплате-

но зимното поддържане за 

февруари и март“, изтъкна 

той.

„Трябва да се напра-

ви строго разграничение 

между строителството 

на „Хемус“ и всички оста-

нали договори, които тре-

тират текущия ремонт и 

поддържането на пътната 

мрежа”, настоя и изп. ди-

ректор на ББК „Пътища“ 

инж. Лазар Лазаров. „Път-

ният бранш не е само от 

една шепа фирми, които 

са взели едни аванси. Ре-

дица от фирмите, които 

работят на „Хемус“, си 

изпълняват съвестно за-

дълженията, 50 - 60% от 

участъците, на които се 

строи, са изпълнени. На 

„Автомагистрали“ ЕАД е 

платено, но те не се раз-

плащат с контрагентите 

надолу“, подчерта инж. Ла-

заров.

Той увери, че проте-

стът им няма никаква 

политическа окраска, а 

просто искат да получат 

полагащите им се сред-

ства. „Ако има критики и 

виновни, нека те си поне-

сат отговорността, но не 

бива да наказват хората, 

които работят на пътя“, 

категоричен бе инж. Лазар 

Лазаров.

На въпрос на в. „Стро-

ител“ колко хора в пътния 

бранш биха били потър-

певши, ако се забави още 

разплащането на дължи-

мите средства, инж. Чай-

ков отговори, че вероятно 

ще са над 100 хил. човека. 

Това потвърдиха и 

строителните фирми, 

скандиращи на столичния 

булевард „Цар Освободи-

тел“, че са изправени пред 

фалит, 

че не могат да изплащат 
заплати и да се разплащат 
с доставчиците. 

Протестиращите зая-

виха: „Тук сме, защото от 

6 месеца държавата е аб-

солютно напълно абдики-

рала от целия бранш. Няма 

яснота какво въобще ще 

се случва - ще се строят 

ли пътища, няма ли да се 

строят пътища.“ 

Мирният протест бе 

подкрепен с позиция от 

КСБ. „Камарата на стро-

ителите в България ка-

тегорично застава зад 

справедливите искания 

на Българска браншова 

камара „Пътища“. Подкре-

пяме колегите от пътния 

бранш, които са важна 

част от строителния 

отрасъл на страната. За-

бавените разплащания и 

липсата на ясна перспек-

тива поставят на изпи-

тание фирмите членове 

на КСБ, както и бъдещето 

на семействата на хиляди 

работници“, се казва в до-

кумента.

На 9 септември път-

ният бранш отново бе 

една от най-обсъжданите 

теми в публичното и поли-

тическото пространство. 

Поводът бе съвместна 

пресконференция на слу-

жебните министри на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова и на 

икономиката Кирил Пе-

тков, на която те из-

несоха данни за - както 

бе посочено - „незаконно 

строителство на АМ „Хе-

мус“ и на язовири в страна-

та, установено от провер-

ка на ДНСК“.

„За участъци 4, 5 и 6 на 

АМ „Хемус“ от „Автомаги-

страли“ ЕАД не са пред-

ставени одобрени проек-

ти, нито издадени и влезли 

в сила разрешения за 

строеж. Без одобрена про-

ектна документация и без 

издадено разрешение за 

строеж на участък 4, от 

края на п.в. „Плевен“ (пре-

сичане с път II-35) до път 

III-301, включително п.в. 

„Летница“, се извършват 

СМР на над 16 км. Няма и 

завършена отчуждителна 

процедура в участъка“, за-

яви арх. Комитова. Тя доба-

ви, че също без одобрени 

проекти и без издадено 

разрешение за строеж на 

участък 5, от края на п.в. 

„Летница“ (пресичане с 

път III-301) до път III-303, 

включително пътен възел, 

също се извършват стро-

ителни дейности на над 

8 км. Завършили отчужди-

телни процедури, одобрени 

инвестиционни проекти и 

разрешения за строеж има 

само за първите три учас-

тъка на аутобана, стига-

щи до Ловешка област. 

„На практика на много 

места на магистралата 

са се изпълнявали някакви 

строителни дейности от 

анонимни изпълнители и 

без установено качест-

во“, коментира министър 

Комитова.

„От 416 язовира само 

10 са завършени с при-

ключени ремонтно- въз-

становителни дейности и 

разплатени от ДКК ЕАД“. 

Това съобщи по време на 

брифинга Кирил Петков. 

Той посочи, че е направена 

проверка на строителни-

те книжа на тези 10 язо-

вира съвместно с МРРБ и 

ДНСК. „Надявах се да няма 

язовирна стена без разре-

шение, но се оказа, че от 

тези 10 нито една постро-

ена стена няма строител-

но разрешение. Кой може 

да поеме отговорността, 

ако тези стени се напукат 

или се появи авария? Тези 

язовири са изцяло нови 

съоръжения, на които ня-

маме строителни книжа. 

Виждаме само заповеди, 

написани на ръка“, каза 

още Петков.

Последва реакция от 

депутата Николай Нан-

ков, който е бивш зам.-ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. На брифинг в 

Народното събрание той 

заяви:  „Не е вярно,  че 

строителят е анонимен 

и качеството ще е гаран-

тирано ниско. Изпълнител 

е „Автомагистрали” ЕАД, 

има и избран строителен 

надзор.“ Той бе категори-

чен, че цялата отговор-

ност за липсата на на-

предък по АМ „Хемус” е на 

ръководството на МРРБ. 

„Явно от пресконферен-

ции не им остава време да 

създадат организация и да 

завършат процедурите по 

отчуждаване, строител-

ни разрешения и т.н. Ос-

тавихме им всичко гото-

во - просто трябваше да 

го придвижат. И пари им 

оставихме - те дръпна-

ха близо половин милиард, 

който незнайно къде потъ-

на“, изтъкна Нанков.

Той добави, че админи-

страцията в МРРБ е на 

много високо ниво - прос-

то трябва да бъде ръково-

дена добре. 

Проблемът с неразплатените дължими средства 

към пътностроителните фирми вече е на масата на 

политиците, и то на най-високо ниво. Казусът е сло-

жен, а решението му ще бъде знаково за отговорност-

та на държавата за инвестиционната и социалната 

стабилност. Знаково към един от структуроопределя-

щите за икономиката браншове и към хилядите заети 

в него редови служители и работници. 

На ход са политиците.
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Близо половин милион лева ще бъдат инвестирани 

за благоустрояване на кв. „Симеон Ванков“ в Свищов. 

Това е вторият етап от ремонтните дейности, които 

включват реконструкция и рехабилитация на пътната 

настилка, полагане на асфалтобетон, отводняване на 

платното и полагане на маркировка. 

Досега в квартала са инвестирани 797 568 лв. за 

междублокови пространства. Предстои рехабилитация 

и на жк „Стоян Ников“, съобщиха от кметството.

Изграждане на закрит басейн с дължина 25 м е едно 

от условията към бъдещия стопанин на 100-годишна-

та баня в Банкя, която беше изцяло реновирана през 

2020 г. Това става ясно на организирана от общината 

в Банкя среща с обществеността ден преди заседа-

нието на Столичния общински съвет на 9 септември, 

където точка от дневния ред бе включването в плана 

за действие на общинските концесии и банята в Банкя. 

На постери пред емблематичната сграда бяха изложени 

кадри, отразяващи състоянието й, преди да започне ре-

монтът. Той се осъществи, след като в края на 2017 г. 

„Консорциум Банкя 2020“ спечели конкурса на Столична-

та община за проектиране, реставрация, консервация 

и социализация на голямата балнеолечебница на стой-

ност 7,939 млн. лв. 

Кметът на Банкя Рангел Марков припомни успешно-

то нестандартно решение, с което бе спасено зданието 

паметник на културата - с учредяване на отстъпеното 

право на строеж за мястото на рушащата се Лятна 

естрада, от което дойдоха средствата за ремонта. Там 

предстои да се изгради хотел, който след 35 г. ще бъде 

предоставен за стопанисване от общината.

В автентичен вид бяха реставрирани двете царски 

бани и оригиналните басейни. Наред с това с изпъл-

нение на бъдещата инвестиция ще има и съвременен 

СПА център със сауни, парни бани, джакузита и т.н. На 

практика банята в Банкя ще се превърне в най-големия 

балнеоложки СПА център в България с 5200 кв. м разгъ-

ната застроена площ.

Бъдещият концесионер поема задължение да завър-

ши строителството на закрития басейн в срок до две 

години от влизане в сила на договора, като дейностите 

по изграждането му са самостоятелни и независими 

от ползването на сградата като балнеолечебен и СПА 

център. Очаква се годишната концесионна такса да е 

12% от оборота на обекта и не по-малко от 220 000 лв. 

Банята трябва да приеме първите посетители не по-

късно от 3 месеца от подписването на договора. Мини-

малният размер на инвестициите за срока на концеси-

ята е 4 000 000 лв. 

Проектът е финансиран с 800 хил. лв. от INTERREG V-A 
„Румъния - България 2014-2020“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Художествената гале-

рия „Борис Денев“ във Ве-

лико Търново отвори врати 

след сериозно обновяване и 

модернизация. Дейностите 

са реализирани в рамките 

на проект, финансиран от 

Програмата INTERREG V-A 

„Румъния - България 2014-

2020“. По него община Ве-

лико Търново си партнира 

с Калафат и плевенската 

Фондация „Лице за изкуство 

и култура“. Стойността му 

е над 1,487 млн. лв., от които 

около 800 000 евро са разход-

вани от Велико Търново. Със 

средствата е направен ос-

новен ремонт на галерията 

и цялостна реставрация на 

фонда й. 

„След реконструкцията 

галерията вече има онази не-

обходима климатична среда, 

която позволява шедьоври-

те на българските творци 

от художествената школа в 

старопрестолния град да бъ-

дат съхранявани и предста-

вени пред обществото при 

най-добри условия“, посочи 

зам.-кметът на общината 

по „Строителство и устрой-

ство на територията“ проф. 

Георги Камарашев по време 

на откриването.

Идеята за реконструк-

цията на обекта датира 

отпреди повече от 4 г. Ос-

новните дейности са вклю-

чили въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и 

подобряване на интериора. 

Сменена е дограмата, мон-

тирано е енергоспестява-

що осветление, внедрени са 

отоплителна, охладителна и 

вентилационна инсталация. 

С приложените мерки не е 

променена фасадата, функ-

ционалното разпределение 

и интериорно решение, т.е. 

запазен е автентичният 

й вид. Обособени са прос-

транства за архив, провеж-

дане на уъркшопи и семи-

нари. Очаква се галерията 

да се превърне в място за 

културен обмен и притега-

телен център за модерно и 

класическо изкуство. Тя ще 

се развива и като образова-

телно средище за ученици и 

студенти.

Художествената галерия 

„Борис Денев“ има изключи-

телно богат фонд от близо 

5500 произведения. 

морското дъно да бъде изградено хидротехническо приста-

нищно съоръжение за защита на акваторията от вълново 

въздействие, течения и наноси.

„Община Бургас чакаше това решение, защото осъщест-

вяването на проекта ще е с европейско финансиране - по 

мярката „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 

рибни борси и покрити лодкостоянки“. Изборът на място не 

е случаен, тъй като прогнозите са, че през следващите де-

сетилетия се очертава в местността Ъгъла да се изгради 

нова жилищна зона на Бургас, за чиято публична инфраструк-

тура се мисли от няколко години“, съобщава общинският 

пресцентър. 

Лодкостоянката трябва да играе и ролята на брегоукре-

пително съоръжение, осигуряващо подобряване състоянието 

на морската ивица в района на преливниците на Солниците. 

Ще е разположена така, че да има амфитеатрална гледка 

към зона за култура и наблюдение на морските простран-

ства. До нея ще стига споделена алея за велосипеди и елек-

тромобилност. Предвижда се внедряване на алтернативно 

енергийно захранване, както и ансамбъл от интерактивни 

устройства и дигитална среда.

Служебното правителство учреди безвъзмездно в полза 

на община Бургас право на строеж върху поземлени имоти 

за изграждане на защитена лодкостоянка с нови хидротех-

нически пристанищни съоръжения в местността Ъгъла край 

бургаския кв. „Сарафово“. Проектният капацитет е за 20 

малки риболовни кораба. Предвижда се още върху части от 
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Георги Сотиров

От 9 до 11 септември в 

Брацигово се проведе форум, 

посветен на архитектур-

ното културно наследство. 

Събитието бе организирано 

от Регионална колегия София 

oбласт към Камарата на ар-

хитектите в България (КАБ) 

съвместно с община Браци-

гово. То бе под надслов „Бра-

цигово – каменният поток 

на времето”. Програмата 

включи редица лекции, уър-

кшопи, дискусии и изложби, 

както и занимания за деца, 

за които имаше специална 

архитектурна работилница. 

Важна част от организира-

ния форум бе съпътстващ 

конкурс за идеен проект за 

архитектурно-художествен 

елемент на градската среда 

на централната пешеходна 

зона в Брацигово, с чиято 

реализация да се даде реви-

тализация на центъра.

В началото на форума 

кметът на Брацигово На-

дежда Казакова приветства 

участниците. „За първи път 

в нашия град се провежда по-

добно събитие. Брацигово е 

град от 1892 г. и е известен 

със своята архитектурно-

строителна школа от Въз-

раждането. Голяма част от 

строителните шедьоври 

са реставрирани и са па-

метници на културата от 

местно значение. А къщата 

на най-великия брациговски 

герой от Априлското въс-

тание Васил Петлешков е 

паметник на културата от 

национално значение. Наш 

дълг като жители на об-

щина Брацигово е да пазим 

и предаваме на бъдещите 

поколения строително-ар-

хитектурното наследство 

в неговата цялостност и 

автентичност. Защото 

това е едно послание към 

бъдещите поколения”, заяви 

Казакова.

Специално за събитието 

бе преиздадена 

книгата на арх. Пейо 
Бербенлиев и Владимир 
Партъчев „Брациговски-
те майстори строите-
ли“. 

Представянето й беше 

съпътствано от лекция за 

Брациговската архитектур-

но-строителна школа. Всич-

ки участници във форума по-

лучиха екземпляр от богато 

онагледения труд на двама-

та автори за периода XVIII и 

XIX век на първомайсторите 

и тяхното архитектурно 

творчество.

По време на научната 

сесия проф. д-р арх. Валери 

Иванов от Университета 

по архитектура, строител-

ство и геодезия (УАСГ) бла-

годари на организаторите 

за изключителната подго-

товка на форума. „Обръщам 

се към Вас като към 

приятели, защото 

всички тук изповяда-

ме общи ценности – 

да генерираме идеи, 

да спомогнем Браци-

гово да има едно пре-

красно бъдеще. Защо 

Брацигово? Защото 

е един чудесен бъл-

гарски град, един от 

най-българските гра-

дове в нашата роди-

на. Защо Брацигово? 

Защото Брацигово, 

скътано в дебрите на 

планината, предлага 

великолепни условия 

за размисъл, за разговори, за 

дебати”, каза проф. Иванов.

В рамките на събитието 

бе дискутирана концепция-

та на модел за управление 

на територията на община 

Брацигово, която включва 

основаване на Професи-
онална школа за архи-
тектурно-строителна 
реставрация. 

Принос от реализира-

нето на целите, заложни в 

документа, ще има не само 

на местно ниво. Той има и 

силно национално значение, 

тъй като дава възможнос-

ти за обучаване на специа-

лизирани кадри за цялата 

страна. В дискусията за 

концепцията свои мнения 

и идеи споделиха проф. д-р 

арх. Орлин Давчев, декан 

на Архитектурния факул-

тет на УАСГ, проф. дан 

арх.  Борислав Борисов, 

зам.-председател на УС на 

КАБ, арх. Борислав Влади-

миров, председател на РК 

София област – КАБ, и др. 

Участниците коментира-

ха основно опазването на 

ценностите, с които Бра-

цигово е известен далеч 

зад границите на страна-

та. Особен акцент беше 

поставен на възраждането 

на закритата поради сери-

озни демографски, а и други 

проблеми Професионална 

гимназия по строителство 

в града и превръщането 

й в Национална школа по 

архитектура и строител-

на реставрация. „По този 

начин може да бъде въз-

становена традицията в 

Брацигово да се обучават 

специалисти в областта 

на  възстановяване  на 

обекти на културното на-

следство“, бе изводът от 

дискусията.

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

Един от първите май-

стори през Възраждането 

е известният брациговски 

строител Никола Тончев 

Устабашийски (учител на 

Кольо Фичето). Негово тво-

рение са прекрасни архите-

ктурни сгради, на които се 

радваме и днес – църквите 

„Св. Марина“ в Пловдив, „Св. 

Богородица“ в Пазарджик, 

„Св. Димитър“ в Пещера, „Св. 

св. Петър и Павел“ в Сопот, 

„Св. Никола“ в Карлово и др. 

Друг прославен майстор е 

Иван Христов Боянин, по-

строил църквата „Св. Неде-

ля“ – София, католическата 

църква „Свети Лудвиг“ в 

Пловдив, Боянския водопро-

вод, читалище „Тръндафил“ 

– Брацигово 1872 г. Същите 

са награждавани за майстор-

ството си от султана с мун-

дир, диплом и сабя. 

Други известни майсто-

ри са Атанас Христов Гър-

нето, въздигнал храма „Св. 

Йоан Предтеча“ в Брациго-

во, и Иван Драгов, постро-

ил камбанарията към него. 

Има данни за брациговски 

майстори, демонстрирали 

голямо умение в градежа на 

Рилския манастир и в двата 

етапа 1816 и 1834 г., мостa 

на Марица край Одрин, мо-

ста в Солун, за което са на-

градени от Великата порта.

През 1875 г. от 3054 жи-

тели на селището 403 са 

били дюлгери. Именно това 

става причина през 1912 г. в 

Брацигово да бъде открито 

Сградо-строително училище 

(Професионална гимназия по 

строителство и архитек-

тура).

Владеейки до съвър-

шенство каменоделското 

изкуство и познавайки мно-

го добре качествата на 

камъка като строителен 

материал, благодарение на 

старите им връзки с Ита-

лия и италиански майсто-

ри брациговци внедряват 

нашироко употребата му, 

както и тази на тухлите в 

строителството. Те заме-

нят дървените колони, паян-

товите арки и сводове с ма-

сивни, изградени от камък 

или тухли, усъвършенстват 

тяхната конструктивна 

форма и я подчиняват на-

пълно на архитектурно-ху-

дожествените изисквания. 

По такъв начин брацигов-

ските майстори първи въз-

становяват похватите на 

монументалната църковна 

архитектура през епохата 

на Възраждането.

НЧ „Васил Петлешков”, където се проведе форумът

Проф. д-р арх. Валери Иванов, 
УАСГ

Проф. дан арх. Борислав Борисов, 
зам.-председател на УС на КАБ

Кметът на Брацигово Надежда Казакова и  
арх. Борислав Владимиров, председател на РК  
София област – КАБ

Снимки авторът
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дения ще доведе до ограничаване разпространение-

то не само на коронавируса Covid-19, но и също така 

на други заболявания, астми и алергии. 

Проучване на „Европейския център за превенция 

и контрол на заболяванията“ показва, че ако в една 

класна стая с 24 ученици влезе болен от Covid-19 

учител, то за 1 учебен час той би заразил между че-

тири и осем ученици. Ако в същата училищна стая 

бъде използвана вентилационна инсталация за пре-

сен въздух, заболелите ученици биха били само един 

или двама.

Отварянето на прозорци в класните стаи е 

решение на проблема с пресния въздух и венти-

лацията, но води до изключително големи разходи 

за отопление, както и сериозен дискомфорт. Също 

така студеният въздух през зимата не е полезен 

за децата. На база опит от изградени системи 

за рекуперативна вентилация в Чехия, Полша и 

Португалия ние имаме данни, че около 30 - 35% 

по-ниски биха били разходите за отопление. Съ-

щевременно датчиците за качество на въздуха 

показват несравнимо по-добър микроклимат в по-

мещенията с изградена енергоспестяваща вен-

тилация. 

За да отговорим на изискванията на нашите 

партньори в Европа, ние сме разработили 2 типа 

решения за вентилация и пречистване на въздуха в 

училища и детски градини:

1. Енергоспестяваща вентилация с филтрация на 

въздуха, която може да се монтира на мястото на 

съществуващ радиатор в помещението или в някой 

ъгъл до външна стена. Съоръжението предоставя 

децентрализирано решение, което филтрира прес-

ния въздух, затопля го и го подава на децата, като 

едновременно засмуква и изхвърля замърсения въз-

дух. 

2. Второто решение е самостоятелно съоръже-

ние за студена стерилизация на въздуха, без да е 

необходима вентилация. Устройството засмуква 

замърсения въздух, пречиства го през двустепенна 

филтрираща система с НЕРА филтър и след това го 

облъчва с UV-C лъчи, за да гаранитра убиването на 

патогените на Covid-19. 

Системите, производство на „ТАНГРА – АВ“ ООД, 

отговарят на всики препоръки на ОВК асоциация-

та Eurovent, както и на Европейската федерация 

за вентилация, климатизация и отопление REHVA. 

Съоръженията са сертифицирани от Eurovent Certita 

Certification и VOSTOX.

градини отворени, има спешна необходимост от 
прилагане на по-ефективни стратегии за намалява-
не аерозолното разпространение на вируса и да се 
обърне особено внимание на вентилацията“ казват 

учени от Националния институт за сърдечносъдови и 

белодробни изследвания към Импириъл Колидж Лондон. 

В края на 2020 година британски журналист от 

BBC (Джени Хил) направи проучване и кратък филм, 

за да покаже как федералните общини в Германия се 

справят с техническите проблеми и намират реше-

ния за пречистване на въздуха в училищни стаи. 

Германското правителство инвестира 500 
милиона евро за подобряване вентилационните 
системи в обществени сгради, за да подпомогне 

спиране на разпространението на коронавируса. Без-

възмездните средства са предназначени за подобря-

ване на вентилационните системи в публични офиси, 

музеи и театри, университети и училища. Федерал-

ното правителство на Германия изисква училища, в 

които липсват вентилационни системи, да получат 

поне мобилни пречистватели на въздуха, но те тряб-

ва да гарантират пречистване с HEPA филтър и да 

бъдат сертифицирани от 

независима организация.

В средата на август 

2021 г., правителството 

на Нидерландия обяви спе-

шен план за инвестиране 

на 100 милиона евро до края 

на годината и още 260 ми-

лиона в рамките на следва-

щите 2 години, за да може 

да се осигури присъствено 

обучение на всички деца в 

училища и детски градини. 

Министърът на образова-

нието Арие Слоб обяви, че 

подобряването на микро-

климата в учебните заве-

Както всяка година, така и тази на 15 септем-

ври започна учебната година в българските учили-

ща. Последните седмици всички родители, деца и 

учители бяха в трескава подготовка за първия уче-

бен ден. В медиите непрекъснато се водеха деба-

ти, дали децата трябва да носят маски в училище, 

какви ще бъдат мерките в училищата и как децата 

ще посещават присъствено или дистанционно ча-

совете. Това е новата реалност, в която живеем, и 

всички се надяваме, че тя скоро ще свърши. Въпреки 

това обществото ще продължи да бъде изключи-

телно чувствително към вируси и заболявания. 

Учени от Imperial 

College London дока-

заха в началото на 

годината, че мерките 

за подобряване качеството на въздуха в помещени-

ята не отстъпват по ефективност на социалната 

дистанция и предпазните маски. Тяхното проучва-

не показа, че капчиците (аерозоли), издишани в за-

творено помещение, могат да останат активни до 

16 часа. В началото на пандемията от Sars-CoV-2 

всички смятаха, че вирусът е тежък и човек се за-

разява от паднали капчици (фомити) или ако е без 

предпазна маска в близост до заболял. Днес за всич-

ки е ясно, че Covid-19 и особено вариантът Делта се 

предава чрез аерозоли във въздуха. По тази причина 

всички експерти и здравни органи в Европа и САЩ 

препоръчват използване на вентилационни системи 

за обмяна на въздуха в помещенията с цел нама-

ляване на разпространението на вируса. Тези сис-

теми водят до по-добър микроклимат в сградите, 

по-ниски енергийни разходи, а и най-важното – до 

по-здрави обитатели. Парите, инвестирани в пре-

венция, са в пъти по-малко от тези, които трябва 

да се инвестират по-късно в лекарства и лечение. 

Европейската федерация за вентилация, клима-

тизация и отопление публикува наръчник за превен-

ция срещу разпространението на Covid-19 в учили-

щата и детските градини. Основните препоръки 

са свързани с рекуперативната вентилация, коли-

чеството пресен въздух и филтрацията на въздуха 

в тези помещения. За съжаление в България почти 

няма училище или детска градина с изградена ефек-

тивна вентилационна система.

Във Великобритания (Кралското общество на 

медиците) и в Германия (Институтът Робърт Кох) 

препоръчват използването на устройства за вен-

тилация с HEPA филтри в такива случаи, когато 

няма изградени общообменни вентилационни сис-

теми. „За да останат училищата и детските 

За повече информация и безплатна консултация: 

Статия на Бри-

танското издание 

The Guardian цитира 

германския канцлер 

г-жа Ангела Меркел, 
че вентилацията е 
може би най-евтино-
то и най-ефективно 
решение за справяне 
с вируса.

TANGRA EVB School
Устройство за проветряване и пре-

сен филтриран въздух в училища и дет-

ски градини, общински и държавни сгра-

ди, болници и лекарски кабинети.

TANGRA AirSterilizer 07
Въздухопречиствател, който извършва студена стерилизация 

на въздуха в помещенията. Използва филтър ePM 1 50%, HEPA фил-

тър H13 и UV-C лъчи (254nm).

EVB School AirStrerilizer TANGRA в ЧОУ Св. София

тел: 0700 70 555      

 0887 73 73 75

sales@tangra.bg I office@tangra.bg

www.tangra.bg

Графика от Европейската федерация за вентилация, 
климатизация и отопление
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В следващия брой очаквайте

ТЕМА

Драстичен скок на цените на 
строителните материали в 
пандемията – какво следва?

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 
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„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, 
„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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Софийска град-

ска художествена 

галери я  (СГХГ ) 

представя излож-

бата „Въздигане. 

Първият випуск“ 

по повод 125-го-

ди ш н и н а т а  н а 

Националната ху-

дожествена ака-

демия (НХА). На 17 

февруари 1896 г. 

е приет закон, с 

който се учредява 

Държавното рису-

вално училище (днес НХА).

До 28 ноември залите в СГХГ представят поглед 

към учителите и учениците, положили основата на 

българското изкуство и посветили живота си да из-

градят и възпитат художествен вкус. В първия ви-

пуск на Държавното рисувално училище са приети 

48 учащи. По-голямата част от тях присъстват в 

изложбата с над 80 творби. Сред рисунките са и пър-

вите опити с маслени бои на известни автори, като 

Александър Божинов, Андрей Николов, Асен Белковски, 

Господин Желязков, Димитър Даскалов, Димитър Ра-

дойков, Марин Георгиев Устагенов, Петко Манчев, 

Стефан Иванов, Харалампи Тачев, Цено Тодоров. Мо-

гат да се разгледат и произведения на не толкова 

познати имена, като Богдана Фисчиева Иванова, 

Борис Блъсков, Никола Тонев, Михран Гарабетян и др. 

Музейната сбирка към НХА, в която се пазят ранните 

произведения на редици наши художници, разкрива как 

започва пътят на един творец. По неравните краища 

на рисунките се разчитат подписите на техните 

учители – Иван Мърквичка, Ото Хорейши, Ярослав Ве-

шин, Антон Митов, Иван Ангелов, Борис Шац, които 

са само част от преподавателите, представени с 

творби в експозицията.

На 1 октомври леген-

дарният Джеймс Бонд ще 

се завърне на голям екран, 

за да се изправи пред най-

голямото и опасно пре-

дизвикателство досега. 

В 25-ия филм от емблема-

тичната шпионска поре-

дица „Смъртта може да 

почака“ Даниел Крейг за 

последен път влиза в роля-

та на агент 007. 

В „Смъртта може да 

почака“ шокираща тайна 

заплашва не само да раз-

бие личния свят на Бонд, 

но и да потопи планетата 

в хаос и разруха. Джеймс 

Бонд е напуснал активна 

служба и се наслаждава на 

спокоен живот в Ямайка. 

Покоят му обаче се оказва 

краткотраен – на прага 

му се появява старият му 

приятел Феликс Лайтър 

от ЦРУ, който има нужда 

от неговата помощ. Ми-

сията да спаси отвлечен 

учен се оказва далеч по-

коварна от очакваното и 

отвежда Бонд по следите 

на мистериозния Сафин. 

Въоръжен с опасна нова 

технология, която може 

да причини смъртта на 

милиони хора, Сафин тър-

си отмъщение и жадува за 

Маделин Суон – първата 

жена, която Бонд си е поз-

волил да обича истински 

след смъртта на Веспър 

Линд и която крие не по-

малко опасни тайни. 

В ролята на Сафин вли-

за носителят на „Оскар“ 

Рами Малек („Бохемска 

рапсодия“), който подхож-

да към героя по уникален 

начин – не като злодей, а 

като човек, смятащ себе 

си за герой, не много по-

различен от самия Джеймс 

Бонд. Това, което Сафин 

иска и е готов да направи, 

го превръща в наистина 

зловещ персонаж, заплаш-

ващ както лично Бонд, 

така и целия свят. Сафин 

е противник, срещу какъв-

то Бонд не се е изправял 

досега, и за да оцелее, ле-

гендарният агент трябва 

да се адаптира и да наме-

ри нов начин да се справи 

Sеnjutsu е с прoдължитeлнocт 
82 минути и съдържа 10 песни

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

В началото на септем-

ври британските хеви 

метъл крале Irоn Mаidеn 

зарадваха феновете си с 

нoв aлбум, 17-и студиен за 

групата. Той е вдъхновен 

oт Изтока и самураите. 

Озаглавен е Sеnjutsu, кое-

то от японски буквално се 

превежда кaтo тaктикa. 

Сенджуцу е и специализи-

рана област на джуцу (из-

куство за водене на бой), 

която включва използ-

ването на естествена 

енергия. Практикуващите 

сенджуцу, известни като 

мъдреци, се учат да чер-

пят естествена енергия 

в телата си, смесвайки я 

със собствената си чакра, 

за да създадат сенджуцу 

чакра. 

Sеnjutsu е с прoдъл-

житeлнocт oт близо 82 

минути и включва oбщo 

10 пecни. Кaтo прeдишния 

албум Thе Bооk Оf Sоuls 

(2015) той e във фoрмaт 

двoйнo СD. Наличен е и на 

троен винил и дигитално.

Aлбумът e зaпиcaн в 

Париж c продуцентите Кe-

вин Шърли и Cтив Хaриc. 

За зрелищната корица нa 

самурайска тема бандата 

отново е избрала уcлугитe 

нa Мaрк Уилкинcън.

Пускането на Sеnjutsu 

на пазара бе предшества-

но през юли oт анимирано 

видeo към първия cингъл 

Thе Writing Оn Thе Wаll, 

създадено пo кoнцeпция 

нa изключителния Бруc 

Дикинcън c двама бивши 

ръкoвoдитeли в Pixаr. В 

крaя нa август групата 

представи и второ видео 

към песен oт албума - 

Strаtеgо.

със ситуацията, а пряко-

то съревнование между 

двамата ще бъде едно от 

най-драматичните и екс-

плозивни в поредицата. 

Ще има ли сили и този 

път агент 007 да спаси 

света сам, или трябва да 

приеме, че е време да полу-

чи помощ от следващото 

поколение? Какво се случ-

ва, когато се изправиш 

лице в лице с ужасяваща 

тайна и най-безпощадния 

си враг? И подготвени ли 

сме за края?

Режисьор на „Смъртта 

може да почака“ е Кари Фу-

кунага („Истински детек-

тив“, Beasts of No Nation), 

а продуценти са Майкъл 

Уилсън и Барбара Броколи. 

Сценарият е дело на Нийл 

Първис, Робърт Уейд, Кари 

Фукунага и Фийби Уолър-

Бридж. В актьорския със-

тав са и Леа Сейду, Ана де 

Армас, Лашана Линч, Ралф 

Файнс, Кристоф Валц, Бен 

Уишоу, Наоми Харис, Дже-

фри Райт, Рори Киниър, 

Били Магнусен и др. 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Инж. Георги Шопов, председател 
на УС на Националната асоциация 
на строителните предприемачи

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ
Кметът на Раковски 
Павел Гуджеров
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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


