
Любка Анастасова, ръководител и главен 
координатор на Проект „Красива България“:

BG.121357Q/U

Проект „Красива България“ 
е в кампания за набиране 
на предложения за 2022 г. 

Участниците в седмата 
конференция „Безопасна 
пътна инфраструктура“ 
приеха съвместна декларация

ИНТЕРВЮ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ стр. 6-7  стр. 18-19

Росица Георгиева
Ренета Николова

Икономическото възстановява-

не на страната след пандемията и 

устойчивото развитие бяха във фо-

куса на дискусиите на Годишната 

среща на местните власти. Събити-

ето, организирано от Националното 

сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ), се проведе в кк 

„Албена”. Негов домакин бе кметът 

на община Балчик Николай Ангелов, а 

зам.-посланикът на САЩ Андриа Бру-

лет-Родригез – официален гост. В 

срещата се включиха зам.-министъ-

рът на икономиката Ирена Младенова, 

изп. директор на „Тракия икономическа 

зона“ Пламен Панчев, президентът на 

Фондация „Америка за България“ Нанси 

Шилър, евродепутатът Ева Майдел и 

представители на 265-те общини в 

България. Проявата започна с икономи-

чески форум на тема „Партньорства 

за развитие и инвестиции“, който се 

проведе с подкрепата на Камарата на 

строителите в България (КСБ). Вест-

ник „Строител“ бе медиен партньор на 

Годишната среща. 

Форума откри председателят на 

УС на НСОРБ инж. Даниел Панов, който 

е и кмет на Велико Търново. Той изтък-

на, че икономическото възстановява-

не, регионалната самостоятелност 

и устойчивото развитие са трите 

ключови теми, върху които през след-

ващите години ще бъдат фокусирани 

както усилията на общините, така и 

дейността на НСОРБ. Инж. Панов бла-

годари на КСБ за доброто сътрудни-

чество и за подкрепата на събитието.

Програмата на срещата включи 

XXXIV Общо събрание на НСОРБ, дис-

кусии на тема „Финансовата децен-

трализация – състояние и перспекти-

ви“ и „Зелени решения и иновации за 

обновяване на средата“. На официална 

церемония бяха връчени годишните 

награди на НСОРБ за 2021 г.

Повече по темата четете на 

стр. 9-16

Събитието се проведе с подкрепата на КСБ, а в. „Строител“ бе медиен партньор  
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21 септември
Ина Минчева – Кържилова, председател на ОП на КСБ - Велико Търново

27 септември
Здравко Здравков, главен архитект на София

  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

В. „Строител“

С елегантен коктейл една от най-

авторитетните български строителни 

компании „Трейс Груп Холд“ АД отбеляза 

25-ата си годишнина. Председателят 

на Надзорния съвет на холдинга и член 

на ИБ и УС на КСБ проф. д.и.н. инж. Ни-

колай Михайлов и Десислава Любенова, 

председател на УС на „Трейс Груп Холд“ 

АД и изп. директор на фондация „Трейс 

за хората“, посрещаха лично отбра-

ните гости, за които бе подготвен и 

специален подарък - представление на 

мюзикъла Mamma mia с любимите хито-

ве на ABBA в изпълнение на Софийската 

опера и балет. Събитието се състоя 

на откритата сцена на ез. Панчарево. 

„25 години „Трейс Груп Холд“ АД гра-

ди мост между миналото, настоящето 

и бъдещето. Компанията има хиляди 

успешно завършени проекти, които ни 

печелят уважението на обществото. 

Дружеството разчита на стотиците 

си работници и служители, които оби-

чат това, което правят, и формират 

вътрешната енергия и потенциал на 

фирмата“, сподели в началото на съби-

тието Десислава Любенова. Тя допълни, 

че през годините компанията е изгра-

дила отлични отношения със своите 

партньори и контрагенти, за да създаде 

истинска бизнес среда на местата, в 

които работи. „Трейс Груп Холд“ АД е и 

социално отговорна организация, реа-

лизирала редица проекти, подпомагащи 

българската история, култура и обра-

зование. Всичко това дружеството дъл-

жи на своя основател проф. Михайлов“, 

завърши Любенова.

Прокуристът и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Николова връчи на 

проф. Николай Михайлов поздравителен 

адрес от СД на дружеството. 

Екипът на изданието желае на него, 

неговото семейство и целия екип на 

„Трейс Груп Холд“ АД здраве, много про-

фесионални успехи, лично щастие и 

просперитет! Честита годишнина!

Снимки Румен Добрев
Емил Христов

На 22 септември се на-

вършиха 113 г. от обявява-

нето на Независимостта 

на България. По традиция 

националният празник бе 

отбелязан с тържествена 

света литургия в църквата 

„Св. 40 мъченици“ във Велико 

Търново. 

Честванията продъл-

жиха с военен ритуал по 

издигането на българското 

знаме в Двореца на царете 

в крепостта „Царевец“, а 

след това прозвуча манифе-

стът на цар Фердинанд I, с 

който той обявява Незави-

симостта на България. 

На събитието присъст-

ваха държавният глава Ру-

мен Радев и председателят 

на Управителния съвет на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България и кмет на Велико 

Търново инж. Даниел Панов. 

„Нека помним, че наши-

те предци са избрали заед-

но съдбата си и бъдещето 

си на свободни и независими 

българи. От нашата единна 

воля и задружни усилия зави-

си да опазваме свободата 

и независимостта на роди-

ната, за да остане онази 

основа, от която да черпят 

вяра и сили идните поколе-

ния. Да живее свободна и 

независима България“, заяви 

президентът Радев.

„Ние сме граждани на 

България, Европа и света. 

Ние сме свободолюбив и 

мирен народ. 22 септем-

ври е Денят на българска-

та независимост. Нашият 

пример за българско на-

ционално единство. Горд 

съм, че имах привилегията 

да кажа тези думи точно 

от крепостта – символ на 

българското величие. Тези 

думи са за всички сънарод-

ници в страната и чужбина, 

за всички великотърновци – 

жители на историческата 

и духовна столица на Бъл-

гария“, сподели инж. Даниел 

Панов. 

В края на церемонията 

Великотърновският мит-

рополит Григорий отслужи 

празничен благослов.
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Ренета Николова

Работна среща в изпълнение 

на проект „Заедно за по-про-

зрачни обществени поръчки в 

строителния сектор” се прове-

де в началото на седмицата в 

хотел „Вила Екатерина“ в с. Ва-

карел. Проектът се реализира 

от Камарата на строителите 

в България по програма „Добро 

управление на местно ниво” на 

Фондация „Америка за България“. 

Форумът бе адресиран към фир-

ми, членове на ОП София, и ад-

министрацията на Камарата и 

бе уважен от председателя на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, 

председателя на Контролния 

съвет на Камарата инж. Благой 

Козарев и прокуриста и главен 

редактор на в. „Строител” Рене-

та Николова. 

Срещата бе открита от 

Мария Башева, координатор на 

проекта, която направи крат-

ко представяне на изпълнени-

те дейности и предстоящите 

инициативи. „За какво харчат 

парите си малките общини в 

България?” бе темата, презен-

тирана от Ирена Ставрева, 

управляващ директор на „Тендър 

Сървис БГ“ ЕООД. Тя представи 

„Изследване на строителните 

поръчки с възложител община 

в последните 2 години. Анализ 

на 54 малки и средни общини в 

България“. Мила Каменова, „ЗОП 

ПРО“ ООД, говори за устойчива-

та промяна в средата на подго-

товка, провеждане и изпълнение 

на обществени поръчки и въз-

можностите на ЗОП за контрол 

на възложителите от името на 

изпълнителите. 

Работната среща завърши 

с дискусия, модерирана от ръко-

водителя на проекта Димитър 

Копаров, директор „Организа-

ционна политика“ в КСБ, относ-

но прозрачността при възлага-

нето на обществените поръчки 

в България. Коментирани бяха 

и предложения за подобряване 

на средата за възлагане на об-

ществени поръчки, като акцент 

бе поставен на възможностите 

за съдействие от КСБ към стро-

ителите в тази насока.

Повече по темата четете в 

следващ брой на в. „Строител”.

Снимка Калоян Станчев

Десислава Бакърджиева 

Министерството на право-

съдието ще продължи да рабо-

ти в служба на гражданите и за 

укрепване на държавността, а 

приоритетите в дейността на 

ведомството остават подобря-

ване на обслужването на граж-

даните и фирмите, преодоляване 

на лоши практики, засилване на 

взаимодействието със съдебна-

та власт и повишаване на взис-

кателността към нейната рабо-

та. Това стана ясно от думите 

на служебния министър на пра-

восъдието проф. Янаки Стоилов, 

който на пресконференция очер-

та действията на ведомство-

то в започналия нов мандат на 

служебното правителство, като 

отчете и постигнатото до мо-

мента в предходния.

„Вписванията на сделките 

в Имотния регистър вече ста-

ват без забавяния, т.е. в след-

ващите един или най-много два 

дни, което рязко намалява въз-

можностите за имотни измами. 

Ускорено се преодолява изоста-

ването на публикуването на 

годишните финансови отчети 

на търговските дружества за 

изминалите години и ритмично 

продължава работата по свърз-

ването на българския Търговски 

регистър с европейската сис-

тема“, каза проф. Стоилов. 

Той добави, че един от акцен-

тите в предстоящата дейност 

на министерството ще бъде 

развитието на нормативна-

та уредба. За пример бе даден 

анализът, който ведомството 

направи по отношение на ре-

формата в специализираното 

правосъдие, и моделът, който 

предлага по-гъвкав начин за 

премахване на специализира-

ните съдилища и прокуратури. 

„Друга линия, по която ще рабо-

ти ведомството, е за промени 

в законодателството, предо-

твратяващи злоупотреби с 

възлагането на т.нар ин хаус 

дейности, така че да не се об-

лагодетелстват определени 

частни компании“, заяви още 

проф. Янаки Стоилов.

През изминалата седмица със заповеди на 

служебния премиер Стефан Янев бяха назначени 

девет нови зам.-министри. Двама от тях са във 

финансовото ведомство – Людмила Петкова и 

Ивайло Христов. Петкова заема длъжността за 

втори път, тъй като в периода 2013 - 2014 г. е 

зам.-министър на финансите с ресор Национал-

на агенция за приходите, Агенция „Митници“ и 

Дирекция „Данъчна политика“. Чл. кор. проф. дхн 

Константин Хаджииванов  и Ваня Стойнева са 

зам.-министри на образованието и науката. Две 

са назначенията и в Министерството на енерге-

тиката – зам.-министри там стават Ива Петро-

ва и Георги Самандов.

Новите постове за зам.-министри на икономи-

ката са три. Във ведомството влизат Ивелина 

Пенева, Орлин Япраков и Красимир Киряков.

Със свое поста-

новление служебното 

правителство одобри 

план-сметката за раз-

ходите по подготовка-

та и произвеждането 

на изборите за прези-

дент и вицепрезидент 

на страната ни, как-

то и за народни пред-

ставители, които ще 

бъдат на 14 ноември 

2021 г. Средствата в 

нея са в размер на 123,8 

млн. лв., като общите 

разходи са разпределе-

ни за два тура на избо-

рите.

При необходимост 

след сключване на до-

говор за доставка на 

допълнителни специа-

лизирани устройства 

за електронно машинно 

гласуване с инсталиран 

приложен и системен 

софтуер ще бъдат оси-

гурени допълнителни 

разходи за целта по бю-

джета на Централната 

избирателна комисия, 

по реда на чл. 109, ал. 3 

от Закона за публични-

те финанси.
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ВЕРИЖНИ  БАГЕРИ

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

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

КОЙТО  ИМА  ЗНАЕ  !!
КОЙТО  ЗНАЕ  ИМА  !!

ИДЕАЛНИЯТ  БАГЕР  
      ЗА  ГРАДСКА  СРЕДА !

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

За  повече  информация  посетете:

  WWW.HIDROMEKBG.COM

... И ВСИЧКО ТОВА НА
НЕОЧАКВАНО ДОБРА ЦЕНА

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Влакът „Свързана Европа“, с който се отбеляз-

ва 2021 г. като Европейска година на железопътния 

транспорт, премина през България. Той имаше спирка 

на Централна гара София, откъдето след официална 

церемония продължи европейската му обиколка. На 

събитието присъстваха служебният министър на 

транспорта, информационните технологии и съобще-

нията Христо Алексиев, заместник министър-пред-

седателят по управление на европейските средства 

Атанас Пеканов, зам.-кметът на Столичната община 

Дончо Барбалов и представители на ЕК.

„В момента с европейско финансиране се изпълня-

ват жп проекти на стойност 3 млрд. лв.“, заяви Алек-

сиев. „В последните 15 години положихме много усилия 

и реализирахме огромни инвестиции в железопътна-

та инфраструктура, като нашата главна цел оста-

ва завършването на основните европейски коридори, 

преминаващи през страната“, посочи той. По думите 

на министър Алексиев интермодалният транспорт 

трябва да получи своето заслужено място, защото 

това ще гарантира по-добри условия и конкурентни 

цени на услугата в полза на икономиката. Той добави, 

че дигитализацията в жп сектора е друг аспект в 

работата на МТИТС.

По повод Европейската година на железопътния 

транспорт на церемонията бе валидирана пощенска 

марка.

Влакът „Свързана Европа“ потегли от гарата в 

Лисабон на 2 септември и в рамките на 5-седмич-

ната си обиколка ще спре в повече от 100 населени 

места, преди да пристигне в Париж на 7 октомври, 

свързвайки Португалското, Словенското и Френско-

то председателство на Съвета на ЕС.

„Трейс Груп Холд“ АД започна демонтажа 

на релсовия път на гара Пловдив, с което се 

стартират дейностите по модернизация на 

важния за България жп възел Пловдив, съоб-

щиха от дружеството. „Заедно с „Балкантел” 

ООД инженерите и строителите на „Трейс Груп 

Холд“ АД ще модернизират железния път, ще 

изградят нова контактна мрежа, дренажна, 

отводнителна и вентилационна система, как-

то и перонна настилка. Ще бъдат направени и 

шумозащитни съоръжения, ново осветление и 

видео наблюдение. Ръководител на проекта е 

инж. Васил Шилов“, посочват от компанията.

„Държавата има нужда от работещ 

сектор „Туризъм“. Това заяви служебният 

министър на туризма Стела Балтова 

по време на брифинг в Министерски съ-

вет след среща с туристическия бранш 

при премиера Стефан Янев, в която се 

включиха и министрите на финансите 

Валери Белчев, на здравеопазването 

Стойчо Кацаров и на икономиката Да-

ниела Везиева.

„Разговорът ни беше в изключител-

но диалогичен характер и всички се 

обединихме около няколко тези“, уточни министър Балтова. И добави, че в 

рамките на до 10 дни ще бъде направена следваща среща, като през този 

период ще бъдат взети решения, касаещи три направления. 

„Първо - това е и по искане на туристическия сектор - да бъде потърсе-

на възможност средствата, които са отделени за сектор „Туризъм“ в акту-

ализирания бюджет, да бъдат използвани за стимулиране на ваксинационния 

процес в държавата“, обясни тя. Второто направление, което ще се обсъжда 

заедно със здравните власти, е да се намери пакетът от документи и 

сертификати, които да удостоверяват сигурността на посетителите във 

всички места за настаняване, заведения за хранене и туристически обекти.

Стела Балтова открои като трето, че трябва да започне вземането на 

сериозни решения в перспектива 2022 г., които да бъдат освен практически 

и финансово-икономически мерки в помощ на бизнеса. 

Министър Стела Балтова:

На среща в МРРБ служебните министри на реги-

оналното развитие и благоустройството Виолета 

Комитова и на транспорта, информационните тех-

нологии и съобщенията Христо Алексиев са обсъдили 

възможности за ускоряване на реализацията на обек-

ти от проекта за модернизиране на жп линията Елин 

Пелин – Септември.

От ведомството информираха, че са коменти-

рани варианти за ускоряване на подробните устрой-

ствени планове за Елин Пелин – Септември, където 

е предвидено изграждането на два железопътни ту-

нела, както и землището на с. Горна Василица, общи-

на Костенец. Наличието им е необходимо условие за 

отчуждаване на терени и издаване на разрешение за 

строеж на обекта. Дискутирана е и възможността 

да бъде издадено разрешение за строеж на идеен про-

ект след влязъл в сила ПУП. Целта на това предложе-

ние от МРРБ е да се ускори процесът по стартиране 

на строителството.
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Зам.-министър Валентин Граматиков:

петък, 24 септември 2021 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

През юли 2022 г. се очаква да 

бъде готов Северният обходен 

път на Бургас, който ще изведе 

трафика от АМ „Тракия“, заоби-

каляйки града. Това съобщиха от 

Министерството на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството, като добавиха, че с 

въвеждане в експлоатация на съ-

оръжението през следващия ле-

тен туристически сезон пъту-

ващите към курортите северно 

от Бургас, както и тези към Ва-

рна ще минават през изцяло нов 

маршрут и от София до Слънчев 

бряг ще се движат по магис-

трала и четирилентов път без 

тапи. Отсечката ще бъде с две 

платна, с по две ленти за движе-

ние. Планирани са общо 4 пътни 

възела. Стойността на проекта 

е 57 млн. лв. с ДДС, осигурени от 

държавния бюджет.

Зам.-министърът на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството Валентин Грама-

тиков е инспектирал напредъка 

на дейностите по обхода. На 

проверката са присъствали и 

областният управител на Бур-

гас проф. Мария Нейкова, дирек-

торът на Областно пътно уп-

равление – Бургас, инж. Митко 

Порязов и Иван Иванов, изп. ди-

ректор на фирмата изпълнител 

„Пътстрой ВДХ“- Бургас ЕООД.

Зам.-министър Граматиков 

е констатирал, че към момен-

та са прокарани на етап „земно 

легло“ около 90% от трасето, 

което е с обща дължина 4,7 км. 

В напреднала фаза е строител-

ството на надлеза над АМ „Тра-

кия“, както и пътен възел тип 

„тромпет“ в посока Сарафово. 

Изпълнени са изкопно-насипни 

работи, положени са дренажни и 

отводнителни системи, колек-

тор, водостоци и др. Строят 

се и предвидените по проекта 

локални платна. 

 „Изключително съм дово-

лен от това, което виждам, а 

то е, че строителството не е 

спирано, то се изпълнява в срок, 

всичко е разплатено“, е заявил 

Валентин Граматиков, като е 

подчертал, че строителните 

дейности продължават с нуж-

ните темпове. Той се е ангажи-

рал да съдейства за издаване 

на разрешителните за строеж, 

необходими за преместване на 

инженерните мрежи по трасето 

– електропроводи, водопроводи и 

оптична мрежа.

„Три от четирите големи съ-

оръжения по трасето вече са 

изградени, което е важно за на-

предъка на проекта. Със Север-

ния обход ще разтоварим входа 

на Бургас и ще се облекчи движе-

нието“, е коментирал инж. Митко 

Порязов. Той е информирал, че е 

предвидено и изграждане на улич-

но осветление по целия път.

„Стартираме всички 

необходими процедури за 

изграждането на обходен 

път на град Айтос.“ Това 

е заявил зам.-министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството Ва-

лентин Граматиков след 

проведена спешна работ-

на среща в града с кмета 

на общината Васил Едрев, 

областния управител на 

Бургас проф. Мария Ней-

кова, зам.-директора на 

ГД „Национална полиция“ 

ст. комисар Борислав Му-

еров, ст. комисар Калоян 

Калоянов – директор на 

ОД МВР - Бургас, и др. На 

нея са набелязани спешни 

мерки за обезопасяване на 

движението в населено-

то място след няколкото 

тежки катастрофи с то-

варни автомобили.

Зам.-министър Грама-

тиков е посочил, че об-

ходният път на Айтос ще 

се изгради съгласно всич-

ки законови процедури и 

нормативни актове. Дей-

ностите ще стартират 

след заседание на Област-

ния съвет за развитие, 

който ще се свика от об-

ластния управител на Бур-

гас, като изграждането на 

околовръстното шосе ще 

е приоритет номер едно. 

Зам.-министър Грамати-

ков е подчертал, че това 

е дългосрочната мярка за 

справяне с проблема. През 

следващата седмица ще 

бъдат предприети и крат-

косрочни решения, чрез 

които движението да се 

обезопаси.

На 21 септември се 

състоя първото заседа-

ние на работната група 

между представители на 

правителството и експер-

ти от Българска браншо-

ва камара „Пътища“. Това 

съобщи пред в. „Строител“ 

инж. Лазар Лазаров, изп. 

директор на ББК „Пъти-

ща“. В него са участвали 

представители от минис-

терствата на финансите, 

на регионалното развитие 

и благоустройството и на 

правосъдието, както  и на 

ББК „Пътища“. Той инфор-

мира, че на 24 септември 

ще се проведе следващо 

заседание.

Работната група бе 

създадена на 17 септември 

със заповед на служебния 

премиер Стефан Янев след 

проведена среща между 

него и ръководството на 

ББК „Пътища“. Групата 

трябва да определи фор-

мата, под която ще стар-

тира зимното поддържане, 

както и вариантите за 

заплащане на фирмите на 

дължимите суми за вече 

извършени дейности.
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Максималният общ бюджет за един проект по трите мерки на ПКБ 
е увеличен заради нарасналите цени в строителството

Любка Анастасова, ръководител и главен координатор на Проект „Красива България“:

Десислава 
Бакърджиева

Г-жо Анастасова, пър-
во приемете поздравле-
ния от екипа на в. „Стро-
ител” за назначаването 
Ви на поста ръководител 
и главен координатор на 
Проект „Красива Бълга-
рия“ (ПКБ). Какви прио-
ритети сте си заложили?

Най-искрено Ви благо-

даря за поздравленията! 

Основният ми приоритет 

е да се продължи устано-

вената от дълги години 

традиция в дейността на 

„Красива България – да се 

работи законосъобразно 

и почтено, като решения-

та се взимат отговорно, 

безпристрастно и компе-

тентно. 

Н а  13  с е п т е м в р и 
стартира традиционна-
та кампания на ПКБ за 
набиране на предложения 
за следващата година. По 
кои мерки може да се кан-
дидатства и с какъв бю-
джет разполага всяка?

Мерките, по които 

може да се кандидатства, 

са три - М01, М02 и М02-01. 

М01 „Подобряване на 

обществената среда в 

населените места” е на-

сочена към подпомагане 

развитието на устойчи-

ва, свързана и достъпна 

обществена среда, която 

да повиши конкурентос-

пособността на населе-

ните места и да осигури 

условия за развитие на 

успешни урбанизирани те-

ритории.

М02 „Подобряване на 

социалната инфраструк-

тура” е за създаване на 

подходяща и рентабилна 

образователна и здравна 

инфраструктура, съвмес-

тима с изискванията на 

населението по места, 

както и към оптимизация 

и модернизация на соци-

алната инфраструктура, 

предоставяща услуги от 

нерезидентен тип в общ-

ността.

Третата М02-01 „По-

добряване на социални-

те услуги от резидентен 

тип” цели подобряване на 

условията на живот на 

групи в неравностойно по-

ложение чрез обновяване 

или създаване/изграждане 

на подходяща и ефективна 

социална инфраструктура 

за предоставяне на услуги 

от резидентен тип в общ-

ността, заменящи инсти-

туционалната грижа.

В отговор на въпроса 

Ви за бюджета на всяка 

мярка ще кажа, че той ще 

бъде определен с решение 

на Управителния съвет, 

но след приключване на 

кампанията за 2022 г., 

когато ще има яснота по 

отношение броя подадени 

проектни предложения по 

отделните мерки и тяхна-

та стойност. 

Има ли  промяна в 
правилата? Кой може да 
кандидатства по различ-
ните мерки и на каква 
стойност трябва да са 
проектните предложе-
ния?

Да, макар и малко, има 

изменения. Те са свързани 

със завишаване на грани-

цата за: прилагане на М03 

„Професионално обучение 

за придобиване на квали-

фикация” – от 215 000 лв. 

на 250 000 лв.; за макси-

малния общ бюджет за 

едно предложение по мер-

ки М01, М02 и М02-01 – от 

400 000 лв. на 450 000 лв.; 

за финансиране от ПКБ 

на проекти по мерки М01 

и М02, които са с обуче-

ние на безработни – от 

120 000 лв. на 130 000 лв.; 

за финансиране от Про-

ект „Красива България“ на 

проектни предложения по 

М02-01, които са с обуче-

ние на безработни – от 

180 000 лв. на 190 000 лв. 

Мотивът за завиша-

ване на границата за 

прилагане на мярка М03 

е обстоятелството, че 

при стойност на бюдже-

та за СМР/СРР малко над 

215 000 лв. средствата за 

обучение на безработни, 

включително за стипендии 

и транспортни разходи, 

са недостатъчни, за да се 

формира група от минимум 

10 човека, тъй като са по-

вишени разходите за обу-

чение, особено при строи-

телните специалности, за 

стипендии и за транспорт 

също. Увеличаването на 

максималния общ бюджет 

за едно проектно предло-

жение по трите мерки е 

във връзка с нарасналите 

цени в строителството, 

а покаченото финансира-

не от ПКБ на предложения 

с обучение е с цел стиму-

лиране на съответните 

бенефициенти, които при 

реализация на обектите 

им извършват повече дей-

ности, свързани не само с 

по-големи обеми СМР, но и 

с организиране на профе-

сионално обучение на без-

работни.

Традиционно по М01 

могат да подават пред-

ложения общините, об-

ластните управители, 

държавните институции 

и контролните органи, по 

М02 – общините и дър-

жавните институции, а по 

мярка М02-01 – само общи-

ните. Всички кандидати 

трябва да са собствени-

ци на обектите, включени 

в предложенията.

Всеки проект по мяр-

ка М01 или М02 следва 

да е с общ бюджет меж-

ду 60 000 и 450 000 лв. с 

ДДС. Съфинансирането 

от кандидата трябва да е 

най-малко 50% от общата 

стойност на предложение-

то, а финансирането от 

„Красива България“ – най-

много 120 000 лв. с ДДС 

(при обекти без обучение) 

или максимално 130 000 лв. 

с ДДС (при обекти с обу-

чение).

Проектните идеи по 

М02-01 следва да са също 

с  общ бюджет между 

60 000 и 450 000 лв. с ДДС. 

Тук обаче съфинансиране-

то от кандидата не тряб-

ва да е по-малко от 30% 

от общата стойност, а 

финансирането от ПКБ 

– най-много 180 000 лв. 

с ДДС (при обекти без 

обучение) или максимум 

190 000 лв. с ДДС (при 

обекти с обучение).

Средствата за СМР/

СРР за всяко предложение 

по трите мерки, което е 

със стойност за СМР/

СРР по-малка или равна на 

250 000 лв. с ДДС, са 94% 

от общия му бюджет, а 

средствата за организа-

ция, оперативно управле-

ние и контрол от страна 

на Проект „Красива Бъл-

гария“ са останалите 6%. 

При стойност за СМР/

СРР над 250 000 лв. с ДДС 

разпределението на общия 

бюджет за всяко предло-

жение по трите мерки е: 

90% за СМР/СРР на обек-

та; 4% за професионално 

обучение на регистрирани 

в ДБТ безработни лица; 6% 

за организация, оператив-

но управление и контрол 

от страна на ПКБ.

Докога ще продължи 
приемането на предложе-
ния по кампания 2022 г. и 
колко време отнема след 
това процесът за одо-
брение на финансиране?

Приемът ще продължи 

до 7 януари 2022 г., а про-

цесът след това ще отне-

ме не повече от месец. В 

този срок е включено вре-

мето за разглеждане на 

предложенията по допус-

тимост, оценяване на до-

пуснатите от тях и одо-

бряване за финансиране и 

реализация през следваща-

та година на класираните 

на челни места. 

Каква заетост се оч-
аква да се постигне през 
2022 г. в рамките на Про-
ект „Красива България“? 
Знае се, че традиционно 
по него участват безра-
ботни лица. В тази връз-
ка - какъв ще е техният 
процент?

Заетостта, включи-

телно на безработни лица, 

всяка година е в зависи-

мост както от броя и вида 

на одобрените за реализа-

ция предложения, така и 

от бюджета на ПКБ, част 

от който е по Национал-

ния план за действие по 

заетостта (НПДЗ), а ос-

таналата част – от бе-

нефициентите. През тази 

година се реализират 

55 предложения на обща 

стойност 12 млн. лв., от 

които 5 млн. лв. от „Кра-

сива България“ (по НПДЗ-

2021) и 7 млн. лв. от бене-

фициентите. Очакваната 

обща заетост в строи-

телството при реализа-

„Строител. Интервюта” е безценно свидетелство за развитието на строителния бранш

Снимка Румен Добрев
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цията на предложенията е 

за минимум 625 лица, в т.ч. 

най-малко 235 регистрира-

ни в ДБТ безработни, или 

приблизително 37,6% от 

общата заетост. Освен 

това чрез провеждане на 

20 квалификационни курса 

ще бъдат обучени още 225 

безработни.

Казвате, че през на-
стоящата година се ре-
ализират 55 проекта. По 
кои мерки са те и има ли 
вече завършени? 

От 55-те одобрени 

предложения за 2021 г. 

най-много са по мярка 

М02 – общо 32. По М01 

са 20, а по М02-01 – 3. Те 

са за обекти в различни 

области: 22 за образова-

ние (14 детски градини, 5 

училища, 2 детски ясли и 

1 висше училище), 11 за 

обществено-администра-

тивно обслужване, 7 за 

култура (4 читалища и 3 

културни центъра), 8 за 

здравеопазване (4 мно-

гопрофилни болници за ак-

тивно лечение, 3 здравни 

служби и 1 поликлиника), 

5 за социални услуги (2 

дневни центъра и 3 цен-

търа за настаняване от 

семеен тип) и 2 за спорт 

и рекреация.

Към момента десетина 

обекта са завършени, а на 

останалите в зависимост 

от заложените срокове по 

договор строително-мон-

тажните работи ще при-

ключат най-късно до края 

на ноември.

Бихте ли ни разказали 
за някои от по-интерес-
ните проекти, изпълнени 
по „Красива България“ 
през 2021 г.? 

Обектите през на-

стоящата година са раз-

нообразни и интересни. 

От тях бих посочила две 

по-стари сгради. Едната е 

на община Никопол, която 

кандидатства по ПКБ с 

предложението „Основен 

ремонт и реконструкция 

на бивша сграда „Дом на 

офицера” за многофункцио-

нален културно-историче-

ски експозиционен ком-

плекс - Никопол”. Зданието 

е построено през 1934 г. 

за Дом на офицера и е 

едно от първите със сто-

манобетонна конструкция. 

През годините е било Во-

енен клуб, Дом на Народ-

ната армия и „Гражданска 

отбрана”. След това по-

вече от 15 г. е неизполз-

ваемо. В архитектурно 

отношение е типичен за 

времето си добър образец 

за обществена сграда, из-

градена като клуб на офи-

церството и изпълняваща 

по-широки функции, вклю-

чително на културен дом. 

Другият интересен 

обект е на община Тутра-

кан, която кандидатства 

по ПКБ с предложението 

„Текущ ремонт на общест-

вено обслужваща админи-

стративна сграда „Общин-

ски съвет - Тутракан”. Тя е 

построена през 1929 г. за 

дюкян. През 1975 г. е основ-

но реставрирана и адап-

тирана за Младежки дом и 

това предназначение има 

до 1992 г. През годините 

в нея се е помещавал Ту-

ристически инфоцентър, а 

в настоящия момент там 

заседава Общински съвет 

– Тутракан. Постройката 

е регистрирана като па-

метник на културата през 

1984 г. 

И в двата случая стро-

ителните дейности по 

„Красива България“ са из-

вършени на база предста-

вени от общините проек-

ти, изясняващи визията, 

композиционно-цветовото 

решение, технологичните 

етапи за ремонт и рекон-

струкция на обектите, 

както и експлоатационна-

та ефективност и адап-

тация към новите функции 

на двете сгради.

Кои са най-активни-
те общини, изпълняващи 
проекти по „Красива Бъл-
гария”? Може ли да на-
правите равносметка за 
ползите и реализираните 

инвестиции в страната 
от началото на програ-
мата?

От 2005 г., когато ПКБ 

започва самостоятелна 

дейност без подкрепата 

на Програмата на ООН за 

развитие, до момента, т.е. 

за 16 години „Красива Бъл-

гария” е успяла да покрие 

територията на почти 

всички общини в страна-

та, като с ресурс от 243 

млн. лв. са обновени 1697 

обекта и са обучени над 

3000 безработни лица. 

Разбира се, има местни 

власти, които са по-малко 

активни, но има и такива, 

като общините Алфатар, 

Ботевград, Бургас, Бяла 

Слатина, Враца, Гоце Дел-

чев, Две могили, Иваново, 

Казанлък, Монтана, Неде-

лино, Нови пазар, Разлог, 

Самоков, Свищов, Смядо-

во, Сърница, Тервел, Троян 

и Ценово, които участват 

по ПКБ почти всяка година. 

Що се отнася до пол-

зите от реализираните 

инвестиции, мога да кажа, 

че изпълнените по „Кра-

сива България“ проекти 

имат голям икономически 

ефект. Чрез тях се стиму-

лира и адаптира работна-

та сила към действащата 

пазарна среда чрез реали-

зацията на строителни 

дейности, обновяващи 

и подобряващи социал-

ната инфраструктура 

и обществената среда 

в съответните насе-

лени места. Също така 

се подпомага малкият и 

среден строителен биз-

нес и съпътстващите го 

производства. Формира 

се и траен икономически 

растеж, водещ до осигу-

ряване на постоянна зае-

тост на работната сила 

в строителния сектор. 

Важен момент е и че се 

акумулират приходи в дър-

жавния бюджет от всички 

преки и непреки данъци, 

дължими за извършена-

та от изпълнителите на 

СМР стопанска дейност. 

Освен това налице е и 

значим социален ефект – 

подобрени са работните 

условия на служителите 

(персонала) и е осигурено 

по-качествено обслужване 

на хиляди граждани в обла-

стите администрация, об-

разование, здравеопазване, 

социални услуги, култура, 

спорт и рекреация. 

Как би могла Кама-
рата на строителите в 
България да Ви бъде по-
лезна в работата?

Като основен фактор 

в строителния сектор 

на национално ниво КСБ 

е един от главните парт-

ньори на Проект „Красива 

България“. Мисля, че помо-

щта, която Камарата ни 

оказва (чрез периодично 

публикуване на информа-

ция на страниците на в. 

„Строител” относно дей-

ността на ПКБ), е дос-

татъчна и изключител-

но ценна за нас. Затова 

позволете ми да изкажа 

огромната благодарност 

на целия ни екип за оказ-

ваната през годините 

подкрепа.

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

Приветствам издава-

нето на книгата от вест-

ника, защото „Строител. 

Интервюта” е безценно 

свидетелство за разви-

тието на строителния 

бранш, за строителната 

история на нашето вре-

ме. Тя е доказателство, че 

в. „Строител” е сериозна, 

обективна, разпознава-

ема и качествена медия, 

която поддържа високото 

ниво, съответстващо на 

неоспоримия авторитет 

на организацията, чието 

издание е. Затова от име-

то на всички работещи 

в Проект „Красива Бъл-

гария“ поздравявам екипа 

на в. „Строител”, като му 

пожелавам крепко здраве 

и още дълги съзидателни 

години! Дом на офицера в Никопол

Младежки дом и обществени услуги – Сърница

Сградата на Общинския съвет в Тутракан Детска градина „Слънчице“ в Павликени
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Роза Никова,
ОП на КСБ – 
Кюстендил

Областното пред -

ставителство (ОП) на 

Камарата на строители-

те в Кюстендил проведе 

редовно Общо годишно-

отчетно събрание. То се 

състоя на 16 септември 

в залата на ул .  „Иван 

Шишман” 8 в Кюстендил 

при спазване на всички 

противоепидемични мер-

ки. Събитието протече по 

одобрения дневен ред, кой-

то включи приемане на: 

отчет за дейността на 

председателя на ОП Кюс-

тендил от 01.01.2020 г. 

до 31.12.2020 г.; отчет за 

дейността на Област-

ния съвет (ОблС) на ОП, 

отчет за изпълнение на 

плана за приходи и разхо-

ди, доклад на Контролния 

съвет (КС) на ОП Кюс-

тендил за дейността на 

председателя на ОблС и 

за дейността на самия 

ОблС за отчетния пери-

од, решение за освобож-

даване от отговорност 

на председателя и члено-

вете на ОблС и КС, план 

за дейността на ОП през 

2022 г., план-сметка на 

Областното представи-

телство за 2022 г., избор 

на член на ОблС.

Събранието откри 

председателят на ОП на 

КСБ – Кюстендил, инж. 

Стоян Стоилов, който 

направи отчет за дей-

ността на структурата 

за 2020 г. „През изминалия 

период ръководството на 

ОП Кюстендил работеше 

в търсене на оптимални 

пътища за овладяване на 

проблемите на строи-

телния бранш, както и за 

повишаване на ефектив-

ността на дейността на 

КСБ като фактор в този 

процес“, заяви инж. Стои-

лов. „Отчетеният период 

съвпадна с разпростране-

нието на COVID-19, което 

влоши перспективите 

за осъществяването на 

идеите ми за развитие 

на областната структу-

ра на КСБ“, подчерта инж. 

Стоян Стоилов. Относно 

административната дей-

ност на ОП на Кюстендил 

той посочи, че за отчет-

ния период са проведени 

2 заседания на ОблС и на 

КС, на които са обсъждани 

оперативни въпроси, как-

то и едно Общо отчетно-

изборно събрание.

След това председате-

лят на Контролния съвет 

Владислав Харалампиев 

представи доклада на КС 

Областната структура отчете и дейността си за 2020 г. за 01.01.2020 - 31.12.2020 г. 

С пълно единодушие бяха 

приети отчетите за 

дейността на КС, за дей-

ността на ОблС и за пла-

на за приходи и разходи. 

Общото събрание гласува 

и освобождаване от отго-

ворност на председателя 

и членовете на ОблС и КС 

за отчетния период.

Беше приет стратеги-

ческият план за работа за 

следващата година с про-

грама за изпълнението му. 

В плана е заложено:

• ОП на КСБ да реали-

зира срещи и други иници-

ативи със съответните 

институции за своевре-

менно заплащане на извър-

шени и приети СМР;

• Да се набележат 

съвместни мерки на КСБ и 

компетентните държавни 

органи за ограничаване на 

сивия сектор в строител-

ството и за недопускане 

на нерегистрирани фирми;

• Да се разработят 

правно-методически ма-

териали в помощ на по-

малките фирми, насочени 

към механизмите за създа-

ване и работа на консор-

циум от фирми;

• От гледна точка на 

подобряване на социално-

психологическия климат в 

общността би могло да се 

организират тематични 

срещи за по-тясно сътруд-

ничество между строите-

лите, както и с производи-

тели и дистрибутори на 

строителни материали, 

техника и продукти.

Програмата предвижда 

да бъдат организирани:

 1. Дискусионен форум 

със строителни фирми 

членове на КСБ на теми: 

„Перспективи и предиз-

викателства пред стро-

ителния бранш в област 

Кюстендил” и „Поставяне 

на вниманието на компе-

тентни обществени орга-

ни проблеми, отнасящи се 

до строителния сектор“;

2. Работни срещи на 

теми: „Състояние и раз-

витие на строителния 

бранш в област Кюстен-

дил“ и „Стратегическа 

координационна среща с 

представители на различ-

ни институции“;

 3. Семинар „Актуални 

промени в Закона за ус-

тройство на територия-

та“.

В края на събранието 

бе гласувано инж. Атанас 

Кирилов да стане член на 

Областния съвет на ОП 

Кюстендил. 

Анализ за състоянието 

на строителния сектор в 

областта, очаквайте в 

следващия брой.

Снимка авторът
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 Представителите на общините настояват Планът за възстановяване и 
устойчивост да влезе по-бързо в сила

Становището на Сдружението е Националната програма за ЕЕ да 
продължи, без да се изисква 20% самоучастие 

Росица Георгиева
Ренета Николова

Икономическият форум 

„Партньорства за разви-

тие и инвестиции“ поста-

ви началото на Годишна-

та среща на местните 

власти, която се проведе 

на 19 и 20 септември в кк 

„Албена“. 

При откриването на 

форума председателят 

на УС на НСОРБ и кмет на 

Велико Търново инж. Дани-

ел Панов коментира, че

икономическото възстано-
вяване, регионалната само-
стоятелност и устойчиво-
то развитие 

са  трите ключови 

теми, върху които ще бъ-

дат фокусирани усилията 

на общините и на НСОРБ 

през следващите годи-

ни. „Без подкрепата на 

държавата е невъзможно 

завършването на инфра-

структурните проекти 

на общините. Пандемия-

та доведе до сериозен 

ръст в цените на строи-

телни материали, а това 

налага местните власти 

да дофинансират проек-

тите. Държавата тряб-

ва да обърне внимание и 

да подпомогне общини-

те поне частично“, каза 

инж. Панов, като добави, 

че тази и други важни за 

местните власти теми 

ще се обсъждат на Годиш-

ната среща. 

„Планът за възста-

новяване и устойчивост 

трябва да влезе по-бързо в 

сила. Забавянето му  влияе 

негативно на цялата ико-

номика. Становището на 

НСОРБ е Националната 

програма за енергийна 

ефективност да продължи 

от етапа, в който бе спря-

на, а не да се налага 20% 

самоучастие на гражда-

ните. По предложение на 

НСОРБ в първия вариант 

бе предвиден механизъм, 

в който собствениците 

на еднофамилни къщи и 

сгради – паметници на 

културата частна соб-

ственост, също да имат 

достъп до мерките за 

енергийна ефективност. 

Финансова подкрепа за 

общините за ВиК и енер-

госпестяващо осветление 

също са част от първия 

вариант на Плана“, под-

черта инж. Панов.

След него думата взе 

изп. директор на НСОРБ 

Силвия Георгиева. Акцент 

в нейното изказване беше 

поставен върху факта, че 

колкото по-бързо местни-

те власти се адаптират 

към промените в средата, 

толкова по-успешно ще 

продължат да развиват 

потенциала на български-

те общини. Тя припомни, 

че важна роля за организа-

ционното изграждане на 

НСОРБ преди 25 години е 

изиграла Американската 

агенция за международно 

развитие (USAID). „Тя ак-

тивно подкрепя общност-

та на местните власти в 

усилията й темата за де-

централизацията да влезе 

в дневния ред на управле-

нието на държавата“, из-

тъкна Георгиева и добави, 

че с нейна подкрепа е раз-

работена Стратегията 

за децентрализация, при-

ета е конституционната 

поправка, позволяваща 

на администрациите да 

определят размера на 

местните данъци и так-

си, както и съвременният 

закон за местната власт 

и местното самоуправле-

ние. 

Официален гост на 

икономическия форум беше 

зам.-посланикът на САЩ 

в България Андриа Бру-

лет-Родригез. По думите 

й, за да функционират по 

най-добрия начин местни-

те власти, те трябва да 

работят за бизнес рас-

теж и инвестиции, но и 

да не забравят борбата 

с корупцията и утвържда-

ването върховенството 

на закона. „Подпомагаме 

американски компании, 

които имат желание да 

инвестират в България, и 

с това да допринасяме за 

дългосрочни и устойчиви 

взаимоотношения“, каза 

тя. Зам.-посланикът даде 

примери за инвеститори, 

разкрили стотици работ-

ни места и подпомогнали 

развитието на местни-

те общности. „Те влагат 

средства в образование, 

спорт, в човешкия капи-

тал, работят по програми 

за корпоративна социална 

отговорност“, каза още 

дипломатът. Андриа Бру-

лет-Родригез информира, 

че през последната годи-

на Посолството на САЩ е 

дарило близо 2 млн. долара 

под формата на оборуд-

ване за лаборатории, за 

тестове за болници и под-

крепа на общности в не-

благоприятно положение. 

Тя призова кметовете да 

търсят помощ, ако имат 

нужда.

Реалностите на мест-

но ниво в процеса на при-

вличане и задържане на ин-

веститори и очакванията 

за подкрепа в националния 

План за възстановяване 

и устойчивост очерта 

кметът на Димитров-

град Иво Димов, който е 

и зам.-председател на УС 

на НСОРБ. След него дума-

та взе Ирена Младенова, 

зам.-министър на иконо-

миката в служебното пра-

вителство на премиера 

Стефан Янев. Тя предста-

ви логиката на последни-

те поправки 

в икономическата част на 
Плана и специално включе-
ната Програма за публична 
подкрепа за развитие на 
индустриални зони,

паркове и сходни тери-

тории. Общият планиран 

ресурс за тези дейности 

е 836,5 млн. лв., от които 

416,5 млн. лв. са за сметка 

на Механизма за възста-

новяване и устойчивост 

и 420 млн. лв. - частно 

съфинансиране. Зам.-ми-

нистърът подчерта, че 

процесът за привличане 

на инвеститори трябва 

да бъде насочен към ця-

лостно реализиране на 

проектите и създаване на 

трайни условия за възвръ-

щаемост.

Присъстващите кме-

тове и председатели на 

общински съвети споде-

лиха за големите надеж-

ди, които възлагат на 

Плана за възстановяване 

и устойчивост, и го опре-

делиха като уникална въз-

можност за България. Те 

припомниха, че държавата 

трябва да има ясен план за 

решаване на регионалните 

неравенства, да определи 

секторите, които имат 

потенциал да привличат 

инвеститорски интерес, 

съобразно спецификата и 

даденостите на региони-

те. 

Изп. директор на „Тра-

кия икономическа зона“ 

(ТИЗ) Пламен Панчев пред-

стави „новото поколение“ 

инвестиционни зони, към 

които неговият екип вече 

отправя поглед – въгле-

роднонеутрални зони. Той 

обърна специално внима-

ние на дългогодишните 

усилия на ТИЗ в подкрепа 

на професионалното обра-

зование, което да отгова-

ря на нуждата на инвести-

торите от квалифицирана 

работна ръка. „Тракия ико-

номическа зона“ вече има 

опит със специално създа-

дения обучителен център 

в община Раковски, който 

привлича множество мла-

ди хора от региона. Голяма 

част от тях се подготвят 

за производствата, бази-

рани в ТИЗ, а други – да 

започнат и свой бизнес“, 

заяви Панчев. Според него, 

амбициите на бизнеса са 
насочени към енергийна 
независимост 

чрез изграждане на 

собствени източници и 

все по-висока енергийна 

ефективност на произ-

водствените процеси на 

принципа „най-зелената 

енергия е неизползвана-

та“. В амбициозната си 

цел за производство на 

зелен водород „Тракия ико-

номическа зона“ вече при-

общава Димитровград и 

Хасково. Наскоро е склю-

чен меморандум с общи-

на Русе. Принос за това 

ново партньорство безу-

словно имат усилията на 

общинското ръководство 

в лицето на кмета Пенчо 

Милков.

В последвалата дис-

кусия се включи Нанси 

Шилър, изп. директор на 

Фондация „Америка за Бъл-

гария“. Тя представи част 

от проектите, насочени 

към подпомагане усилията 

на местните власти да 

откроят икономическа-

та си идентичност и да 

развият потенциала на 

регионите. „Вярваме, че 

България има ресурси да 

се развива като привлека-

телна дестинация за биз-
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нес, живот, образование и 

отглеждане на деца“, обър-

на се тя към кметовете. 

По думите й Фондацията 

всяка година влага около 

20 млн. долара в перспек-

тивни партньорства в 4 

области - „Бизнес предпри-

емачество и технологии“, 

„Културно-исторически и 

природен туризъм“, „Бла-

гоприятна бизнес среда“ 

и „Добро образование и 

работни умения“. Част от 

успешните проекти, полу-

чили подкрепата на Фон-

дацията, са центърът за 

професионално обучение 

на ТИЗ и разширяване-

то на инициативата с 

други общини и училища, 

„Открий Враца“ – парт-

ньорство с общината за 

насърчаване на туризма, 

„Туризъм по Дунав, акаде-

мия Перелик“, програмата 

„Заедно в час“.

Кметът на община 

Пловдив Здравко Дими-

тров представи съвмест-

ния проект на община 

Пловдив с Фондация „Аме-

рика за България“ и Минис-

терството на културата 

– реставрацията и социа-

лизацията на най-голяма-

та епископска базилика на 

Балканите. Продължилата 

шест години работа, обе-

динила професионалисти, 

местна власт, донори и 

много доброволци, е при-

ключила с модерното екс-

пониране на обект, който 

подкрепя не само турис-

тическото, но и иконо-

мическото развитие на 

Пловдив. Димитров обясни, 

че до септември 2021 г. 

градът е бил посетен от 

повече туристи, откол-

кото през цялата 2019 г., 

когато беше Европейска 

столица на културата. 

Бяха презентирани и 

други успешни проекти, 

реализирани със средства 

на Фондация „Америка за 

България“ – най-големият 

детски научен център в 

Източна Европа – „Музей-

ко“ в София. Вече са факт 

и научен център за деца и 

възрастни в Бургас – „Пла-

нет-Ум-Бургас“, и „Библи-

отечко“ в Русе – детски 

център в регионалната 

библиотека. Работи се по 

проект за детски инте-

рактивни центрове в До-

брич и Ловеч. 

На дискусията стана 

ясно, че добрите примери 

за регионално сътрудни-

чество стават все пове-

че. Един от тях е 

проектът за инвестици-
онна дестинация „Сливен 
– Ямбол”. 

„Водеща бе идеята 

двата най-близки област-

ни града да работят като 

един. Имахме дълги го-

дини на съперничество, 

идеята сега е да го за-

меним с дух на споделяне 

и работа в една посока. 

Получихме подкрепа от 

държавата пътят между 

двата града да стане че-

тирилентов. Направихме 

общ икономически профил 

Ямбол – Сливен – Тунджа 

и това е нашето послание 

всички ресурси да могат 

да се ползват от хората, 

независимо в кой град жи-

веят. Надяваме се държа-

вата да продължи да стои 

зад този проект“, разказа 

кметът на Сливен Стефан 

Радев.

За  успеха  на  една 

малка община, привлякла 

индустриален бизнес с 

глобален мащаб, говори 

кметът на Летница д-р 

Красимир Джонев. „От на-

селено място само с тре-

токласни пътища и без 

туризъм се превърнахме в 

община със сто хиляди по-

сетители годишно благо-

дарение на нашата „перла“ 

– Крушунските водопади“, 

сподели той и разказа за 

опита на своя екип в при-

вличане и задържане на 

стратегически инвести-

тор. „Големият бизнес не 

идва случайно, той проуч-

ва, гледа и срещне ли дал-

новидна местна политика, 

отзивчива администрация 

и амбициозно ръководство 

– избира“, така Красимир 

Джонев формулира пара-

дигмата на успеха. Той 

разказа, че Летница е 

предложила подходящ те-

рен на атрактивна цена, 

ангажирала се е с довеж-

дащата инфраструктура 

и съдействие за проект-

ната документация, под-

държа пътищата в добро 

състояние, стимулира 

училищата от региона да 

разкриват подходящи за 

производството специ-

алности. Така „Уолтопия“ 

– световният №1 в произ-

водството на изкуствени 

катерачни стени, избира 

за локация на своя произ-

водствена база Летница. 

„Те доведоха нови инвес-

титори и така в община-

та има икономика, каква-

то местните хора не са 

и сънували. През 2017 г. 

Институтът за пазар-

на икономика ни класира 

като община с най-висока 

средна заплата“, подчерта 

кметът Красимир Джонев.

Във втория ден на Го-

дишната среща на мест-

ните власти се проведе

XXXIV Общо събрание на 
НСОРБ. 

Делегатите в него 

приеха отчета за рабо-

тата на Управителния 

и Контролния съвет на 

организацията за 2020 г. 

Те одобриха и отчетите 

за провежданата полити-

ка през годината. Беше 

предложена и приета про-

грамата за дейността на 

Сдружението за 2021 – 

2022 г. Общото събрание 

възложи на изпълнителния 

директор да предприеме 

необходимите действия 

и да кандидатства с про-

екти от името на органи-

зацията за привличане на 

допълнителни финансови 

ресурси. С решение на 

висшия орган на НСОРБ 

беше закрит Фонд „Об-

щинска солидарност”, а 

натрупаните средства по 

партидите на местните 

власти ще бъдат върнати 

в бюджетите им. 

След това се състоя 

форум на тема „Финансо-
вата децентрализация – 

състояние и перспективи“. 

Разговорът по тема-

та започна още по време 

на заседанието на Общо-

то събрание, кметът на 

Монтана Златко Живков 

- член на УС на НСОРБ, на-

прави обзор на усилията 

на Сдружението да осигу-

ри по-добри финансови ус-

ловия за общините. След 

това кметът на Столич-

ната община Йорданка 

Фандъкова призова коле-

гите си да подкрепят ис-

кането за запазване мяс-

тото на приоритетните 

за столицата проекти в 

Плана за възстановяване и 

устойчивост. СО създава 

съвременни условия за жи-

вот на 1,5 млн. граждани, 

които внасят в хазната 

40% от данъчните приходи 

на държавата. Или общи-

ят принос на софиянци към 

бюджета е над 9 млрд. лв. 

годишно. „Нормално е тези 

средства да се връщат 

при хората под формата 

на услуги и реализирани 

проекти“, изтъкна Фандъ-

кова. Тя посочи, че от ня-

колко години Столичната 

община не е получавала 

изравнителна субсидия от 

държавата. „От актуали-

зирания бюджет сега Со-

фия ще получи под 4% от 

предвидените средства 

от изравнителната суб-

сидия“, каза Фандъкова.

„По мое настояване и 

с подкрепата на КНСБ в 

предложенията за акту-

ализация на държавния 

бюджет бяха заложени 

средства за автобусния 

транспорт, който е сред 

най-сериозно пострада-

лите от ковид ограниче-

нията. Общественият 

транспорт във всички 

големи градове претърпя 

сериозни загуби, които 

трябва да бъдат компен-

сирани. Затова е много ва-

жен начинът, по който ще 

бъдат разпределени зало-

жените в актуализацията 

40 млн. лв. за подкрепа на 

автобусния транспорт. 

Нашето настояване е по-

голяма част от тях да бъ-

дат насочени към градския 

транспорт на общините“, 

бе категорична тя. Фан-

дъкова посочи, че на фона 

на разговорите за Зелена-

та сделка и постигане на 

високи цели за намаляване 

на емисиите е необясни-

мо защо няма предвидени 

компенсации за електри-

ческия транспорт (метро, 

трамваен и тролейбусен), 

който сега повторно пона-

ся щети от покачващите 

се цени на ел. енергията.

Кметът на София на-

помни, че 

правителството все още 
не е внесло в Европейската 
комисия Плана за възста-
новяване и устойчивост, 
по който се предвиждат 
инвестиции в страната от 
над 12 млрд. лв. 

Тя обърна внимание, че 

служебният вицепремиер 

по европейските сред-

ства е намалил парите за 

София – от предвидени 5% 

в предходната версия сега 

те са под 3% от всички 

средства за държавата. 

„Апелирам за солидарност 

и подкрепа на всички об-

щини, за да има равно-

поставеност, а не да се 

прави политика, като се 

настройват едни общини 

срещу други. В момента 

големите градове са до-

нор на държавния бюджет 

и този въпрос може да се 

разреши само с прилагане 

на принципите на децен-

трализацията“, завърши 

Йорданка Фандъкова.

В подкрепа на искания-

та на общините за по-го-

ляма финансова независи-

мост от държавата са и 

препоръките от третата 

за страната Мониторин-

гова мисия на Конгреса на 

местните и регионални 

власти на Съвета на Ев-

ропа (СЕ). Ранди Мондорф, 

основен докладчик на Мо-

ниторинговата мисия, 

представи констатации-

те от проверката и пре-

поръките към България. 

Основният отчитан досе-

га напредък в прилагането 

на Стратегията за де-

централизация се състои 

в прехвърляне на правомо-

щия и отговорности към 

местните власти, особе-

но в областта на образо-

ванието, общественото 

здравеопазване и социал-

ните услуги. Положителна 

оценка от СЕ получава ак-

тивността на НСОРБ по 

прилагане на всички раз-

поредби на Хартата за 

местно самоуправление и 

Допълнителния протокол, 

ратифицирани от Бълга-

рия. Мондорф отбеляза, че 

през изминалото десети-

летие общинските ресур-

си в страната значително 

са се увеличили благода-

рение на подобряването 

на общата икономическа 

ситуация, но местните 

власти продължават да 

носят тежкото бреме 
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на задачите, възложени 

им без достатъчно сред-

ства. „Силните админи-

страции са наша обща 

цел, а прилагането на Хар-

тата е пътят за пости-

гането й”, отбеляза Ранди 

Мондорф. 

Кметът на Плевен Ге-

орг Спартански очерта 

дългия път към силни и 

независими власти. Той 

припомни, че при самото 

ратифициране на Харта-

та България е отказала да 

подпише текста за финан-

сова автономия. „Защото 

всяка власт се стреми 

да концентрира финан-

совите ресурси в своите 

ръце”, беше категоричен 

той. „Две трети от па-

рите на общините идват 

по линия на делегираните 

дейности – например за 

образование. Училищните 

директори имат повече 

правомощия от кмета да 

определят за какви дей-

ности да се харчат тези 

десетки милиони”, подчер-

та Георг Спартански. Той 

припомни и даваните от 

централното ниво съвети 

към общините – да пови-

шат данъците. 

Според участниците 

в дискусията въпросът 

за по-голямата финансова 

самостоятелност на об-

щините следва да намери 

своето логично дългосроч-

но решение, а не година 

след година да се води 

борба за всяко увеличение 

на средствата за местни-

те власти.

Централната власт тряб-
ва да гледа на местната 
като партньор, 

смятат представите-

лите на общините.

Старшият икономист 

в Института за пазарна 

икономика Петър Ганев 

запозна присъстващите 

с хипотетични разчети, 

които демонстрират по-

тенциалните ефекти от 

евентуално преотстъп-

ване на една пета от при-

ходите от подоходното 

облагане в полза на общи-

ните на принципа „парите 

следват личната карта”. 

Общият извод е, че всички 

общини биха спечелили от 

реформата. Както и граж-

даните, защото повече от 

техните пари ще остават 

в населените им места. 

„Докато за Вас е важно 

да имате средства, за да 

отговаряте на нуждите 

на обществото, за нас, 

икономистите, е по-ва-

жен стимулът. Аз искам да 

знам, че всяко повишаване 

на заплатите и привлича-

не на инвестиции ще доне-

се повече пари за община-

та и тя ще свърши повече 

работа с тях”, заяви Ганев. 

При прилагане на подобна 

идея изчисленията на ИПИ 

показват, че към общини-

те ще се насочат допъл-

нителни 800 - 850 млн. лв. 

По време на дискуси-

ята беше изтъкнато, че 

обичайният аргумент 

на централната админи-

страция против прилага-

нето на реформа по отно-

шение на финансирането 

на местните власти е, че 

така не се решава въпро-

сът с неравенствата в 

отделните региони. Учас-

тниците коментираха, че 

целта на реформата не е 

изравняване, а подкрепа 

за общините, в които има 

икономическа активност. 

Според тях допълнител-

ното изравняване, ако се 

налага, може да бъде по-

стигнато и с нови мер-

ки. Вариантите са два. 

Единият - да се отделят 

до 10% от евентуалните 

бъдещи приходи към общи-

ните в своеобразен фонд 

за подкрепа на местните 

власти, които няма да се 

възползват в пълна сте-

пен от промяната. Друга-

та възможност е израв-

нителната субсидия да 

се фокусира в общините, 

които имат най-голяма 

нужда.

Кметът на Благоев-

град Илко Стоянов призова 

за по-радикални действия, 

защото в момента мест-

ната власт е единствена-

та стабилна в страната. 

„Естественият имунитет 

срещу корупцията ще се 

прояви, когато средства-

та остават в общините и 

има по-голяма възможност 

да се следи разходването 

им от самите граждани – 

тези, които плащат данъ-

ците”, категоричен е той. 

Коментар направи и Ге-

орги Георгиев, кмет на об-

щина Тунджа и член на УС 

на НСОРБ. Той припомни, 

че най-много от предлага-

ната подоходна реформа 

ще спечелят големите и 

икономически силни общи-

ни, а решението за малки-

те трябва да се търси в 

други инструменти. „Бъл-

гарските местни власти 

не могат да влияят нито 

върху базата, нито върху 

ставката на местните 

данъци. По отношение на 

общинските финансови 

рамки, които са самосто-

ятелни по Конституция, 

се намираме в ситуация 

„всичко, което не е заб-

ранено, е разрешено”, но 

в повечето случаи се при-

лага принципът: „всичко, 

което не е разрешено, е 

забранено”, обърна внима-

ние Георгиев. 

Елена Балтаджиева, 

кмет на община Каварна, 

от своя страна акценти-

ра, че 

предизвикателствата във 
всяка реформа ще бъдат 
запазване на високата 
събираемост и социалната 
поносимост. 

Нейното мнение е, че 

при преотстъпване на 

част от подоходните да-

нъци на общините освен 

инвестиции в публична 

инфраструктура ще се 

създадат условия за за-

държане на кадрите и уве-

личаване на възнагражде-

нията на работещите в 

публичните сектори. Тя 

напомни, че не бива да бъ-

дат изоставяни искания-

та за запазване правото 

на общините да използват 

по своя преценка и преход-

ния остатък. 

Кметът на Троян Дон-

ка Михайлова, зам.-пред-

седател на УС на НСОРБ, 

говори за децентрализа-

цията вътре в самите 

общини. „Струва си да 

овластяваме кметските 

съвети, защото те позна-

ват по-добре проблемите 

на селата. В Троян за вся-

ка разпоредителна сдел-

ка в населените места 

задължително се изисква 

становище на кметските 

съвети”, сподели Михайло-

ва и подчерта, че община 

Троян се стреми не да раз-

пределя „пари на парче” на 

кметствата, а да стиму-

лира активността на уп-

равляващите ги. „Те могат 

да кандидатстват с мал-

ки проекти, които да по-

добрят условията за жи-

вот в населеното място и 

гражданите да решат коя 

идея да бъде финансирана“, 

поясни Донка Михайлова. 

Форумът за бъдеще-

то на финансовата де-

централизация провокира 

активна дискусия и де-

монстрира подкрепата 

на местните власти за 

дългогодишните усилия на 

ръководството на НСОРБ 

за отстояване самостоя-

телността на общините.

В рамките на Годиш-

ната среща на местните 

власти НСОРБ организира 

и специализиран форум на 

тема

 „Зелени решения и ино-
вации за обновяване на 
средата“.

Събитието беше част 

от Конференцията за бъ-

дещето на Европа – ця-

лостния процес по преос-

мисляне на бъдещето на 

Европейския съюз като 

общност на независими 

държави. Началото на 

Конференцията бе дадено 

от ЕК през юни тази го-

дина. То е първият опит 

в рамките на общността 

ръководството на Съюза, 

националните и местните 

власти да потърсят сво-

еобразен вот на доверие 

от гражданите. Дебатът 

за бъдещето на ЕС за-

почна с поредица от дис-

кусии в основните сфери 

на обществения живот, 

инициирани от граждани, 

сдружения, творчески и 

експертни екипи. С фо-

рума „Зелени решения и 

иновации за обновяване на 

средата“ НСОРБ и всички 

български общини се вклю-

чиха в общата европейска 

дискусия.

В събитието взе учас-

тие евродепутатът Ева 

Майдел, която е един от 

тримата български пар-

ламентаристи, избрани 

за представители в Кон-

ференцията за бъдещето. 

Европейските „зелени” по-

литики и необходимата 

трансформация разгледа-

ха кметовете на Габрово 

Таня Христова, на Кър-

джали Хасан Азис, който 

е и зам.-председател на 

УС на НСОРБ, на Белене 

Милен Дулев, на Враца Ка-

лин Каменов, член на УС на 

НСОРБ, и председателят 

на Общинския съвет на 

Бургас проф. Севдалина 

Турманова. Във форума 

взеха участие и предста-

вители на граждански 

сдружения партньори от 

европейски градове.

Таня Христова пред-

стави подхода на Габрово 

към цялостното екологич-

но обновяване. Тя изтък-

на, че общината е сред 

лидерите по комплексно 

прилагане на политиките 

за устойчиво развитие на 

местно ниво. „За пости-

женията на местната 

власт в сферата на енер-

гийната ефективност, 

благоустрояването на 

градската среда, придо-

бивките в обществения 

транспорт, разделното 

събиране на отпадъците 

и кампаниите с гражда-

ните Габрово бе отличен 

с екологичната награда 

на Европейската комисия 

„Европейски зелен лист“ за 

2021 г.“, заяви Христова. 

Друга община, която 

има опит в реализиране-

то на „зелени” политики, 

е Бургас. Проф. Севдалина 

Турманова разказа, че през 

последните години там е 

инвестиран значителен 

ресурс за трайно въвеж-

дане на „зелени” политики 

и умело се използват съ-

временни технологични 

решения не само за попу-

ляризиране на направено-

то, но и за ангажиране на 

гражданите. С европейски 

средства общината е из-

градила Център за ремонт 

и подготовка за повтор-

на употреба на мебели, в 

който след реновиране те 

стават отново годни за 

използване. Проектът бе 

определен като пример за 

прилагане на принципите 

на кръговата икономика в 

управлението на отпадъ-

ците на общинско ниво. 

Хасан Азис информи-

ра, че администрацията 

в Кърджали вече работи с 

нов подход по отношение 

на градското обновяване. 

Чрез него идеите за това, 

как ще изглеждат и какви 

функции ще имат зоните 

на града, ще дойдат от 

самите жители. „Този под-

ход е широко подкрепян от 

ЕК и Европарламента и е 

същностният елемент в 

концепцията „Нов европей-

ски Баухаус“, обясни той. 

В рамките на срещата 

на местните 

власти бяха връчени и 
годишните награди на 
НСОРБ, 

Три общини бяха от-

личени за приноса си в 

развитието на местното 

самоуправление – Злати-

ца в категорията за мал-

ки, призът при средните 

бе за Поморие, а за големи 

взе Пловдив. Награди за 

„Принос за развитието на 

местното самоуправле-

ние“ получиха и кметове-

те на Правец Румен Гунин-

ски, на Тетевен Мадлена 

Бояджиева и зам.-кметът 

на Бургас Йорданка Ана-

ниева. Почетни грамоти 

бяха връчени и на инвес-

титори и партньори на 

общините през последна-

та година.

Националното сдру-

жение на общините в Ре-

публика България изрази 

благодарности към ме-

дийните партньори на Го-

дишната среща на мест-

ните власти, сред които 

бе и вестник „Строител“, 

за професионализма и 

компетентността на 

екипите, които работиха 

активно през двата дни 

на събитието. 

В импровизирано сту-

дио вестник „Строител“ 

направи интервюта с 

някои от най-активните 

в дискусиите кметове и 

с други участници в сре-

щата. Екипът изработи 

и видео репортаж, който 

може да се види на сай-

та на изданието https://

vestn i k s t ro i t e l . bg  и  на 

YouTube канала на вест-

ника.
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Росица Георгиева
Ренета Николова

Инж. Азис, какви са ос-
новните теми, които сто-
ят на дневен ред пред мест-
ните власти и които бяха 
във фокуса на Годишната 
среща на общините, която 
се проведе в кк „Албена“?

При откриването на съ-

битието стана ясно, че то 

е първото събиране след 

местните избори на всички 

кметове и председатели на 

общинските съвети, избра-

ни за мандат 2019 - 2023 г. 

Форумът се фокусира върху 

това как общините се спра-

вят с пандемията и как на-

мират начини да реализират 

своите проекти в условията 

на продължаваща политиче-

ска криза. Търсихме отговор 

и на въпроса как Планът за 

възстановяване и устойчи-

вост ще даде онзи тласък на 

местната власт, от който 

имаме най-голяма нужда. 

Финансовите въпроси 

също са важни и затова ко-

ментирахме и приетия закон 

за актуализацията на дър-

жавния бюджет за 2021 г. 

Разгледахме и проектите, 

които се подготвят от об-

щините и за които се тър-

си европейско финансиране. 

Много важна роля за нас има 

темата за децентрализаци-

ята – не само отношенията 

между местните власти 

и икономики, които играят 

важна роля в регионалното 

развитие, но и финансова-

та й страна. Не на последно 

място се засегна въпросът 

за измененията в Закона за 

регионалното развитие – 

как и по какъв начин регио-

налните съвети определят 

и приоритизират своите 

функции и какъв е ефектът 

от дейността им за нашата 

работа.

Планът за възстано-
вяване и устойчивост на 
България беше многократ-
но променян, доработван и 

все още не е представен за 
одобрение от ЕК. Какво е 
Вашето мнение – отговаря 
ли той на очак ванията на 
общините?

Общото очакване – не 

само от гледната точка на 

местната власт – е, че Пла-

нът е ключов стратегически 

документ. Ако той не бъде 

приет и внесен за одобрение 

в Европейската комисия, е 

възможно всяко ново прави-

телство да му намира слаби 

места, които ще възпират 

този процес. В рамките на 

подготовката му всеки мо-

жеше да даде своите пред-

ложения и те да намерят 

място в Плана. Сега в името 

на националния интерес има-

ме нужда от този документ. 

Нямаме време, ако изчакаме 

още известен период, то 

проектите няма да се случат 

в момента, в който хората 

имат нужда от тях. Всяко 

забавяне, независимо от по-

литическата конюнктура, е, 

меко казано, безотговорно 

отношение към развитието 

на страната – и в региона-

лен, и в национален план. 

Документът е в много 

пряка връзка с очакванията 

на хората за растежа на ико-

номиката, за реализирането 

на успешна социална поли-

тика, за подобряването на 

жизнената среда, за пости-

гането на целите на Зеления 

пакт. Затова и нашият при-

зив винаги е бил – и на НСОРБ 

в лицето на неговия УС, и на 

всички общини – документът 

трябва да бъде предоставен 

в ЕК, за да може ние да започ-

нем да работим. Показател-

но е, че от всички членове на 

Съюза само две държави не 

са внесли своите планове за 

възстановяване и устойчи-

вост, това говори само за 

себе си и е един вид оценка за 

управлението на страната.

Като издание на Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ) в. „Строи-
тел“ отблизо следи напредъ-
ка на оперативните програ-
ми, а също така и новите 
инициативи на ЕС. Една от 
тях е „Нов европейски Ба-
ухаус“. Кърджали ще бъде 
пионер при реализирането 
й. Бихте ли ни разказали по-
вече?

През последните годи-

ни ние работим по темата. 

Имах възможност да обявя, 

че община Кърджали вече за-

почна да реализира мащаб-

на програма за обновяване 

на жизнената среда, и то 

в пряка връзка и в диалог с 

местните общности, която 

е изцяло в духа „Нов европей-

ски Баухаус“. Това беше и те-

мата на моето изказване по 

време на Годишната среща 

на местните власти. Ще се 

опитаме през 2021 - 2022 г. 

да представим модел за ре-

шаване на проблемите на 

хората, който да се покрива 

с очакванията на жителите 

на общината.

В рамките на тази про-

грама Кърджали е разделен 

на 40 малки зони. За всяка от 

тях има разработен първи 

етап от поредица проек-

ти за обновяване на инфра-

структурата, озеленяване-

то, осветлението, зоните за 

отдих, кътовете за деца. Ис-

кам да подчертая, че за нас 

комуникацията с гражданите 

на Кърджали е изключително 

важна. Затова всеки етап 

от разработването на тези 

проекти се обсъжда с хора-

та. Те ще бъдат представе-

ни пред местните общности 

съвместно с проектантския 

екип и заедно с гражданите 

ще можем да направим и ко-

рекции в плановете. 

Кърджали има една осо-

беност – общината е със-

тавена от 117 населени 

места – малки села, които 

също очакват подкрепа от 

местната власт. Ние не сме 

ги забравили. 

Също така вече съм про-

вел разговори с представи-

тели на Университета по 

архитектура, строителство 

и геодезия и съм предложил 

студентите да вземат от-

ношение при разработване-

то на идеите за обновяване 

на различни части от града. 

Надяваме се те да предло-

жат нови неща, пречупени 

през тяхната призма. Очак-

ваме да се получи нещо много 

интересно. 

За проектите ще бъдат 

направени 3D визуализации, 

за да могат хората да си 

представят какъв ще бъде 

крайният резултат.

А с какво финансира-
не ще се изпълнява тази 
програма за обновяване на 
Кърджали?

Източниците на сред-

ства ще бъдат от няколко 

направления. На първо място 

разчитаме на европейски 

средства. От друга страна, 

ако е необходимо, ще комби-

нираме кредитни инструмен-

ти. Проектът ни е много ва-

жен и залагаме на нов метод 

за остойностяване. За всеки 

един от тези 40 миниплана 

за ремонт сме определили 15 

индикатора, по които те да 

бъдат разработени – еднак-

ви за всички райони на града. 

Целта е след съгласуване 

на 40-те проекта с гражда-

ните на Кърджали да можем 

да приоритизираме един или 

друг индикатор спрямо изис-

кванията на хората. 

През 2019 г. в. „Стро-
ител“ съвместно с ОП на 
КСБ - Кърджали, проведе от-
крита изнесена приемна, на 

която срещна строителния 
бранш с местната власт. 
Как гледате на възмож-
ността за организирането 
на подобна среща за пред-
ставяне на инвестиционни-
те намерения на общината 
за следващата година? 

С най-голямо удоволст-

вие. Искам да потвърдя, че 

ръководството на админи-

страцията има традиция 

всяка година да представя 

визията си за инвестиции и 

пред КСБ, и пред други бран-

шови и неправителствени 

организации. Искаме общи-

ната да има свой собствен 

икономически профил, който 

да е точно дефиниран и да е 

насочен към високите тех-

нологии. Всяка година с все 

по-голямо основание може 

да говорим, че Кърджали е 

център на автомобилостро-

енето. При нас работят 7 – 

8 фирми в областта на high 

tech в автомобилостроене-

то. Произвеждат се части 

за леки коли за всички марки 

в Европа, включително и за 

„Тесла”.

Кои са най-големите 
обекти, които се реализи-
рат в общината?

Сред тях е проект, към 

който подходихме емоцио-

нално в последните години 

и вече предстои неговото 

откриване. Става въпрос за 

художествен мост, който 

свързва двете нива на пар-

ка в града. Той се реализира 

с европейско и местно фи-

нансиране. Надявам се съо-

ръжението да се превърне в 

емблема на Кърджали.

Стартира изграждането 

и на довеждащия водопровод 

на града с финансиране от 

държавата.

Друг голям проект, който 

предстои, е свързан с Перпе-

рикон и за него ще се използ-

ват финансови инструменти 

от Фонд на фондовете. Още 

една инициатива, реализира-

на между България и Гърция 

и свързана с Перперикон, е 

обособяването на посети-

телски център. 

Опитваме се също така 

да съживим индустриалната 

зона на града чрез привлича-

нето на нови инвеститори. 

Четете ли в. „Стро-
ител“, полезно ли Ви е из-
данието във Вашата дей-
ност?

Аз  по  о б ра з ован ие 

съм строителен инженер. 

Обичам си професията и 

в. „Строител“ ми помага в 

моята работа. Още от пре-

дишното ми поприще на зам. 

областен управител, който 

отговаря за регионалното 

развитие, съм абониран за 

изданието на КСБ. Благода-

ря за Вашата професионал-

на работа. Чрез в. „Строи-

тел“ човек има поглед върху 

най-важните неща, които се 

случват в бранша.

Инж. Хасан Азис, кмет на община Кърджали и зам.-председател на УС на НСОРБ: 

Вестник „Строител“ дава поглед върху най-важните неща, които се случват в бранша
Снимки в. „Строител“
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Златко Живков, кмет на община Монтана и член на УС на НСОРБ: 

Изграждането на АМ „Хемус“ и скоростния път Видин – Ботевград е ключово

Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-н Живков, участва-
хте в Годишната среща 
на местните власти. 
Кои според Вас са най-
важните теми за българ-
ските общини?

Събитието на НСОРБ 

тази година бе много ин-

тересно. То се случва по 

средата на мандат 2019 

- 2023 г., в момент, кой-

то се различава коренно 

от познатите до сега. 

Това е първата година, в 

която в продължение на 

близо 9 месеца България 

няма редовно правител-

ство. Мога да кажа, че 

аз като човек със сери-

озен опит и работил с 

10 парламента и 11 пра-

вителства не знам да е 

имало подобна ситуация 

в страната. В 45-ото и 

46-ото Народно събра-

ние, колкото и кратко 

да съществуваха те, се 

случиха важни неща за 

общините и се проведоха 

поредица от преговори. 

На тях ние поставихме и 

въпроса за подготовката 

на бюджетите на мест-

ните власти за 2022 г. 

Възможно е определяне-

то на новите финансови 

рамки на общините да 

протече в нетрадицион-

на обстановка. Ако няма 

редовен кабинет, тогава 

отиваме на възможност-

та през януари 2022 г. да 

разполагаме с 1/12 част 

от размера на бюджета 

за предходната година, 

като това ще важи за 

всички в страната.

В следващите три 

месеца трябва да се под-

готвим, защото предстои 

провеждане на два вида 

избори – за президент и 

Народно събрание. Трябва 

и да се завърши преброя-

ването на населението. 

Тази инициатива е изклю-

чително важна. 

Необходимо е и да се 

приеме Планът за възста-

новяване и устойчивост 

на България. Само ние и 

Нидерландия останахме 

без внесен в Европейска-

та комисия стратеги-

чески документ. Планът 

трябва да бъде одобрен, 

защото хората очакват 

нещата да се случват 

сега и веднага, без да се 

интересуват от каквито 

и да е кризи. 

Нека да припомня, че 

заради пандемията Общо-

то събрание на Национал-

ното сдружение на общи-

ните в Република България 

беше отлагано четири 

пъти. На Годишната сре-

ща приехме отчета за 

дейността на организа-

цията през 2020 г., която 

беше изключително слож-

на година. Разгледахме 

и плановете за периода 

2021 - 2023 г. Форумът и 

съпътстващите събития 

преминаха при подчерта-

но висок интерес. 

За първи път Общото 

събрание се проведе без 

участието на министри и 

депутати, но това не ни 

попречи да свършим по-

най добрия начин нашата 

работа.

Ко и  с а  г о л е м и т е 
проекти с европейско 
финансиране, които се 
изпълняват в Монтана 
през програмен период 
2014 – 2020 г.? 

Нека да припомня, че 

общината е сред петте 

в България с най-голям 

обем на привлечените 

средства на глава от 

населението – 3636 лв. 

Това са данни на Инсти-

тута за пазарна иконо-

мика. Имаме 19 проекта 

в етап на изпълнение и 

ще работим до успешно-

то завършване на всеки 

един от тях. Но според 

мен ключово за Североза-

падна България е изграж-

дането на АМ „Хемус“ и 

скоростния път Видин 

– Ботевград. Защото за 

нашия регион най-важна 

е транспортната свър-

заност. Надявам се, че 

няма да спре работата 

по изключително важни 

трасета,  каквито са 

София – Кулата и Видин 

– Монтана – Враца до 

София. С реализирането 

на отсечката между Ме-

здра и Ботевград в дефи-

лето, която е най-сложна 

за изпълнение, Монтана 

ще се превърне в петия 

общински център, който 
www.saracakis.bg  София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35  +359 2 441 99 30

е ситуиран най-близо до 

столицата. 

От друга страна има-

ме и екологични проекти, 

които реализираме. На-

пример работим за под-

мяна на отоплението на 

твърдо гориво с газови 

инсталации, пелети или 

климатици.

 

Какви са резултати-
те на Монтана по На-
ционалната програма 

за енергийна ефектив-
ност на многофамил-
ните жилищни сгради 
( НПЕЕМЖС). Как се про-
мени Вашата община?

НПЕЕМЖС беше мно-

го полезна, хубаво е, че я 

имаше, и се надявам скоро 

да продължи. Критикува-

ха я тези, които нямаха 

достъп до средствата 

по програмата като в 

приказката за лисицата, 

която не могла да стигне 

гроздето и казала - кисело 

е. В Монтана сме изпълни-

ли 12 сгради по Национал-

ната програма и имаме 

още 45 обекта с подгот-

вени документи, които са 

в процес на изчакване. 

Няма  нищо лошо  в 

това изпълнителите да 

бъдат проверявани, кон-

тролирани и ако се налага, 

санкционирани при уста-

новено нарушение. Но не 

може заради една фирма 

да заклеймиш целия бранш. 

Трябва да е ясно, че хора-

та, които се включиха в 

НПЕЕМЖС, получиха бонус 

– цените на техните имо-

ти са повишени, зданията, 

в които живеят, са в до-

бро състояние, разходите 

за енергия са по-ниски. 

Условията за тези, които 

са подготвили документи 

и са в процес на изчаква-

не, трябва да са същите, 

в противен случай ще са 

в неравноправно положе-

ние. Не може в следваща-

та програма да се изисква 

съфинансиране от соб-

ствениците. По Плана за 

възстановяване и устой-

чивост на България са за-

ложени солидни средства 

за енергийно обновяване, 

но финалните решения 

трябва да се вземат от 

отговорните институции 

и те да са в интерес на 

българските граждани. 

А това означава новата 

програма почти да дубли-

ра условията на старата.

Следите ли вестник 

„Строител“, полезен ли 
Ви е?

Да, получавам издание-

то и го чета редовно. Тех-

ническата ми сътрудничка 

и зам.-кметовете също. В. 

„Строител“ представя ин-

тересна и полезна инфор-

мация. Следите темата 

за неразплатените сред-

ства за извършени СМР на 

пътностроителните фир-

ми. През актуализацията 

на бюджета бяха осигуре-

ни много малко средства 

за решаване на проблема, 

а на редица места в стра-

ната строителството е 

спряло. Това не бива да се 

случва. Строителството 

трябва да продължи, за да 

не изпадаме в крайности. 

Хората, които са изпълни-

ли СМР, е резонно да полу-

чат възнагражденията си. 

Не виждам защо отваряш 

за движение АМ „Тракия“ 

между Чирпан и Стара 

Загора, а след това не 

разплащаш 37 млн. лв. на 

строителите, изградили 

участъка. Не може да се 

изхожда от позицията, 

че светът започва с нас 

и преди това нищо не се 

е случвало. Хората, които 

са работили, си очакват 

парите. 

Н а  с т р а н и ц и т е 

в. „Строител“ безспор-

но присъстват различни 

гледни точки – предста-

вяте мнението на всички 

страни и на институции-

те. Изданието на КСБ е 

полезно на българските 

общини. 

Снимка в. „Строител“
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Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-н Каменов, проведе се 
Годишната среща на мест-
ните власти. Кои според 
Вас са темите, които са 
във фокуса на вниманието 
на кметовете?

На събитието бяха 

обсъдени предизвикател-

ствата пред нас, свързани 

с програмен период 2021 - 

2027 г. Притеснени сме от 

факта, че той все още не е 

стартирал. Важно е как об-

щините ще си партнираме 

при изпълнението на нови-

те оперативни програми, 

на проектите по Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост, ако разбира се, такъв 

въобще има. Като се има 

предвид странната и обър-

кана политическа ситуация 

у нас, си мисля, че скоро та-

къв документ няма да има. 

Това определено ще бъде 

проблем за България. Дано 

да бъда лош пророк и да 

бъде опроверган. Но както 

аз, така и много мои колеги 

имаме основание да се при-

тесняваме.

Доколко липсата на 
този стратегически до-
кумент ще се отрази на 

работата на местните 
власти?

Аз се опасявам, че ако 

Планът не бъде внесен 

за одобрение, има опас-

ност мандат 2019 - 2023 

на местните власти да 

бъде празен. Трябва да е 

ясно, че ако този документ 

бъде представен до края 

на настоящата година и 

бъде одобрен в началото 

на 2022 г., то провеждане 

на процедури и сключване 

на договори за изпълнение 

на проектите ще има едва 

през следващата година, 

ако не бъдат обжалвани. 

От друга страна има и 

период на проектиране и 

самото строителство от-

нема още време. Вероят-

ността в края на мандата 

на местната власт да има 

Калин Каменов, кмет на община Враца и член на УС на НСОРБ:

Получаваме креативни предложения от ОП на КСБ – Враца, които след това реализираме съвместно

нещо видимо за граждани-

те вече става все по-има-

гинерна. Такива са нашите 

опасения. 

Начинът, по който в мо-

мента комуникират поли-

тическите сили, не води до 

нищо позитивно. На среща-

та в кк „Албена“ присъства-

ха представители на раз-

лични политически партии 

и коалиции. Заедно показа-

хме как може да се постига 

политически диалог, да се 

сдружаваме и да работим в 

интерес на нашите съграж-

дани. Това е начинът на 

работа, който народните 

представители трябва да 

разберат и да приемат - да 

правиш компромиси в името 

на обществения интерес, а 

не да проявяваш упорство в 

полза на своята политиче-

ска организация.

НСОРБ представи ана-
лиз за финансовото със-
тояние на общините. Как-
во е то във Враца и може 
ли да направите срав-
нение с годините преди 
COVID-19?

Във времето, преди да 

настъпи пандемията, ико-

номическият ръст на об-

щина Враца беше повече 

от осезаем. Тогава навля-

зоха много инвеститори, 

имаше висок интерес от 

доста международни ком-

пании, с които бяхме във 

фаза на финални преговори 

за реализиране на техните 

намерения. Впоследствие 

с настъпването на ковид-

кризата, а след това и на 

икономическата и на поли-

тическата нестабилност, 

инвестиционният интерес 

към Враца и към региона 

драстично намаля. Невъз-

можността да планираш 

бизнеса си за години напред 

логично доведе до спад и 

отлив на инвестиции. Го-

лемите компании, които 

избираха Враца, създаваха 

и много работни места. 

Тези фирми внасяха и доста 

данъци в местния бюджет. 

Спадът на инвестициониия 

интерес се отрази нега-

тивно на финансовото със-

тояние на общината.

Ситуацията и в други 

общини не е много по-раз-

лична. Липсва свеж ресурс. 

Липсва подкрепа на дър-

жавата и това е причина 

да спрем немалка част от 

планираните ремонти в об-

щините.

 

Доколко успяхте да из-
пълните капиталовата си 
програма през тази годи-
на? Започнахте ли работа 
по новата финансова рам-
ка на община Враца, по ин-
вестиционната програма 
за 2022 г.? 

Немалка част от обек-

тите, които бяхме планира-

ли, вече са завършени. Има 

такива, чието изпълнение 

не е стартирало заради за-

бавени тръжни процедури 

вследствие на обжалвания. 

За  съжаление  през 

2022 г. инвестиционната 

програма няма да е много 

по-различна. Не може да си 

позволим генерални ремон-

ти и подобрения. Излизане-

то от кризата е ключово 

за икономическото съжи-

вяване на общината. Има 

много голяма вероятност 

да се наложи съкращение 

на част от персонала в ад-

министрацията, което се 

отнася не само за Враца, 

но и за останалите общи-

ни. Това ще е начин да се 

съхрани финансов ресурс, 

който впоследствие да се 

използва за подобрения в 

общината. Мисля, че до 

края на годината около 10% 

от администрацията ще 

бъдат съкратени, защото 

се налага оптимизиране на 

разходите за трудови въз-

награждения. 

Как работите с Об-
ластното представи-
телство на Камарата на 
строителите във Враца?

Имаме добра чувае-

мост, получаваме креа-

тивни предложения от 

ОП на КСБ – Враца, които 

след това реализираме 

съвместно. Този диалог е 

много важен и помага за 

взимането на правилните 

решения за реализирането 

на ключови проекти и раз-

витието на различните 

зони на общината. Взаи-

модействието ни е важно, 

защото членовете на Ка-

марата са изпълнители на 

най-значимите ни обекти. 

От подкрепата на КСБ за-

виси успеха на бъдещите 

проекти.

Четете ли в. „Стро-
ител“ и полезно ли е изда-
нието за Вас?

Разбира се. Във вест-

ника се представят доста 

интересни и иновативни 

проекти. Това дава въз-

можност на органите на 

местната власт да за-

имстват идеи. Има пого-

ворка: когато двама души 

разменят помежду си два 

лева, те продължават да 

имат два лева. Когато те 

разменят по една идея, те 

имат по една повече. Така и 

в. „Строител“ ни помага да 

намираме добри идеи, които 

да реализираме в нашите 

общини. 

Снимка в. „Строител“
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Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-н Милков, кои са ва-
жните въпроси, които из-
лизат на преден план след 
срещата в кк „Албена”?

Основната тема по вре-

ме на икономическия форум, 

проведен в първия ден, беше 

за възможностите, които 

дава Планът за възста-

новяване и устойчивост. 

За първи път говорихме за 

трансформация на икономи-

ческата реалност. Досега 

обсъждахме само растеж и 

стабилност, защото след 

всяка криза, през която пре-

минавахме, имахме нужда 

от тях. Това беше логиката 

на икономическия цикъл. Но 

вече на дневен ред е тран-

сформацията. България 

трябва да се възползва от 

възможностите, които се 

предоставят от Европей-

ския съюз в това направ-

ление, защото сме доста 

изостанали в модерниза-

цията на производството. 

Допуснахме много от пред-

приятията в страната да 

бъдат заменени от къщи 

за гости или от заведения. 

Трябва да настъпи промяна 

и е време това да се случи. 

В Плана за възстановя-

ване и устойчивост е ва-

жно да се фокусираме върху 

иновативните решения и 

модернизацията, които да 

бъдат като искра в следва-

щите няколко години и Бъл-

гария да постигне реален 

растеж. Нека да е ясно, че в 

момента, в който Европа за-

губи своето технологично 

лидерство, ще се раздели и 

с водещата си роля в света. 

Общините имат свое-

то място в процеса на мо-

дернизация, те трябва да 

подпомогнат държавата, 

да предлагат идеи, които 

ще постигнат общоевро-

пейските цели. Най-лесно е 

да работиш с мисъл как да 

спечелиш следващите из-

бори и това е нормално. Но 

трябва да има нов тип ми-

слене: какво да направя, че 

Русе, България и Европа да 

бъдат силни на световна-

та сцена? Например в Русе 

децата от четвърти клас 

имат възможност да учат 

предмет, свързан с роботи-

зация и дигитализация. Ясно 

е, че не всички ще останат 

в Русе, но те ще дадат сила 

и на страната. Често каз-

вам на своите съграждани 

- ние сме силни толкова, кол-

кото сме силни заедно. Това 

трябва да си кажат всички 

българи - България е толко-

ва силна, колкото сме силни 

всички заедно. 

Планът за възстановя-
ване и устойчивост беше 
преработван и допълван. 
Достатъчно ли са зале-
гнали в него интересите 
на общините и идеите за 
регионално развитие? 

Документът още преди 

поправките на служебното 

правителство даваше дос-

татъчно възможности на 

общините, но не и в частта 

за развитието на индустри-

алните паркове.

Възложих на дирекция 

„Международни политики, 

стопански дейности и ана-

лизи“ в община Русе да из-

готви анализ на документа. 

Те направиха презентация 

пред специализираната ад-

министрация за насоките 

в Плана, според които може 

да се генерират идеи. След 

това поставих задачи да 

се подготвят предложения, 

които да можем да предста-

вим пред държавата, когато 

дойде моментът, и те да по-

лучат своето финансиране.

Как забавянето на Пла-
на се отразява на дейност-
та на местните власти? 
Не беше ли редно вече част 
от средствата да бъдат 
получени и да започне из-
пълнението на проекти-
те?

Не мисля, че има забавя-

не. В странна политическа 

обстановка сме с поредица 

от служебни правителства. 

Нямаше да е добре първото 

служебно правителство 

да представи документа в 

Брюксел. Според мен това 

беше правилна стъпка. Ред-

но е планът да се внесе в ЕК 

Пенчо Милков, кмет на община Русе: 

В Плана за възстановяване и устойчивост трябва да се 
фокусираме върху иновативните решения

Снимки в. „Строител“ На 28 септември в Русе в. „Строител“ ще проведе 

10-а открита приемна. Домакин на събитието ще бъде 

председателят на Областното представителство 

на Камарата на строителите в града инж. Красимир 

Атанасов. В срещата ще участват кметът на Русе 

Пенчо Милков и членове на неговия екип. Очаква се да  

бъде представена инвестиционната програма на об-

щината. Ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свър-

зани с развитието на строителния бранш в областта, 

резултатите от НПЕЕМЖС и продължаването й, както 

и  възможностите за разширяването на сътрудничест-

вото между КСБ в лицето на местното представи-

телство и местната власт. Специални гости на при-

емната ще бъдат председателят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев и инж. Благой Козарев, председател на 

Контролния съвет на КСБ и член на Съвета на дирек-

торите на в. „Строител“.

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

от редовно правителство.

В. „Строител“ про-
вежда открити приемни 
в страната, по време на 
които среща местния 
строителен бранш с пред-
ставителите на админи-
страцията. Общините 
представят своите ин-
вестиционни и капита-
лови програми, строите-
лите поставят своите 
въпроси. Как гледате на 
възможността подобна 
инициатива да се проведе 
и в Русе?

Добре дошли сте в Русе 

да проведете събитието. 

Когато станах кмет на 

общината, събрах ръковод-

ството на администра-

цията с председателя на 

Областното представи-

телство на Камарата на 

строителите и представи-

телите на бранша. Тогава 

им казах, че обществените 

поръчки няма да се правят 

за конкретни фирми, както 

и че процедурите ще се ре-

ализират електронно. Ние 

сме сред първите общини, 

в които от януари 2020 г. 

всички търгове започнаха 

да се правят по този начин. 

Четете ли в. „Строи-
тел“? Какво е значението 
на медията за местната 
администрация в Русе и 
за Вас? 

Чета изданието на 

КСБ много отдавна – още 

от годините, когато прак-

тикувах като адвокат. По 

време на своето развитие 

пишех дисертация и изда-

дох монография на тема 

„Договорните отношения 

в строителството“. Ос-

вен научната литература, 

която използвах, аз открих 

във в. „Строител“ прилож-

на информация, която дори 

българската наука не беше 

описала в своите трудове. 

Намерих много интересни 

материали, запознах се с 

фирми, с личности, с про-

блеми, до които нямаше как 

да достигна, ако го нямаше 

изданието на КСБ. Без да 

знаете, Вие сте ме форми-

рали. За мен строителна-

та дейност е тази, която 

осигурява средата за жи-

вот на хората, условията 

за работа и развлечения. 

Какво още да кажа - Вие се 

превърнахте в институция 

в информацията за строи-

телния бранш.
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Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-жо Янкова, какъв е 
дневният ред на местни-
те власти с оглед на ус-
ложнената здравна и по-
литическа обстановка в 
страната?

Най-напред бих искала 

да честитя на колегите 

си 25-ата годишнина на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България. Щастлива съм, 

че споделих с тях празнич-

ната и делова обстановка, 

която беше създадена по 

време на Годишната среща 

на местните власти. На нея 

обсъдихме много проблеми. 

Първото предизвикател-

ство, на което се спряхме, 

е, че кметовете осъзнават, 

че те са на предната линия 

и са най-близо до хората. 

Ангажирани са с логистика, 

подкрепа и управление. 

Второто нещо, което 

много ги вълнува, е, че стра-

ната е в политическа криза 

– имаше два парламента с 

кратък мандат и вече вто-

ро служебно правителство. 

А на градоначалниците им 

трябва стабилен партньор 

в лицето на държавата, за 

да може да развиват Бъл-

гария.

На форумите забелязах 

млади модерни и сериозни 

кметове, които са ангажи-

рани с местните общности 

и са постигнали сериозни 

успехи в общините, кои-

то управляват. Те търсят 

това, което им се полага, 

например средствата от 

националния План за въз-

становяване и устойчи-

вост. Не е оправдано, че 

страната ни ще бъде по-

следна при сключването на 

договорите и усвояването 

на този финансов ресурс. 

Вече сме в програмен пе-

риод 2021 - 2027 и усещане-

то е, че средствата ще се 

изсипят в общините през 

следващата година, но в мо-

мента ръководителите на 

местните администрации 

се борят за допълнителни 

пари от бюджета. 

На срещата бях силно 

впечатлена от икономиче-

ската активност на кме-

товете, от усилието им 

да намерят партньори. От 

политиките, които се во-

дят в общините. Например 

в Русе се изучава предмет, 

свързан с роботизация и ди-

гитализация. 

Въпреки усилията на 

местните власти про-

блем остава изпълнение-

то на публичните инфра-

структурни проекти. За 

мен като гражданин, бивш 

кмет и бивш депутат болка 

си остава състоянието на 

общинската инфраструк-

тура - пътища, ВиК и сгра-

ден фонд. Средствата за 

модернизация трябва да 

идват от бюджета на дър-

жавата, от местните да-

нъци, както и да се търсят 

гъвкави финансови инстру-

менти. 

Вие сте сред създате-
лите на НСОРБ, един от 
първите председатели на 
организацията. Как през 
годините се промениха 
приоритетите на общи-
ните?

Бях съпричастна за съз-

даването на Сдружението 

още като кмет на по-малко 

населено място. През го-

дините съм била в Управи-

телния съвет на НСОРБ и 4 

години бях председател на 

организацията. Ръководих 

делегацията ни в Комите-

та на регионите в Брюк-

сел, както и делегацията 

Дора Янкова, бивш председател на УС на НСОРБ:

Строителството е градеж и развитие. Така мога да 
определя и в. „Строител“

на местните и регионални 

власти в Страсбург. 

Искам категорично 

да заявя, че българските 

местни власти стоят из-

ключително стабилно и 

отговорно в европейското 

семейство. Моята гордост 

е, че съм принадлежала към 

тази общност. Това чув-

ство остава за цял живот. 

Хубаво е, че се надгражда 

направеното, че градона-

чалниците са адекватни на 

изискванията на времето. 

Искам да пожелая на 

всички кметове, общински 

съветници и председатели 

на общинските съвети да 

бъдат здрави, да чувстват 

предизвикателствата на 

времето, да бъдат по-близо 

до хората. Нека не забра-

вят, че от тях зависи мо-

дернизирането и развитие-

то на България.

Споменахте Плана за 
възстановяване и разви-
тие, който все още не е 
внесен за одобрение. До-
колко липсата на такъв 
стратегически документ 
ще се отрази на държава-
та и в частност на общи-
ните?

Служебният кабинет 

заяви, че Планът трябва да 

бъде внесен в ЕК от редов-

но правителство. За мен 

е необяснимо защо 45-ото 

и 46-ото Народно събра-

ние не се фокусираха върху 

Плана за възстановяване и 

устойчивост. Можеше да 

отделят една седмица, да 

се запознаят с предлага-

ните политики. Томислав 

Дончев остави вариант 

на документа, служебното 

правителство го прерабо-

ти. Парламентът трябва-

ше да гласува Плана и той 

вече да е в Брюксел, за да 

може да започне да постъп-

ва финансов ресурс, който е 

необходим на страната ни. 

Г-жо Янкова, четете ли 
в. „Строител“, полезно ли е 
изданието за Вас?

Моята първа специ-

алност е „строителен 

техник“. Това е професи-

ята, която ме кара, като 

минавам край строителен 

обект, да ми се вдига адре-

налинът. Строителство-

то е градеж и развитие. 

Така мога да определя и 

в. „Строител“, който за мен 

е изключително солидно 

издание, което следя още 

времето, когато бях кмет, 

после като депутат и сега. 

Вестникът представя до-

брите примери в строител-

ството, показва хората, 

които градят, и тенден-

циите, които са свързани 

с развитието на България. 

Пожелавам успех на медия-

та и на екипа. Все така да 

напипвате пулса и пробле-

мите, свързани с модерни-

зирането на страната, и 

и все така да показвате 

строителите на България.

Снимка в. „Строител“
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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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В новия бюджет на АПИ ще бъдат отделени повече 
средства за безопасна инфраструктура

Мирослав Еленков

Проведе се седмата 

годишна конференция 

„Безопасна пътна инфра-

структура“. Организатор 

на събитието бе Българ-

ска браншова асоциация 

„Пътна  безопасност“ 

(ББАПБ), а вестник „Стро-

ител“ бе медиен партньор. 

Във форума в Хисаря взе-

ха участие 160 делегати, 

експерти, научни специа-

листи, одитори по пътна 

безопасност, представи-

тели и ръководители от 

държавната администра-

ция. Сред официалните 

лица бяха зам.-минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ство Валентин Грамати-

ков, зам.-министърът на 

транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията Христина 

Велинова, старши комисар 

Борислав Муеров, зам.-ди-

ректор Главна дирекция 

„Национална полиция“, инж. 

Ивайло Денчев, и.д. пред-

седател на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ), инж. Иван Табаков, 

Държавна агенция „Безо-

пасност на движението 

по пътищата, Кристи-

ан Кръстев, зам.-кмет 

по „Транспорт и градска 

мобилност“ в Столична-

та община, Тодор Чонов, 

зам.-кмет по „Транспорт“ 

в община Пловдив, инж. 

Стефан Чайков, предсе-

дател на УС на Българска 

браншова камара „Пъти-

ща“. С видео обръщение се 

включи Брендън Халеман, 

вицепрезидент за Европа 

и Централна Азия на Меж-

дународната пътна феде-

рация (IRF).

Традиционно събитието 
откри председателят 
на УС на ББАПБ д-р ик.н. 
Николай Иванов, 

който е и член на УС на 

Камарата на строители-

те в България. „Благодаря 

на всички отзовали се на 

поканата ни да проведем 

съвместно седмата кон-

ференция на ББАПБ. Нека 

да обсъдим всичко положи-

телно, което заедно сме 

успели да свършим, и да 

отчетем доброто, което 

сме направили за пътната 

безопасност в страната“, 

заяви Иванов и даде дума-

та на зам.-министър Ва-

лентин Граматиков, който 

поздрави участниците и 

пожела успех на събити-

ето. 

„Имате възможност да 

излезете с предложения за 

подобряване качеството 

на пътната инфраструк-

тура. Надявам се в най-

скоро време да ги видим 

приложени на практика. 

Заедно можем с малки 

крачки да приведем пъ-

тищата до нива, съобра-

зени с изискванията на 

европейските стандар-

ти. Нека направим така, 

че всичко онова, което 

е заделено като ресурс 

за развитие на пътната 

инфраструктура, да бъде 

използвано по правилния 

начин“, каза Граматиков.

З а м . - м и н и с т ъ р 

Христина Велинова ин-

формира, че преди начало-

то на учебната година са 

инспектирани всички фир-

ми, които превозват деца 

и ученици. Резултатите 

показват, че от общо 

791 проверени автобуса 

са съставени 4 акта и са 

издадени 44 предписания. 

По думите й най-често 

срещаните нарушения са 

липса на аптечка, обезо-

пасителен триъгълник, а 

един автобус не е преми-

нал технически преглед. 

„Проверките ще продъл-

жат и пред самите учеб-

ни заведения, като инспек-

торите ще следят дали са 

изпълнени направените 

предписания и спазват ли 

се всички изисквания за 

превоз на деца и ученици“, 

добави Велинова. Тя обър-

на внимание и на особено 

притеснителната ста-

тистика за загиналите 

млади водачи. За първите 

шест месеца на 2021 г. 

от общо 200 загинали 20 

са млади шофьори, като 

при 19 причината за про-

изшествието е по вина на 

водача. При 7 от тези слу-

чаи е открит алкохол или 

наркотици в кръвта.

„В Министерството 

на транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията се работи 

по редица мерки. Беше 

затегнат контролът при 

провеждането на тео-

ретичните изпити на 

кандидатите за водачи, 

предстои да се подобри 

контролът при техниче-

ските прегледи, както и 

да се въведат съвремен-

ни системи за проверки 

на пътя при превозите на 

хора и товари“, отбеляза 

Христина Велинова.

„От името на служеб-

ния министър на вътреш-

ните работи Бойко Раш-

ков искам да благодаря на 

ББАПБ за организирането 

на тази конференция. Тя 

е изключително важна за 

нас. Както знаете, всеки 

един човек има задължения 

към себе си, към близките 

и обществото. Това важи 

особено за безопасност-

та при движение“, посочи 

старши комисар Борислав 

Муеров. Той изтъкна, че 

служителите от отдел 

„Пътна полиция“ изпълня-

ват ежедневно своите 

задължения, свързани с 

пътната безопасност, и 

наред с това участват 

и в комисиите по приема 

на обекти от пътната 

инфраструктура. „Това е 

нелека задача, но аз мисля, 

че с общи усилия, без да 

прехвърляме работата от 

една институция на друга, 

може да постигнем доста 

неща“, посочи Муеров.

„Вие създадохте тради-
ция, в която експертите 
от АПИ участват редовно 

и могат да споделят 

своята визия за пътна-

та безопасност. Това е 

цел, която не е обвърза-

на с определени периоди 

от време, и за да се по-

стигне, трябва да се ра-

боти много дълготрайно 

и по-активно“, подчерта 

инж. Ивайло Денчев. Той 

съобщи, че Агенцията 

усилено работи в това 

направление. „Тази година 

проведохме обучение на 

служителите в районите 

пътни служби на тема 

пътна безопасност. Пред-

виждаме в новия бюджет 

на Агенцията да отделим 

повече средства за мерки 

и за постигане на по-дъл-

готрайни цели за безопас-

ната инфраструктура. 

Защото само с ангажира-

ност, но без ресурси няма 

как да се случат нещата“, 

каза още инж. Денчев.

В изказването си То-

дор Чонов бе категоричен, 

че ключов

приоритет в политиките 
на община Пловдив е оси-
гуряването на безопасни 
пътни артерии. 

„Темата е изключител-

но сериозна, защото ста-

ва въпрос за опазване на 

човешкия живот, а няма 

по-важно от него. Въ-

просът, който стои пред 

нас, местните власти, 

и става все по-сложен, е 

по-голямата динамика на 

нашето ежедневие и все 

по-натовареният трафик 

във вътрешноградските и 

междуградските пътища 

в страната като цяло“, 

посочи още Чонов. Спо-

ред него чрез работата 

на Центъра за управление 

на трафика се регулира и 

контролира потокът от 

моторни превозни сред-

ства, давайки предимство 

на градския транспорт, но 

наблюденията са, че бро-

ят на автомобилите не-

прекъснато расте. Справ-

ките сочат, че по улиците 

и булевардите на Пловдив 

всеки ден се движат над 

200 000 автомобила, а дру-

ги 134 000 влизат, излизат 

или преминават транзит-

но през града.

„За по-голямата без-

опасност на движението 

община Пловдив се грижи 

за хоризонталната марки-

ровка, особено внимание 

обръщаме на стотиците 

пешеходни пътеки най-ве-

че около училища и дет-

ски заведения, поставяме 

мантинели, антипаркинг 

колчета. Опитваме се да 

маркираме все повече с 

шприц пластик, тъй като 

трайността на маркиро-

въчната акрилатна боя 

със светлоотразителни 

перли е до 6 месеца, дока-

то студеният шприц плас-

тик издържа до година и 

половина“, поясни Тодор 

Чонов.

Той подчерта, че Плов-

див е град с паважна на-

стилка по някои улици, 

което също е предизви-

кателство, защото върху 

нея боята се задържа за 

много по-кратко време. 

„Затова там продължава-

ме прилагането на експе-

риментални технологии, 

като цветни павета или 

блокове, с които да се 

постигне по-дълготра-

ен ефект“, обясни зам.-

кметът. Той допълни, че 

Градът под тепетата 

е с една от най-добре 

развитите веломрежи в 

страната – близо 55 км, 

с което велосипедистите 

са разграничени от авто-

мобилното движение.

В края на изказването 

си Тодор Чонов отбеляза, 

че община Пловдив е уста-

новила работещ диалог с 

институции, които имат 

отношение към пътната 

безопасност – АПИ, МВР, 

Изпълнителна агенция 

„Автомобилна админи-

страция“, и е в ежедневен 

контакт и координация с 

тях за подобряване на ус-

ловията на движение по 

улиците.

С р е д  о с т ан а ли т е 

теми, разисквани на кон-

ференцията, бе процен-

тът на безопасност на 

пътищата. Изследване на 

всички пътища сочи, че 

един от най-опасните е 

Проходът на Републиката. 

Обсъдени бяха мерките, 

които да се предприемат 

за безопасността на дви-

жението, за намаляване 

на смъртните случаи чрез 

ефективно управление на 

пътната инфраструктура 

като осъществяване на 

превантивни ремонти, за 

които са подготвени 129 

проекта. Стана ясно, че 

през 2020 г. са извършени 

ремонтни дейности на над 

1000 км. Особено внимание 

се обърна и на полагането 

на хоризонталната марки-

ровка, за която се изисква 

съобразяване с климатич-

ните особености, както и 

изчакване на определени-

те срокове след полагане 

на последния износващ 

слой асфалт.

В края на събитието 

участниците обобщиха 

резултатите от кон-

ференцията „Безопасна 

пътна инфраструктура“ в 

съвместна декларация.

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.

Снимки авторът

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 
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1. Изказваме благодарност на организа-

торите за създадените прекрасни условия за       

провеждане на конференцията, за подходящо 

подбраната тематика и компетентните лек-

тори, както и за отделеното специално внима-

ние към дискусиите, за да могат максимален 

брой  участници да изразят своята позиция.

2. Ефективното управление на безопас-

ността на пътната инфраструктура е от 

ключово значение за подобряване безопасност-

та на движение по пътищата и намаляване на 

произтичащите от пътнотранспортните про-

изшествия социални и финансови загуби. 

В тази връзка цялостната оценка на без-

опасността на пътната мрежа като част от 

управлението е необходима, за да се получи 

пълна картина за нивото на безопасност на 

пътната мрежа. Тази информация предоставя 

възможност за приоритизиране на действията 

и предприемане на необходимите мерки, както 

и за по-ефективното разпределение на налич-

ния бюджет с цел повишаване безопасността 

на движение. Получените резултати могат да 

послужат като допълнителен инструмент на 

отговорните институции за осигуряване на не-

обходимото финансиране. По-високото ниво на 

безопасност на пътната мрежа ще подпомага 

водачите за вземане на правилни решения, ще 

ги пази и  ще привлича тяхното внимание при 

преминаване през опасните участъци.

3. Икономическите оценки (анализ Ползи - 

Разходи) са ценен инструмент за сравнение, 

приоритизиране и подбор на мерки в областта 

на пътната безопасност и могат да бъдат 

метод за идентифициране на коригиращите 

действия, които предлагат най-висока ико-

номическа и социална възвръщаемост на ин-

вестицията за определен период от време. 

Отговорните институции при планирането на 

действията за повишаване нивото на пътна 

безопасност следва да използват като входни 

данни резултатите от проведените проце-

дури за управление на пътната безопасност - 

цялостна оценка на пътната мрежа, данни от 

конкретни одит или инспекция или др. Необходи-

мо е осигуряване на дългосрочно и предвидимо 

целево финансиране на проекти, конкретно на-

сочени към повишаване нивото на безопасност 

на пътната инфраструктура. 

4. Считаме, че броят и тежестта на оп-

ределени видове пътнотранспортни произ-

шествия, като челните удари, ударите в край-

пътното пространство, в кръстовищата, на 

пешеходните пътеки и други места с повишен 

риск, могат да бъдат редуцирани значително с 

подходящи инфраструктурни решения.

5. Считаме, че отсъствието на конкретни 

записи в нормативната база, свързана с безо-

пасността на пътната инфраструктура, огра-

ничава възможността за прилагане на високо-

ефективни и ниско струващи инфраструктурни 

решения в проектите в насока:

5.1. Видимостта на пътната маркировка и 

вертикалната сигнализация, предназначена за 

водачи и пешеходци, е от особено значение как-

то по отношение на качеството на материали-

те, така и по отношение на тяхното поставяне 

и поддържане;

5.2. Сигнализация и обезопасяване на раз-

личните пешеходни преходи в зависимост от 

мястото на приложение с цел  ограничаване на 

конфликта „водач - пешеходец“;

5.3. Еднозначно прилагане на начални, край-

ни и преходни елементи в ограничителните 

системи, както и използването на атенюатори, 

буфери и терминали;

5.4. Мерки за успокояване на движението 

в населените места, край детските и учебни 

заведения;

5.5. Мерки за успокояване на движението 

при входовете на населените места;

5.6. Нужна е промяна в Наредба 18 за сигна-

лизацията на пътищата с пътни знаци относно 

изискванията за класа на светлоотразител-

ност на пътните знаци при тяхното използване 

на различни места;

5.7. Нужна е промяна в Наредба 2 за сигна-

лизацията на пътищата с пътна маркировка 

относно използването на структурна марки-

ровка и съответни изисквания към хоризонтал-

ната маркировка в начален и експлоатационен 

период.

6. Сериозна опасност за участниците в 

движението е недоброто отводняване на път-

ните платна в населените места и скорост-

ните пътища. В тази връзка докладваните на 

настоящата конференция положителни реше-

ния следва да намерят място в нормативната 

база, а от там и в проектите.

7. Считаме, че при всяко тежко пътно-

транспортно произшествие следва да се създа-

де механизъм, съобразно който да се възлага на 

експерти да извършат цялостна оценка на със-

тоянието и влиянието на пътната инфраструк-

тура за настъпване на пътнотранспортното 

произшествие и набелязване на инфраструк-

турни решения, които да ограничават възмож-

ността за повторение на подобно събитие. 

Експертната група да включва представители 

на стопаните на пътя (АПИ, община), одитори 

по пътна безопасност и Пътна полиция. Мерки-

те да се оценяват по степен на влияние, да се 

довеждат до знанието на обществеността и 

да се включват за реализиране през следваща-

та календарна година. 

8. Пътната инфраструктура е предназна-

чена за ползвателите. Сериозна опасност за 

живота и здравето на водачите и пътниците 

представляват пътнотранспортните произ-

шествия в крайпътното пространство. Над 

25% от загиналите по пътищата се в резултат 

на удар в крайпътни препятствия. В тази връз-

ка предлагаме на стопаните на пътищата да 

възложат  разработването на конкретна план-

програма за изпълнение на мерки за огранича-

ване броя и намаляване тежестта на тежките 

пътнотранспортни произшествия в крайпът-

ното пространство.

9. Челните удари между превозните сред-

ства са пътнотранспортни произшествия с 

изключително тежки последствия от гледна 

точка на загинали и ранени граждани. При тези 

произшествия над 70% от загиналите и ранени-

те граждани нямат вина за произшествието. 

Защитата на невинните жертви по пътищата 

следва да е грижа на държавата с прилагане на 

мерки, които да ограничават и премахват въз-

можността за настъпване на челни удари.

10. Считаме, че е необходимо при проекти-

ране на нови пътища, реконструкция, ремонт 

или рехабилитация на съществуващи пътища, 

вкл. при обезопасяване на нови опасни места, 

обновяването на ограничителни системи, кои-

то не отговарят на изискванията на фамилия-

та стандарти БДС EN 1317, да е задължително. 

Проектантите да вземат под внимание освен 

степен на задържане и зона на действие на 

ограничителните системи за пътища и сте-

пента на силата на удара. Това ще доведе до 

повишаване защитата на участниците в дви-

жението, респективно намаляване на жертви-

те в ПТП и постигане на максимално ефективна 

и безопасна пътна инфраструктура. Апелира-

ме всички проектанти, консултанти, надзорни 

фирми и държавни институции да бъдем мак-

симално отговорни към живота и здравето на 

всеки един от нас и да предписваме, приемаме 

и монтираме предпазни огради със степен на 

силата на удара А, по изключение В и в никакъв 

случай С.

11. Напоследък зачестиха случаите на теж-

ки катастрофи със загинали и ранени граждани 

в зоните, където при интензивно движение се 

извършват строително-ремонтни работи. За 

да защитим  живота и здравето на работни-

ците в тези зони, следва да се прилагат по-

надеждни средства за защита при въвеждане-

то на ВОБД. Един от най-добрите методи за 

обезопасяване на работниците е използването 

на „Разделители на движението тип „Стена” 

(С23)“, съгласно чл. 11 от Наредба 3 за ВОБД. 

Тези изделия са преминали първоначални изпит-

вания, съгласно БДС EN 1317,  и имат степен 

на задържане: Т1, Т2 или Т3. У нас  те нямат 

широко приложение, което е необходимо да се 

промени. Убедени сме, че прилагането на тези 

съоръжения ще доведе до по-надеждна защита 

на живота и здравето както на служителите, 

които изпълняват своите служебни задължения 

на пътя, така и на участниците в движението, 

които биха допуснали грешка. Апелираме към 

всички - проектанти, специалисти в областта 

и надзорни органи, да използват при въвеждане 

на ВОБД временните ограничителни системи, 

съгласно БДС EN 1317, за да успеем да постиг-

нем Визия нула загинали и тежко ранени.

12. Нарастващото транспортно натовар-

ване и необходимостта от създаването на без-

опасни условия за придвижване по пътищата 

налага периодичната актуализация на дейст-

ващите в момента закони, норми и правила. Из-

готвяне на указания, методики, наръчници за до-

бри практики и други нормативни документи ще 

създаде условия за  прилагане на най-добрите 

европейски и световни практики. В тази връз-

ка апелираме за актуализация на Техническата 

спецификация на АПИ от 2014 г. и разработване 

и приемане на „Наредба за условията и реда за 

използване на ограничителни системи за пъти-

ща и изискванията към тях“. Считаме, че това 

ще създаде условия за повишаване качеството 

на пътната инфраструктура и ще осигури по-

голяма безопасност  за нейните ползватели.

13. Силно неприемлив за нас като експерти 

е големият брой тежки пътнотранспортни про-

изшествия в зоната на пешеходните пътеки. 

След като инициирахме от нашата конферен-

ция поставянето на надписи за пешеходците 

„погледни“, днес считаме, че една от причините 

за тези пътнотранспортни произшествия е не-

достатъчната предварителна информираност 

за водачите, че приближава пешеходна пътека. 

Липсват ясни правила за изпълнение на органи-

зацията на движението в районите на пешеход-

ните пътеки в зависимост от скоростта на 

движението, интензивността на движението, 

видимостта и др. Считаме, че е необходимо да 

бъдат разработени ясни и точни правила за из-

пълнението и поддържането на пешеходните 

пътеки при различни условия.

14. Успешното решаване на проблемите на 

безопасността на движението по пътищата е 

в пряка зависимост от наличието на добре под-

готвени кадри. В тази насока проблемът е из-

ключително сериозен. Няма достатъчно кадри 

по Организация и безопасност на движението в 

общините, в комисиите по пътна безопасност, 

в пътната полиция, както и в специализираните 

звена, свързани с пътната инфраструктура. В 

тази връзка считаме от името на участници-

те в конференцията да се обърнем към компе-

тентните органи и към управляващите програ-

мите в средните и висши учебни заведения да 

се повиши обучението в тази насока.

15. Изключително притеснителен е голе-

мият брой пътнотранспортни произшествия с 

тежки последици в населените места. За пери-

ода 2011 – 2020 г. в населените места са заги-

нали 2246 човека и са били тежко ранени 52 467. 

От тях 1655 загинали и 45 091 ранени в градове-

те и 591 загинали и 7376 ранени в селата. Една 

от причините за това състояние е и отсъст-

вието на достатъчно кадри по организация и 

безопасност на движението  в общините. В 

тази връзка предлагаме на организаторите и 

по-специално на ББАПБ да се активизират кон-

тактите с общините от гледна точка на обмен 

на положителни практики и проблеми.

16. Голяма част от проблемите, свързани с 

безопасността на пътната инфраструктура, 

са поради недостатъчното или липса на финан-

сиране. Считаме, че пътната инфраструктура 

е предназначена за ползвателите и тя трябва 

да осигурява едновременно тяхната мобил-

ност и безопасност. Опазването на живота и 

здравето на ползвателите е приоритет и този 

приоритет следва да намери ясна позиция  в пла-

новете за финансиране на дейностите. Също 

така считаме, че по-голямо внимание следва да 

се отдели на превантивното поддържане и на 

своевременното  ремонтиране на повредите по 

пътната инфраструктура в резултат на път-

нотранспортни произшествия.

17. Конференцията се превърна в уникален 

специализиран форум по проблемите на безопас-

ността на пътната инфраструктура. Предвид 

високата ефективност на проведената кон-

ференция, интензивния обмен на положителни 

практики, подобряване на взаимодействието и 

координацията между експертите от отделни-

те институции, научните организации, частния 

бизнес и неправителствените организации, пред-

лагаме на Българска браншова асоциация „Пътна 

безопасност“ да планира и организира провежда-

нето на Осма годишна конференция „Безопасна  

пътна инфраструктура“ през 2022 година.

От участниците в Седмата годишна конфе-
ренция „Безопасна пътна инфраструктура“ 16-17 
септември 2021 г., град Хисаря, СПА хотел „Хисар”

17.09.2021 г.

В Седмата годишна конференция „Безопасна пътна инфра-

структура“, която се проведе на 16 и 17 септември 2021 г. в гр. 

Хисаря, СПА хотел „Хисар“, взеха участие 160 делегати, експерти, 

научни специалисти, одитори по пътна безопасност, представи-

тели и ръководители от държавната администрация.

В съответствие с изискванията за безопасност в условията 

на пандемията от COVID-19 организаторите бяха предприели 

всички необходими мерки. Предварително бяха поставени условия 

към участниците да представят съответен документ за поста-

вена ваксина, преболедуване от COVID-19 или отрицателен тест. 

Измерваше се температурата на всеки влизащ на територията 

на хотела. На определени места пред и в хотела, включително 

и в залите, бяха поставени дезинфектанти, беше предоставена 

предпазна маска на всеки участник. С цел спазване на дистанция 

делегатите бяха разположени в две зали, също така бяха органи-

зирани три изнесени  работни площадки в хотела с видеосигнал.

Участниците в конференцията бяха приветствани от г-н 

Валентин Граматиков,  заместник-министър на регионално-

то развитие и благоустройството, г-жа Христина Велинова, 

заместник-министър на транспорта, информационните тех-

нологии и съобщенията, старши комисар Борислав Муеров, 

заместник-директор Главна дирекция „Национална полиция“, 

инж. Ивайло Денчев, председател на Управителния съвет на 

АПИ, инж. Иван Табаков, Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“, г-жа Кристина Ангелова, Област-

на администрация Пловдив, г-н Тодор Чонов, заместник-кмет 

„Транспорт“, община Пловдив, и други. Получени бяха видео при-

ветствия от г-н Брендън Халеман, вицепрезидент Европа и 

Централна Азия, IRF.                                                    

На конференцията бяха изнесени осем доклада и направени 

научно-приложни съобщения с определена научно-практическа 

насоченост. Фокусът на докладите беше съсредоточен върху 

възможностите за повишаване ролята на пътната инфраструк-

тура за намаляване на травматизма по пътищата. Обсъдена бе 

дейността по изпълнение на международните проекти, свързани 

с безопасността на пътната инфраструктура и на действия-

та на ангажираните институции по изпълнение задачите от 

Националната стратегия за подобряване на безопасността на 

движението в периода 2021 - 2030 година. Специално внимание 

бе отделено на приложението на положителните европейски и 

световни практики, свързани с безопасността на пътната ин-

фраструктура, които все още не са намерили място в действа-

щата нормативна база у нас.  

Изтъкнато беше, че съществуват сериозни проблеми по от-

ношение предварителното планиране на финансовото осигурява-

не на дейностите по безопасност на пътната инфраструктура. 

В третия панел се проведе интензивна дискусия между всич-

ки участници във връзка с поставените проблеми в докладите, 

както и по отношение на подходите за повишаване ролята на 

пътната инфраструктура за осигуряване на безопасността на 

движението на базата на конкретна пътнотранспортна обста-

новка по пътищата.

Въз основа на въпросите относно безопасността на път-

ната инфраструктура, поставени в докладите и съобщенията, 

както и разискванията в процеса на дискусията, ние, участни-

ците в конференцията, се обединяваме и приемаме заключи-

телна декларация.
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В последното проучване на Евробарометър за общественото 

мнение четирима от всеки петима респонденти (81%) заявяват, че 

ЕС следва да предоставя средства само на държавите членки, които 

зачитат върховенството на закона и демократичните ценности. 

Това съобщават от пресцентъра на Европейския парламент.

Изследването показва и ясна обществена подкрепа за прозрач-

ност и ефективен контрол при отпускането на средства в рамките 

на програмата NextGenerationEU. 53% от европейските граждани 

(60% за България) са напълно съгласни, че трябва да има ефективен 

контрол, а други 32% (29% за България) са по-скоро склонни да се 

съгласят с това твърдение. Само 8% от респондентите средно 

за ЕС не споделят това мнение (делът им е същият за България). 

„ЕП понастоящем прави оценка на подадените национални планове 

заедно с Европейската комисия, за да се гарантира, че предоста-

вените средства ще бъдат използвани в съответствие с целите 

за екологосъобразност, цифровизация и устойчивост”, се казва в 

прессъобщението.

Проучването е регистрирало опасения в редица държави относно 

това доколко добре и целесъобразно националните правителства ще 

използват тези допълнителни средства от ЕС. Докато средно 44% 

от гражданите на ЕС (41% за България) имат доверие в национал-

ните си правителства в това отношение, 41% от респондентите 

изразяват съмнения.

Запитани кои въпроси ЕП следва да заложи като свои полити-

чески приоритети, респондентите в ЕС посочват на първо място 

действията срещу изменението на климата, те са подкрепени от 

43%. Други приоритети, избрани от европейските граждани, са мер-

ките за борба с бедността и социалното изключване (32%), подкре-

пата за икономиката и създаването на нови работни места, както 

и борбата с тероризма (и двете по 31%). Здравеопазването, както 

и миграцията и предоставянето на убежище са на обща четвърта 

позиция, като всяка от тях е с дял от 27%.

Приоритетите, определени като най-важни от българските 

респонденти, са мерките за борба с бедността и социалното из-

ключване (47%), подкрепата за икономиката и създаването на нови 

работни места (43%), здравеопазването (40%), като действията 

срещу изменението на климата остават на четвърта позиция с дял 

от 28%, последвани от мерките за борба с тероризма и организира-

на престъпност (26%).

Страницата подготви 
Мирослав Еленков

„Европейският съюз планира 

да отговори на предизвикател-

ството от Китай с вдигане на 

разходите за инфраструктура 

и с други проекти, чрез които 

да се конкурира с нарастващо-

то икономическо и политическо 

влияние, спечелено от Пекин 

благодарение на неговата ини-

циатива „Един пояс, един път“. 

Това каза в годишната си реч 

„За състоянието на Съюза“ 

председателят на ЕК Урсула 

фон дер Лайен. Тя представи 

новата стратегия за свърза-

ност, наречена Global Gateway. 

„В ера на глобална хиперкон-

куренция ЕС трябва да стане 

по-активен глобален играч. 

Ще изградим партньорства по 

тази стратегия с държави от 

цял свят. Желанието ни е да 

инвестираме в качествена ин-

фраструктура, свързваща сто-

ки, хора и услуги навсякъде. За 

целта ще възприемем основан 

на ценности подход, който пре-

доставя прозрачност и добро 

управление. Искаме да създава-

ме връзки, а не зависимости“, 

каза председателят на ЕК.

О с н ов н и те  а кце н т и  в 

нейното изказване бяха още 

борбата с пандемията от 

COVID-19, климатичните про-

мени, международните запла-

хи и Отбранителният съюз на 

общността.

Фон дер Лайен информира, 

че се подготвя програма по 

подобие на „Еразъм“. Тя е оза-

главена ALMA и ще позволи на 

младите хора на Европа да до-

биват професионален опит в 

други държави от ЕС. По думи-

те й се търсят още ресурси за 

програмата NextGeneration, по 

която се финансират различни 

проекти за възстановяване на 

икономиката на ЕС, пострада-

ла в здравната криза. Основни-

те приоритети в нея са „зеле-

на” икономика, образование и 

други сектори.

Урсула фон дер Лайен отбе-

ляза още, че Комисията ще сле-

ди стриктно за спазването на 

европейските ценности, като 

например върховенството на 

закона. „Скоро ЕС ще започне 

и сериозна работа по защита 

на средствата от европейския 

бюджет. Корупцията води до 

уронване на устоите на демо-

крацията“, каза още тя.

По отношение на борба-

та с COVID-19 Съюзът ще се 

съсредоточи към ускорение 

на ваксинирането на трети 

страни. Данните показват, че 

под 1% от поставените вакси-

ни са в страни с ниски доходи. 

Има и тревожни разлики по 

отношение на имунизираното 

население в страните от ЕС. 

Фон дер Лайен поясни, че близо 

половината от произведените 

в ЕС ваксини са били изнесени 

и предоставени на 130 държа-

ви по света. В страните от 

ЕС са поставени над 700 млн. 

дози ваксини, като над 70% 

от пълнолетното население 

на общността вече са имуни-

зирани. 

Според председателя на ЕК 

Европейският съюз е извлякъл 

поуки и възстановяването на 

брутния вътрешен продукт 

няма да отнеме десетилетие, 

както при предишните сътре-

сения на икономиката. Коми-

сията ще направи анализ на 

икономическото управление, 

като предстоят и редица ре-

форми.

Приоритет на ЕС ще бъдат 

още борбата с неплащането на 

данъци и финансовите измами.

Предложението за разширя-

ване на правомощията на Евро-

пейския център за профилактика 

и контрол върху заболяванията 

(ЕЦПКЗ) беше прието с 598 гласа 

„за“, 84 „против“ и 13 „въздържал 

се“, информираха от пресцентъ-

ра на ЕП. „Държавите членки на 

ЕС трябва да разработят нацио-

нални планове за готовност и 

реакция и да предоставят навре-

менни съпоставими и високока-

чествени данни“, казват евроде-

путатите. Те също така искат 

да гарантират, че правомощи-

ята на ЕЦПКЗ ще бъдат разши-

рени отвъд заразните болести, 

така че да обхванат и основни 

незаразни като сърдечно-съдови 

и респираторни заболявания, и др.

ЕП е приел и законодателно 

предложение за по-ефективно 

предотвратяване, по-добра го-

товност и по-бърза реакция на 

ЕС при бъдещи кризи и сериозни 

трансгранични заплахи за здраве-

то. „Кризата с COVID-19 показа, 

че е необходима допълнителна 

работа на равнище ЕС за задъл-

бочаване на сътрудничеството 

между държавите членки, по-спе-

циално в граничните региони“, 

подчертават членовете на ЕП. 

В текста също така се призова-

ва за ясни процедури и по-голяма 

прозрачност за съвместните 

дейности на ЕС за възлагане на 

обществени поръчки и свързани-

те с тях споразумения за заку-

пуване.

Global Gateway е насочена към инвестиции в качествена инфраструктура
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Данаил Николов

П ър в о т о  в п е ч а т ле н и е 

от 9-тонния багер Sunward 

SWE90UF остави в мен усеща-

нето, че това е един доста съ-

временен китаец с японски род-

нини, а и с немски акцент. След 

като го разгледах по-отблизо 

и го подкарах на импровизира-

ната работна площадка, мога 

смело да кажа, че това е една 

изключително практична маши-

на за българските строителни 

фирми, които търсят висока 

производителност и надежд-

ност, но разполагат с ограни-

чен бюджет за инвестиране.

Най-напред да отбележа, че 

Sunward SWE90UF е верижен 

багер от клас Midi, обхващащ 

компактните машини с работ-

ни маси от 5 т до 10 т. Това е 

реално „междинен” клас - между 

минибагерите и тези от сред-

ния клас. Те са изключително 

популярни в Западна Европа и на 

практика са реалната алтерна-

тива на комбинираните багер-

товарачи, които превъзхождат 

в редица отношения, особено 

при работа в градска среда.

По-бързото копаене, съче-

тано с по-нисък разход на го-

риво, произтича от факта, че 

специализираният компактен 

багер по подразбиране разпо-

лага с много по-оптимизирана 

архитектура на хидравличната 

система от гледна точка на съ-

четаване на дизелов двигател 

с хидравлична помпа (помпи), 

разпределител и хидромото-

ри. Това се отнася и за китай-

ския Sunward SWE90UF, който 

изглежда много подходящ за 

мащабно строителство на 

водопроводи и канализация в 

населени места, но също с го-

лям успех би се справил и с най-

обикновен ремонт на подземни 

комуникации.

В близък план

Sunward SWE90UF е типичен 

представител на компактните 

багери, чиято надстройка при 

завъртане излиза съвсем мал-

ко от габарита на веригите (с 

около 25 см) - за съвсем спокой-

на и концентрирана работа на 

оператора в близост до стени, 

огради, стълбове и др. подобни. 

Максималната дълбочина на ко-

паене е 4,54 м, а стандартната 

кофа е с ширина 68 см. Ако се 

заровим по-подробно в техниче-

ската спецификация, ще видим, 

че китайските инженери доста 

добре познават параметрите 

на премиум марките в този 

клас - силите на вкопаване, хо-

ризонталният работeн обсег 

напред, товароподемността 

и радиусът на завъртане на 

надстройката на SWE90UF по 

нищо не отстъпват на водещи-

те световни производители, а 

в някои отделни случаи дори са 

по-добри.

Внимателният външен оглед 

показва стандартна комплек-

тация и оборудване, предлагани 

обичайно от японските преми-

ум багери в този клас: масивно 

гребло, предпазител на хидра-

вличния цилиндър на стрелата, 

механичен бързосменник, цели 

седем извода за допълнителни 

хидравлични кръгове (общо три 

двойни, в т.ч. за хидравличен 

бързосменник, и един еднопо-

сочен), три работни LED свет-

лини (една на стрелата и две 

на покрива на кабината), както 

и задължителните за ЕС пред-

пазни хидравлични клапани за 

стрелата и рамото.

Под капаците

Усещането за „японско” се 

засилва още повече, след като 

отваряме трите капака над и 

отстрани на противотежест-

та, разкриващи впечатляващо 

лесeн достъп до всички основни 

възли и агрегати: дизелов дви-

гател, хидравлични помпи, DPF, 

охлаждащи радиатори, филтри 

и т.н. Към резервоара за гориво 

има навит маркуч и малка елек-

трическа помпа за зареждане 

- като гледам цветовете и ма-

териала на маркуча, със сигур-

ност съм го виждал същия на 

скъп японски багер.

Сигурно вече подозирате, че 

дизеловият агрегат е Yanmar – 

да, така е, от модела 4TNV98C. 

Този 4-цилиндров 3,3-литров 

двигател се влага в 9-тонните 

верижни багери на три от пет-

те топ японски марки. В случая 

на Sunward SWE90UF максимал-

ната мощност е 63 к.с. и се по-

стига на 2200 об./мин. Както 

стана ясно, строгите емиси-

онни норми на ЕС по Етап V се 

постигат чрез филтър за час-

тици (DPF).

При хидравликата обаче 

трябва да завием рязко към Гер-

мания. Докато при японските 

премиум багери се влагат по 

две и дори по три бутални пом-

пи с променлив дебит, инжене-

рите на Sunward са предпочели 

да използват само една такава 

(освен зъбната за пилотното 

управление) и тя е от Bosch 

Rexroth. От същата марка са 

хидравличният разпределител 

и системата на джойстиците. 

Съответно цялото управление 

на хидравличната система ра-

боти на принципа на разделяне 

на дебита (Flow Sharing), но в 

специфичния вариант на Bosch 

Rexroth - LUDV - управление на 

дебита независимо от това-

ра, което си е специална нем-

ска разработка за постигане 

на висока производителност 

и нисък разход на гориво само 

с една помпа. Всъщност тази 

конфигурация е най-популяр-

ната и предпочитаната сред 

немските производители на 

компактни багери. Все пак има 

и нещо японско в хидравликата 

- хидромоторът за завъртане 

на надстройката е KYB.

Наистина преди години 

отбелязвахме, че от Sunward 

използват компоненти от во-

дещи световни производители, 

но сега, както изглежда, китай-

ските инженери са направили 

голяма крачка напред и вече ра-

ботят с цялостни концепции, 

прилагани от най-реномирани-

те марки багери.

В кабината

Вътре в кабината установя-

ваме станалото традиционно 

за Sunward много добро средно 

ниво на оборудване. Джойсти-

ците, лостовете, педалите, 

цветният дисплей с работни 

функции, превключвателите и 

бутоните по страничните па-

нели, радиоприемникът с МР3 

плеър, тонколоните, климати-

кът, поставките за чаши и дру-

ги лични вещи - всичко изглежда 

добре подредено и напълно съ-

образено с потребностите на 

европейските оператори. 

Впечатление прави, че има 

превключватели за принуди-

телно стартиране и спиране 

на регенерацията на DPF-а 

със съответните индикатори 

за изпълнението на процеса 

на дисплея. Самото регенери-

ране става автоматично, но 

явно от Sunward са решили да 

подсигурят оператора с въз-

можности за пълен контрол. 

Освен това в съответствие 

със съвременните тенденции 

управлението на допълнител-

ните кръгове за хидравличен 

прикачен инвентар става само 

от плъзгачите и бутоните вър-

ху джойстиците. Ето защо на 

пода има само един педал и той 

отговаря единствено за завър-

тането на стрелата наляво и 

надясно.

Седалката е удобна, с окач-

ване и може да се регулира във 

всички посоки. Зад джойстици-

те има опори за китките, които 

също могат да се регулират - 

по височина и по отстояние от 

стеблото на джойстика - съв-

сем удобно. Видимостта към 

работната зона и целия обект 

е много добра и въобще няма 

нужда от никакви камери (това 

с камерите за зоната зад про-

тивотежестта на 9-тонните 

багери ми изглежда единствено 

като маркетингов трик).

Зад джойстиците

Следва стартиране на дви-

гателя и изпробване на всички 

известни хватки със стрела-

та, рамото и кофата. Sunward 

SWE90UF се усеща пъргав и 

динамичен - както би искал 

всеки оператор. Точно зад 

джойстиците може най-добре 

да се осъзнае колко големи пре-

имущества има тази машина 

пред багер-товарача, особено 

предвид по-голямото работно 

пространство, което „комби-

нирката” изисква на обекта, 

много по-ограничения ход на-

ляво и надясно на багерната й 

стрела, в т.ч. абсолютната й 

невъзможност да загребе ма-

териал и да го изсипе например 

на 270° от мястото на копа-

ене.

От голямо значение е, че 

центърът на тежестта на 

компактния багер е разположен 

по-ниско, а това в комбинация с 

верижната ходова част осигу-

рява много повече стабилност 

при работа, особено върху на-

клон. Той е правилното решение 

и при копаене около жп линии 

за полагане на кабели, където 

няма как да работи комбинира-

ната машина – тя не може да 

се завърти на място.

Няма какво да го бистрим 

повече. Ако имате подходящ ка-

мион или ремарке, въобще не се 

колебайте - Sunward SWE90UF 

е изключително практично-

то решение за нашето стро-

ителство. А от Инжконсулт, 

официалният представител 

на Sunward за България, с удо-

волствие ще Ви предложат 

добра цена, неочаквано дълга 

гаранция и подходящи условия 

за гаранционен и извънгаран-

ционен сервиз.
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Ново общинско предприятие „Благоев-

град строй ремонт“ ще извършва текущи 

ремонти на обекти, общинска собстве-

ност. От местната администрация съ-

общиха, че то се създава по предложение 

на кмета на Благоевград Илко Стоянов с 

решение на Общинския съвет. Предприя-

тието ще бъде ангажирано с отстраня-

ване на аварии в детски и социални заве-

дения, училища, спортни зали, социални и 

общински жилища и др.

В задълженията на звеното попа-

да още поддръжка и ремонт на детски 

и спортни площадки, поддържане на ин-

фраструктурни обекти, невъзложени с 

регулярни договори – стълби, парапети, 

покриви, ВиК и ел. инсталации в общинска 

собственост. 

„Чрез предприятието ще бъде по-

стигнат положителен ефект върху бю-

джета на общината, тъй като разходите 

ще се оптимизират заради отпадане на 

ДДС“, посочват още от администраци-

ята.

Управляващият орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“) 

сключи договор със Столичната община за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнението на проект за обновяване на театър 

„София“, район „Оборище“. Той е на обща стойност 

9 770 197 лв., от които 5 500 000 лв. са финансиране 

от ЕС.

В рамките на проекта е предвиден комплекс от 

дейности, свързани с реконструкция, обновяване и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

театър „София“, както и осигуряване на достъпна 

среда за хора с увреждания в съответствие със съ-

временните стандарти и нормативни изисквания. С 

подмяната на вътрешната планировка на етажите 

ще бъде повишена функционалността на площите 

и оптималното им оползотворяване за целите на 

дейността на театъра, като ще се подобри ком-

фортът и качеството на преживяването на посе-

тителите.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Проект за 129 млн. лв. 

стартира официално в 

Русе, след като управите-

лят на „ВиК“ ЕООД – Русе, 

инж. Сава Савов направи 

първата копка за изграж-

дане на нова подземна 

инфраструктура в града 

и кварталите „Средна 

кула“ и „Долапите“. Той 

се реализира по Опера-

тивна програма „Околна 

среда 2014 - 2020“, като 

81 млн. лв.  е европей-

ското финансиране, а 14 

млн. лв. са национални-

те средства. В сумата 

са включени над 13 млн. 

лв. собствен принос на 

бенефициента и над 21,9 

млн. лв. ДДС (недопустим 

разход),

„Предстои сериозна 

работа в Русе. Градът ще 

бъде разкопан. Надявам 

се строителите да съ-

гласуват дейността си с 

комуналните и сметосъ-

биращите дружества, за 

да могат гражданите да 

преминат през това пре-

дизвикателство най-леко 

и безболезнено“, каза кме-

тът Пенчо Милков.

Проектът е разделен 

на 3 лота, като ще бъ-

дат обхванати 122 улици. 

Предвижда се основните 

строителни работи да 

завършат в рамките на 2 

години.   

Главната цел е да се 

постигне непрекъсна-

тост на снабдяването, 

да се повиши ефектив-

ността на водопровод-

ната мрежа и да се мо-

дернизира системата за 

дезинфекция и обеззара-

зяване на Русе. Допълни-

телно реализирането на 

проекта ще доведе до 

намаляване загубите на 

вода и по-ефективно уп-

равление на активите от 

страна на оператора.

Изпълнението е разделено на 3 лота

През 2022 година се планира пълно 

обновяване на сградния фонд на Дома за 

стари хора „Гергана“, съобщиха от общи-

на Варна. Вече има проект и разрешение 

за строеж. Предвижда се основен ремонт 

на фасадата, стаите, кухненския блок 

и столовата, пристрояване на външен 

асансьор, достъп директно от булеварда 

към дома и благоустрояване на прилежа-

щите площи. Планирано е и закупуване на 

ново обзавеждане и оборудване.

 Домът за стари хора е открит през 

1989 г. в кк „Св. св. Константин и Елена“. 

През годините са се извършвали текущи 

ремонти.

В Пловдив дадоха офи-

циален старт на мащабни 

строителни дейности в 

изпълнение на проект „По-

добряване на градската 

среда в зона с потенциал 

за икономическо развитие 

„Гладно поле“. Той се реа-

лизира от община Пловдив 

с финансиране по Опера-

тивна програма „Регио-

ни в растеж 2014 - 2020“. 

Включени са 

рехабилитаци-

ята на ул. „Бо-

гомил“ (от ул. 

„Лев Толстой“ 

до бул. „Санкт 

Петербург“), 

ул .  „Генерал 

Радко Дими-

триев“  (от ул. 

„Лев Толстой“ 

до ул. „Георги 

Странски“), част от ул. 

„Тодор Гатев“, улично озе-

леняване и прилежащи об-

ществени зелени площи.

Общата сума на про-

екта е  11 886 112,50 лв., 

като 9 264 652,50 лв. са 

безвъзмездна финансова 

помощ, а  2 621 460 лв. са 

собствен принос на мест-

ната администрация. Сро-

кът за изпълнение на про-

Местната администрация в Добрич 

пристъпва към проектирането на нов 

градски център с обществени функции 

и пространства за разходка. „Пешеход-

ната зона по булевард „25 септември“ е 

в изключително лошо експлоатационно 

състояние, като преобладаващата част 

от настилката е силно напукана, а на 

много места дори липсва“, посочва в до-

клад зам.-кметът по устройство на те-

риторията инж. Пенчо Керванов. 

Общинският съвет реши да бъде 

създадена комисия, която да подготви 

техническото задание за проектиране. 

Очаква се тя да определи обхвата на 

проекта - обществените пространства, 

които ще бъдат ремонтирани, както и 

какви материали ще бъдат използвани за 

настилките.

екта е 30 месеца. 

Работи се и в северно-

то платно на бул. „Санкт 

Петербург“. Реконструкци-

ята на тази част от буле-

варда отново се изпълнява 

по ОП „Региони в растеж 

2014 - 2020“. Строително-

монтажните работи за-

почнаха с изграждането на 

нови бордюри и тротоари. 

Предвижда се временна ор-

ганизация на движение до 

14 януари 2022 г. 



В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ ТЕМА

Десета открита приемна 
на в. „Строител“ 
в ОП на КСБ – Русе

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

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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ДО   

Виолета Генова – 75 г., РКСВ Монтана 

Петър Петров – 70 ., РКСВ Габрово 

Сава Деспотов – 80 г., секция „Инженерно 

строителство“ 

Николай Колев – 70 г., РКСВ Габрово 

Цветана Кирова – 75 г., РКСВ Враца 

Владимирка Делчева – 70 г., секция 

„Инженерно строителство“ 

Лиляна Тачева – 75 г., РКСВ Търговище 

Проф. Радослав Маленов – 90 г., секция 

„Строителна наука и образование“

Иван Иванов – 75 г., РКСВ Видин 

Димитър Кръстев – 70 г., РКСВ Добрич 

Димитър Войнов – 90 г., РКСВ Самоков 

Стоян Стоянов – 70 г., РКСВ Русе 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите  ветерани  и лично от мое име 

най-сърдечно Ви  поздравявам с Вашия  юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме  Ви  здраве,  бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, ко-

леги и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Септември 2021 г. Инж. Тодор Топалски, 

   Председател на УС на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

Страницата подготви 
Георги Сотиров

Най-старото висше техни-

ческо училище в България - Уни-

верситетът по архитектура, 

строителство и геодезия (УАСГ), 

посрещна своите първокурсници. 

По традиция тържественото 

откриване на учебната година 

се проведе в аула „Максима“. Съ-

битието води проф. д-р инж. Сла-

вейко Господинов, зам.-ректор по 

учебните дейности, качеството 

и акредитацията. „Млади колеги, 

преодолели сте много труднос-

ти и препятствия, за да стиг-

нете до тук като пълноправни 

участници в тази Алма Матер 

на висшето техническо образо-

вание, което в крайна сметка 

ще Ви изведе на попрището на 

строителите на модерна Бълга-

рия“, каза в началото проф. Госпо-

динов и представи официалните 

гости на празника. Сред тях бяха 

проф. дтн инж. Николай Вълканов, 

председател на УС на Българ-

ската минно-геоложка камара и 

зам.-председател на Конфедера-

цията на работодателите и ин-

дустриалците в България, инж. 

Стефан Чайков, председател на 

УС на Българска браншова кама-

ра „Пътища“ и председател на 

Съвета на настоятелите на уни-

верситета, главният архитект 

на София арх. Здравко Здравков, 

ректорът на СУ „Кл. Охридски” 

проф. дфн Анастас Герджиков.

Ректорът на УАСГ проф. д-р 

инж. Иван Марков приветства 

първокурсниците. „Досега 12 го-

дини в средното училище се под-

готвяхте за този момент – да 

бъдете студенти в Университе-

та по архитектура, строител-

ство и геодезия. Започвате нов 

етап в живота си. Със сериозен 

труд и усилия, с много творчест-

во вярвам, че след няколко години 

Вие ще станете професионали-

сти в избраните специалности. 

Пожелавам Ви го”, каза проф. 

Марков.

След това приветствия 

поднесоха инж. Стефан Чайков, 

проф. Анастас Герджиков и проф. 

Николай Вълканов.

Във Висшето транс-

портно училище „Тодор 

Каблешков” тържеството 

бе открито с посрещане 

на знамето на ВТУ и из-

слушване на химните на 

Република България и на 

студентската общност 

от цял свят. Ректорът 

проф. д-р инж.-икон. Да-

ниела Тодорова поздра-

ви всички присъстващи. 

„Скъпи млади колеги, нека 

успешно да извървим пътя, 

който ни очертава новата 

учебна година. Да я изжи-

веем така, че когато тя 

приключи, да погледнем на-

зад с удовлетворение от 

добре свършената работа 

и с надежда към предсто-

ящите предизвикател-

ства”, каза тя.

По традиция ректо-

рът на ВТУ лично връчи 

студентските книжки на 

първокурсниците от всич-

Снимка авторът

При спазване на противоепи-

демичните изисквания във ВСУ 

„Любен Каравелов” бе дадено 

тържествено начало на новата 

академична 2021/2022 г. В при-

съствието на преподаватели, 

студенти и гости доц. д-р инж. 

Анита Хандрулева, ректор на 

ВСУ, откри събитието. „Скъпи 

първокурсници, от днес ставате 

част от една голяма общност – 

тази на ВСУ „Л. Каравелов” – ви-

сше училище с 83-годишна исто-

рия, където своето образование 

са получили над 10 000 строител-

ни инженери и архитекти. Това е 

учебно заведение с висока инсти-

туционална оценка от Национал-

ната агенция по оценяване и ак-

редитация”, се обърна ректорът 

към присъстващите. 

Проф. Хандрулева подчерта, 

че в следващите години с подкре-

пата на висококвалифицираните 

преподаватели и модерната учеб-

на и спортна база на ВСУ ще из-

раснат новите строители и ар-

хитекти на европейска България. 

ки специалности, приети с 

най-висок бал. 

В рамките на тържест-

вения ден бяха официално 

открити учебна лаборато-

рия по „Техника на високите 

напрежения“ към катедра 

„Електроснабдяване и елек-

трообзавеждане на транс-

порта“, както и реновирана 

лекционна зала към кате-

дра „Машинни елементи, 

материалознание и химия“.

В рамките на празнич-

ния ден бе и организирано-

то от Центъра за кариер-

но развитие изложение на 

компании „Ден на кариера-

та“, в което тази година 

се включиха представите-

ли на 20 фирми  партньори 

и потенциални работода-

тели на випускниците на 

ВТУ.
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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


