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Експозицията се реализира по повод Деня на строителя със съдействието на Столичната община
Председателят на
Управителния съвет на Камарата на строителите в
България (КСБ) инж. Илиян
Терзиев и зам.-кметът на
Столичната община (СО) по
направление „Обществено
строителство“ инж. Ангел
Джоргов откриха осмата
фотоизложба „Виж София –
заедно строим за хората“,
посветена на Деня на строителя – Димитровден. Експозицията, организирана от
КСБ и в. „Строител“ със съдействието на СО, е разположена на пешеходния мост
над бул. „България“ до НДК.
На събитието присъстваха и главният архитект
на столицата арх. Здравко
Здравков, вицепрезидентът
на КТ „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис, членовете на УС на КСБ Любомир
Пейновски и инж. Егмонт
Якимов, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC
и председател на ОП на КСБ
- София, членове на Областното представителство на
Камарата и представители
на строителни компании,
инж. Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник
Строител” ЕАД, прокуристът и главен редактор на в.
„Строител“ Ренета Николова,
директорът на Софийската
гимназия по строителство,
архитектура и геодези я
„Христо Ботев“ ландш. арх.
Добрина Андреева, ученици
от гимназията, студенти
от УАСГ и ВСУ, медии и др.
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Снимка в. „Строител“

В. „Строител“

ИНТЕРВЮ
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КСБ
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Общото събрание
на КСБ ще се проведе
Ще предложа 1,5 млрд. лв. за ремонт и
поддръжка на пътищата в бюджет 2022 на 24 ноември
Арх. Виолета Комитова, министър на регионалното
развитие и благоустройството:
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Честит Димитровден!
Снимка Румен Добрев

Уважаеми колеги,

От името на Управителния
съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) и от мое
име имам удоволствието да Ви
поздравя с професионалния празник на българските строители
- Димитровден! По традиция на
26 октомври е време да направим равносметка за отиващата
си 2021 г. и да си поставим нови
цели. Отминаващата година бе
трудна и изпълнена с предизвикателства заради продължаващата
пандемия и създалата се политическа и икономическа ситуация в
страната. Освен с кризата, предизвикана от COVID-19, браншът
се сблъска и с драстично повишаване на цените на суровините и
материалите, със забавени плащания от държавата за изпълнени
дейности в пътното строителство и други предизвикателства.
Но въпреки трудностите българските строители продължиха да
работят, а браншът да бъде двигател на икономиката.
Поглеждайки назад, можем да
сме горди с резултатите от труда ни – със завършените нови 4

модерни станции на Софийското
метро, с изградената и рехабилитирана пътна инфраструктура, с
изпълнените екологични обекти,
детски градини, училища, обновени градски центрове, сгради, паркове и много други реализирани
проекти, които са свидетелство
за професионализма и високото
качество, постигнато от бранша.
Коронавирусът не попречи на
КСБ да изпълнява и своите набелязани приоритети. През 2021 г.
Камарата на строителите в Бъл-

гария стана член на европейската асоциация за жилищно строителство Build Europe. КСБ работи
активно в Консултативния съвет
на браншовите организации в сектор „Строителство“, за изготвяне на предложения за промени
в законодателството, касаещо
строително-инвестиционния
процес. През 2021 г. представители на Камарата участваха в
редица срещи с институциите,
в инициативи и проекти, свързани с енергийната ефективност
на сградите, с професионалната

квалификация, с условията на пазара на труда, с обществените
поръчки и с много други ключови
теми за отрасъла. Заедно с други
браншови и научни организации и
дружества учредихме „Европейски цифров иновационен хъб в
сектор строителство“. Успоредно КСБ бе близо до Областните
представителства, грижеше се
за интересите на своите членове, представяше проблемите на
строителите пред редовното и
служебното правителство и не
спря да настоява за решаването
им.
Пред нас е новата 2022 г.,
която също няма да бъде лека
за икономиката. Повод за оптимизъм дава внасянето на Националния план за възстановяване
и устойчивост и очакването на
новите оперативни програми,
които ще осигурят финансиране
за редица дейности, за енергийно обновяване на сградния фонд
и много ключови проекти. Ще е
необходима мобилизация на бранша и за успешно завършване на
проектите от програмен период
2014 – 2020 г.
Камарата ще продължи да
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26 октомври
Димитър Живков, член на Контролния съвет на КСБ
Димитър Костов, председател на ОП на КСБ Добрич

търси решения на важните въпроси, пред които е изправен
строителният сектор. Ще води
диалог с политическите сили, с
изпълнителната и законодателната власт.
Скъпи колеги, предстоят ни
много предизвикателства. Убеден съм, че само сплотени, с общи
усилия можем да се справим с всяко едно от тях.
Нека 2022 година ни донесе
много строителни постижения, с
които да продължим да променяме
нашата страна и да утвърждаваме професионализма и авторитета на българския строител.
По повод светлия празник Димитровден приемете моите и на
УС на Камарата сърдечни пожелания за здраве и късмет, успехи и
постигнати цели в отговорната
и благородна професия, която сме
избрали!
Честит празник!
Инж. Илиян Терзиев,
Председател на УС на КСБ
Интервю с председателя на
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев
очаквайте в следващия брой на
в. „Строител“.
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Инж. Димитър Янакиев, президент на „Мидия груп
Холдинг“ АД
Димитър Николов, кмет на община Бургас
Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

28 октомври
Пламен Иванов, член на УС на КСБ и председател
на ОП на КСБ – Пловдив
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ȐȕȌȍȒșȈȞȐȧȕȈȞȍȕȐȚȍȗȖȌȖȋȖȊȖȘȐȚȍȊșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
Камарата започна поредица от срещи с политически партии
Снимка Румен Добрев

Емил Христов
Камарата на строителите в България и политическа партия „Има
такъв народ“ имат идентични позиции за нуждата от изработване на
механизъм за индексиране на договорите в строителството. Това стана
ясно по време на среща
между ръководството на
КСБ и представители на
ИТН. С нея беше даден
старт на поредица от
разговори, инициирани
от Камарата с политическите формации, които
според социологическите
проучвания влизат в 47ото Народно събрание.
От страна на „Има
такъв народ“ присъстваха Виктория Василева,
главен секретар на ИТН,
Георги Георгиев, координатор на експертната
група на парти ята по
„Регионално развитие и
инфраструктура”, и експертът Веселин Станков.
Камарата бе представена от председателя
на УС на КСБ инж. Илиян
Терзиев, членовете на УС
на КСБ проф. д.ик.н. инж.
Николай Михайлов и Любомир Пейновски, който е и
изп. член на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД,
Валентин Николов, изп.
директор на КСБ, доц. д-р
инж. Георги Линков, председател на Комисията за

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ
на 24.11.2021 г. от 9:00 ч.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, касаеща епидемиологичната обстановка в страната, и съгласно
Правилника за реда и начина на провеждане на заседания в онлайн режим на
органите на КСБ, Ви каним да вземете участие в редовно Общо събрание на
КСБ, което ще се проведе в онлайн режим на 24.11.2021 г. от 9.00 часа при
следния

воденето, поддържането
и ползването на ЦПРС, и
инж. Любомир Качамаков,
вицепрезидент на Европейската федерация на
строителната индустрия
(FIEC) и председател на
ОП на КСБ – София.
Камарата и политическата формация споделят
общото мнение, че решаването на проблема с
драстичния скок в цените
на строителните материали трябва да протече в две фази – спешна и
дългосрочна. В първата е
нужно да се приеме бързо
решение за вече подписаните договори. От страна на КСБ беше изразена
позиция, че това може да
се реализира чрез правителствено постановление, както е направено в
съседна Румъния. От ИТН
ще настояват още при
приемането на бюджета
за 2022 г. от новото На-

родно събрание да бъдат
заложени средства за индексация. Втората фаза
включва изработване и
приемане на поредица от
изменения в закони и в
нормативната уредба.
Инж. Терзиев изрази
желанието на Камарата
нейни представители да
бъдат включени в ресорната парламентарна комисия, както и в работните групи по въпроси от
нейната компетентност.
Разбиране срещна и друго
предложение на КСБ – да
се въведе изискване всички строително-ремонтни
работи, финансирани с
публични средства, да
бъдат извършвани само
от компании, вписани в
ЦПРС, който Камарата
поддържа. Целта е да се
осигури прозрачност и
гаранции за качеството
на извършените дейности.

ǷȘȖȊȍȌȍșȍȏȈșȍȌȈȕȐȍȕȈǲȖȕșțȓȚȈȚȐȊȕȐȧșȢȊȍȚȕȈȉȘȈȕȠȖȊȐȚȍ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐȊșȍȒȚȖȘÄǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ´

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет
(УС) на КСБ за 2020 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя
(КВППЦПРС) за изтеклия период.
3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ за
изтеклия период.
4. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2020 г.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и
председателите на УС, КС и КВППЦПРС за изтеклия период.
6. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2022 г.”
7. Приемане на бюджет на КСБ за 2022 г.
8. Приемане на предложения за промени в Устава на КСБ.
9. Приемане на предложения за промени в Кодекса по професионална етика.
10. Приемане на предложения за промени в Правилника за реда за вписване и
водене на ЦПРС.
11. Разни.
Поканени за участие са:
• делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ,
както и членовете на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав като представители на редовни членове на КСБ;
• делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 2019 г.
редовни членове на КСБ;
• представители на асоциираните членове на КСБ (само с право на съвещателен глас).
Можете да вземете участие, като се регистрирате в съответния офис
на ОП на КСБ или в централния офис на КСБ, находящ се на адрес: гр. София, 1784,
кв. „Полигона“, ул. „Михаил Тенев” 6, ет. 1, конферентна зала 1.5, при спазване на
противоепидемичните мерки.
Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.

ɁȽɉɁȺȼɈȾɂɁȺȽɈɊȿɓɈɉɈɐɂɇɄɈȼȺɇȿ
ɉɪɢɥɚɝɚɦɟɥɢɧɟɣɧɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɝɨɪɟɳɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ

Мирослав Еленков
Проведе се заседание на Консултативния съвет на браншовите организации в
сектор „Строителство“, в което се включи главният архитект на Столичната
община Здравко Здравков. Форматът бе
онлайн. По време на събитието бяха обсъдени проблеми в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес,
и техните възможни решения. От страна
на Камарата на строителите в България
в него участие взе инж. Виолета Ангелиева, директор Дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и
мониторинг“.
Присъстващите бяха категорични, че
работните срещи по темата ще продъл-

:::=*3%*
жат и страните ще работят активно по
предложения за изменение на нормативни
актове, свързани със строително-инвестиционния процес, с цел неговото подобряване,
както и за ускоряване процеса на дигитализация и внедряване на електронните услуги
за издаване на разрешение за строеж.

ȽɪɭɩɚɬɚɁȽɉɁɚɜɨɞɢɡɚɝɨɪɟɳɨɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɰɟɥɢ
ɱɪɟɡɫɜɨɢɬɟɭɫɥɭɝɢɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɮɢɪɦɢɜ
ɫɮɟɪɚɬɚɧɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɱɪɟɡɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɜɨɬɚɧɚɬɹɯɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɡɚɬɟɯɧɢɬɟɤɪɚɣɧɢ
ɤɥɢɟɧɬɢ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɫɪɟɳɭɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLOLQIR#]JSEJ

ɝɪɄɚɫɩɢɱɚɧ
ɭɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBNDVSLFKDQ#]JSEJ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɞɨɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBSORYGLY#]JSEJ

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ
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ǷȘȍȔȐȍȘȢȚǹȚȍȜȈȕȇȕȍȊșȍșȘȍȡȕȈșȢș
ȏȈȔȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧȕȈǭǲǼȘȈȕșǺȐȔȍȘȔȈȕș
Десислава Бакърджиева
След своето участие в конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства за
България“ премиерът Стефан Янев
проведе среща със зам.-председателя на Европейската комисия (ЕК)
Франс Тимерманс. От Министерския съвет информираха, че във фокуса на разговора им са били актуални теми в контекста на „зеления”
преход, перспективите пред неговото реализиране и националните
предизвикателства и възможности.
Акцент е поставен върху Плана за
възстановяване и устойчивост на
България. В тази връзка премиерът
Янев е призовал за бърз подход по
отношение на разглеждането му от
ЕК. Той е подчертал, че без значение
от спецификите на политическата
ситуация у нас реализирането на
Плана е изключително важно за хората. Франс Тимерманс се е анга-

жирал, че в хода на прегледа и анализа на националния документ ще
бъде отчетена ситуацията, в която страната ни се намира, както и
предизвикателствата, пред които
е изправена.
По време на разговора Стефан
Янев е подкрепил виждането, че
солидарността следва да бъде основен принцип в рамките на ЕС, но
същевременно е подчертал необходимостта от гъвкавост, така че
да се намират най-правилните ре-

шения.
Тимерманс е коментирал, че на
предстоящата Конференция по Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата - COP 26, която
ще се проведе в Глазгоу в периода от
31 октомври до 12 ноември 2021 г.,
ще се поставят важни въпроси, имащи отношение към прехода и ограничаването на въглеродните емисии.
Янев е обърнал внимание на ядрената енергетика като важен компонент в енергийния микс и устойчив
фактор за изграждане на нисковъглеродна енергийна система наред с
възобновяемите източници. В този
контекст са обсъдени ролята на
природния газ като преходен енергиен източник и перспективите по
отношение на използването на водорода.
Подробности за конференцията
„Зеленият преход - решения и предизвикателства за България“ четете в
следващ брой на в. „Строител“.

ǶȚȊȖȘȐȝȈȖȜȍȘȚȐȚȍȕȈȒȈȕȌȐȌȈȚȐȏȈ
ȘȍȔȖȕȚȈȕȈȏȖȕȐȐȖȚȞȍȕȚȢȘȈȕȈǹȖȜȐȧ
Росица Георгиева
Отвориха офертите
в обществената поръчка
за изграждане, възстановяване и обновяване на
публични пространства
в централната градска
част на София. Търгът на
стойност 19 570 158 лв.
без ДДС е разделен в
две обособени позиции
– Зона 2 и Зона 4, като

включените дейности в
него ще се финансират
по ОП „Региони в растеж
2014 - 2020“. Кандидатите
за изпълнение на СМР в
Зона 2 са трима. Документи са подали Обединение
„ЦГС 2021 Зона 2“, в което влизат „Геострой АД“
и „АВ Билд“ ЕООД; „Парсек
Груп“ ЕООД; и ДЗЗД „София
прогрес“, съставено от
„Галчев Инженериг“ ООД и

„Ситипрогрес“ ЕООД. Позицията е за 5 430 883 лв.
без ДДС, които ще бъдат
инвестирани в СМР на ул.
„6-ти септември“ в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Славянска“ и на
ул. „Цар Шишман“ – от ул.
„Ген. Паренсов“ до пл. „Народно събрание“.
Офертите за обновяването на Зона 4 са
четири. Документи са

внесени от: ДЗЗД „Ахрида
Билдинг“, в което са „Растер-Юг“ ООД и „Парсек
Груп“ ЕООД; „Трейс Груп
Холд“ АД; ДЗЗД „Сердика
2021“ с партньори „Фармвил“ ЕАД и БКС „Озеленяване“ ЕООД; и ДЗЗД „Интербул“ (документите му
са подадени от „Булстрой
– монтажи“ ЕООД). Тази
позиция е за 14 139 275 лв.
без ДДС.

ǺȘȐȔȍșȍȞȈȡȍȖȞȍȕȧȊȈȚǷȓȈȕȈ
ȏȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȐțșȚȖȑȟȐȊȖșȚ
Снимка авторът
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Мирослав Еленков
Националният План за
възстановяване и устойчивост ще премине през
близо 3-месечно одобрение
в европейските институции. Това каза ръководителят на представителството на Европейската
комисия в България Цветан
Кюланов пред журналисти.
Той обясни, че ЕК има двумесечен срок, в който да
даде своята оценка, като
след това предстои и одобрение от Съвета на ЕС,
който има още месец, за
да вземе своето решение.
Ко м и с и я т а с е съ о бразява с 11 компонента,
като всеки един от тях
получава оценка „А“, „B“ и
„C“ и минимум в 4 от тях
трябва да има оценка
„А“. В никакъв случай не
трябва да има оценка „С“.
В Плана ще има ключови цели и ключови етапи,
които задават конкретно

как една държава членка
ще изпълни проектите и
инвестициите, заложени
в него. „Всеки от важните
етапи има дата и когато
документът бъде одобрен,
всяка държава членка подава искане за средства,
като това ще се прави два
пъти годишно“, обясни Кюланов.
Комисията и нейните
органи ще проверяват
етапите на изпълнението
на проектите и реформите и едва след това ще се
разплащат, като са допустими и частични преводи.
Комисията вече получи
26 плана за възстановяване и устойчивост. Комисията ще продължи да
работи с нидерландските
органи, за да им помогне да
изготвят висококачествен план. И продължава
да оценява плановете на
Швеция, Полша и Унгария.
Всичко за ключовия документ на стр. 18-19.

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

... И ВСИЧКО ТОВА НА
НЕОЧАКВАНО ДОБРА ЦЕНА

HMK145LCSR е конструиран за работа в градски
условия и тесни пространства /завъртане в габарита на машината/

ИДЕАЛНИЯТ БАГЕР
ЗА ГРАДСКА СРЕДА !

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

КОЙТО ИМА ЗНАЕ !!
КОЙТО ЗНАЕ ИМА !!
За повече информация посетете:

WWW.HIDROMEKBG.COM

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

петък, 22 октомври 2021
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ǩȢȓȋȈȘȐȧǨȓȉȈȕȐȧȐǸȍȗțȉȓȐȒȈǹȍȊȍȘȕȈǴȈȒȍȌȖȕȐȧ
șȒȓȦȟȐȝȈǴȍȔȖȘȈȕȌțȔȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈǲȖȘȐȌȖȘ9,,,
Предстои стартиране на търг за строителство на жп отсечката Перник – Радомир,
на българска територия са – Гюешево. Министър Алек- гажимент и за изготвяне на
която е част от София – Гюешево
Мирослав Еленков
„Коридор VIII е с голям
потенциал, но са необходими още много инвестиции
и работа за завършването
му“. Това заяви министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев
по време на церемонията по
подписване на Меморандума
за сътрудничество в изграждането на устойчива инфраструктура по протежението
на Коридор VIII. Документът
беше парафиран от Алексиев, министъра на инфраструктурата и енергетиката на Република Албания
Белинда Балуку и министъра
за транспорта и комуникациите на Република Северна
Македония Благой Бочварски. Тримата изразиха един-

но виждане, че Коридор VIII
трябва да бъде разглеждан
като общ проект, обхващащ
цялата инфраструктура –
пристанищна, железопътна
и автомобилна. По думите
им пълното му завършване ще доведе до по-добра
транспортна и икономическа
свързаност, както и подобряване на ефективността

на транспортните услуги.
„За нас е от ключово
значение да развиваме и
надграждаме транспортната свързаност в региона. Някои връзки все още
липсват, а други трябва да
бъдат модернизирани, за да
се осигури достатъчен капацитет. Като цяло по инфраструктурата на коридора

ǵȈȏȕȈȟȍȕȐșȈȕȖȊȐȌȊȈȔȈȏȈȔȔȐȕȐșȚȘȐ
Десислава
Бакърджиева
Със заповед на премиера Стефан Янев са
назначени двама нови заместник-министри – на
регионалното развитие и

благоустройството и на
младежта и спорта, съобщиха от правителствената информационна служба.
Нина Стоименова е назначена за зам.-министър
на регионалното развитие
и благоустройството. За-

вършила е магистърска
степен по специалността „Маркетинг и мениджмънт“ в Университета за
национално и световно
стопанство. Дълги години е работила в дирекция
„Национален фонд“ в Ми-

реализирани голяма част от
участъците. В момента се
работи по модернизацията
на жп отсечката Елин Пелин
– Костенец и рехабилитацията на жп линията Пловдив
– Бургас, Фаза 2, по посока
Коридор VIII. Изпълнява се и
проект за техническа помощ, свързан с модернизацията и изграждането на
железопътна линия София –
граница с Република Северна
Македония“, информира Христо Алексиев.
В Меморандума е посочено, че България ще положи
усилия за приключване на
дейностите по строителството на последния жп
участък от Гюешево до границата с Република Северна
Македония (2,5 км) и модернизацията на съществуващата транспортна инфраструктура по жп участъка
София – Перник – Радомир

сиев посочи, че през следващата седмица ще стартира
търгът за строителство
на жп отсечката Перник –
Радомир. Той допълни, че в
момента се изготвя техническият проект за жп връзката Радомир – Гюешево,
като се очаква в началото
на следващата година да
бъде одобрена и процедурата за строителство.
Република Северна Македония ще работи по изграждането и финализирането
на транспортната инфраструктура до границата
с България и Албания. Това
включва завършването на
дейностите по жп участъците Куманово – Беляковце
– Крива Паланка и строителството на новата жп
линия в участъка Крива Паланка – Деве Баир, граница
с Република България (общо
89 км). Държавата поема ан-

нистерството на финансите.
Яничка Труева заема длъжността зам.министър на младежта и спорта. Тя е завършила магистърска степен в областта
на техническите науки в Химикотехнологичен и металургичен университет в София. Експерт е в областта на младежката политика. Работила е като мениджър
и консултант по различни проекти в публичния и частния сектор, включително по
програмата „Хоризонт 2020“.

подробни проекти за модернизация и електрификация на
жп участък Куманово – Скопие – Кичево (обща дължина
150 км) и изграждането на
нова жп линия в отсечката
Кичево – Стуга – Лин, граница с Република Албания
(общо 70 км).
Албания ще работи по
рехабилитация на жп линия
Тирана – Дуръс и изграждането на новия железопътен
клон до международното летище „Майка Тереза” в Ринас
(обща дължина 34,7 км), както и по рехабилитацията на
жп трасето Дуръс – Рогожин
– Поградец – Лин и изграждането на нова железопътна
връзка Лин – граница с Република Северна Македония
(общо 137 км).
Съгласно документа
трите страни се договарят
посочените цели да бъдат
постигнати до 2030 г.
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Арх. Виолета Комитова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

»ÇÑÒÇÆÍÐÈÂÎÍÒÆÍÄÉÂÒÇÎÐÏÔÊ

Приемам поканата за среща в Камарата на строителите в България с ръководството на организацията

Снимка Владимир Ангелов

Ренета Николова
Г-жо Комитова, в началото Ви благодаря за
това интервю, което е
първо за в. „Строител“
с Вас като министър на
регионалното развитие
и благоустройството.
След една доста напрегната седмица, която започна с протести и искане за оставка и завърши
с „видимо сближаване
на позициите“, какъв е
резултатът? В крайна
сметка какво се договорихте с ББК „Пътища“?
Какви стъпки се реализират в момента?
И аз благодаря за поканата, наистина имам
възможността за първи
път да давам интервю на
в. „Строител”. Това не е
заради някакво специално
отношение, напротив много уважавам медията,
причината е моята голяма заетост. Виждате, че
в краткия мандат на служебното правителство,
въпреки че ни обясняваха
как задачата ни е само
подготовката на изборите, се оказа, че служебното правителство има да
решава и много други задачи. В моята област това
е строителство, което е
започнало и не е довършено, такова, което е завършило, но е неразплатено, и
т.н. Наложи се да се занимаваме с редица проблеми.
Искам още в самото начало на нашия разговор да
заявя и да бъде ясно - аз не
воювам със строителните
фирми. Те са строили и ще
продължават да строят за
България. Ние се срещнахме и започнахме да работим. Преди дни получихме
проект на споразумение
от ББКП, което трябва
да разгледаме. След като
бъде одобрено от нас, ще
го предложим на фирмите,
които имат 5-годишни
договори с държавата за
ремонт и поддръжка на пътища и зимно почистване,
за да може да продължим
да работим с тях. Имаме
кратки срокове за финализиране на този процес.
Това мога да Ви отговоря
за резултата.
В тази връзка веднага питам - излезе информация, че са пуснати
нови търгове за зимно
почистване от Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ). Това двойно подсигуряване ли е? Какво
налага тези обществени
поръчки сега?
От август ние работим по обществена поръчка за зимно почистване и
тя вече е факт в Агенцията по обществени поръчки
(АОП). Ако не успеем да се

споразумеем с компаниите, които имат договори, продължаваме с тази
обществена поръчка. Ще
търсим нови фирми, които
да почистват и поддържат пътищата.
Зимата е на прага. В
някои части на страната вече има и сняг. Гарантирано ли е зимното
почистване? Кога реално ще започне разплащане към фирмите? Каква
е общата сума, която е
отделена? На 100-те милиона от актуализацията
на бюджета ли ще се разчита?
Тук има много въпроси. Зимното поддържане,
както казах, ще бъде осигурено със споразумения
с тези фирми, с които
работим досега, или в
случай че не са съгласни
на споразумение - с тези,
които ще се явят и ще
спечелят обществените
поръчки, които сме пуснали през АОП. Това, което
е направил регионалният
министър през август, е
през актуализацията на
бюджета да осигури 100
млн. лв. за зимно поддържане и почистване за 2021 г.,
тъй като служебното правителство завари АПИ с
напълно изчерпан бюджет
към 30 април. Доволна съм,
че успяхме да гарантираме
пари за зимно почистване.
Сега трябва да си уредим
отношенията с фирмите и
всички граждани да бъдат

спокойни. Между другото,
докато ние се борихме да
намерим пари за поддържане през настоящата зима,
установихме, че зимното
поддържане за миналата
година още не е платено.
Би трябвало към 30 април
то да е изчистено като
задължения към фирмите.
Затова сега ще преценим
тези 100 млн. лв. докъде и
как ще стигнат. Приоритет е настоящото зимно
поддържане.
А кога строителният
бранш може да очаква да
му бъдат разплатени натрупаните задължения,
по официална информация - около 900 млн. лв.?
Какво решение имате по
този въпрос, има ли вече
яснота за схемата, по
която може да се извърши разплащането? Какви
средства се предвиждат
в рамките на тази година? Каква част ще остане за следващата?
Вижте в каква ситуация се оказахме. Има бюджет на АПИ около 400
млн. лв. за поддръжка на
пътища. Всяка година АПИ
дава работа на строителите за 1 - 1,5 млрд. лв.
Това не бива да се смесва с
темата за строителство
на нови пътища, със строителство на други инфраструктурни проекти.
Към днешна дата има извършена работа на стойност около 900 млн. лв. при
бюджет от 400 млн. лв. В

договорите пише, че работата ще се заплати, когато АПИ има бюджет. Към
днешна дата АПИ няма
бюджет и извършената
работа остава висяща.
Неслучайно ние пледирахме в Народното събрание
(НС), макар и като служебно правителство, да
уредим този въпрос, да
подсигурим средства за
тези компании, но това не
се случи. Смятаме, че казусът трябва да се решава
в НС, защото сме парламентарна република. Нито
сме президентска, нито
сме премиерска - когато
в една сфера, в случая ремонти на пътища, не достигат почти 1 млрд. лв.,
този въпрос трябва да се
решава от НС.
Т.е. да разбирам, че
въпросът остава за следващия парламент, който
чрез актуализация на бюджета или по друг начин
да изчисти тези задължения към фирмите?
Точно така.
Какво ще предложите
да бъде заложено в бюджета на АПИ за 2022 г.?
Ясно е, че с 300 - 400 млн.
лв. пътищата ни няма
скоро да станат европейски. Експертите считат,
че са необходими поне 1,5
млрд. лв. на година. Ще
предложите ли такава
сума за пътища в бюджета, което ще се случи за
първи път?

Аз отдавна предлагам
тази сума за ремонт и
поддръжка на пътища - не
защото съм голям експерт или съм чула други
експерти. Просто установих, че от 2018 г. всяка
година са давани между
1,5 и 2 млрд. лв. за текущ
ремонт и поддръжка на
пътищата. Следователно,
след като през 2018, 2019 и
2020 г. са били необходими
по около 1,5 млрд. лв., смятам, че това е бюджетът,
който трябва да бъде
осигурен през НС на АПИ
за текущ ремонт и поддръжка на нашата пътна
инфраструктура годишно.
Това е категорично. Проблемът е, че досега тези
пари са давани не през
санкция на НС, а с министерски постановления от
излишъци в бюджета. Вижте в какъв риск са били
поставени нашите фирми
от предходните управляващи - кой може да знае
дали ще има излишъци в
края на 2021 г. За всички
е ясно, че бюджетът е 400
млн. лв., а работят за 1,5
млрд. Каква е гаранцията,
че ще имаме излишъци в
края на годината, че изобщо ще има НС, че изобщо
ще може да се плати тази
сметка? Никаква - просто
тази сфера на строителна дейност за мен е управлявана по много безотговорен начин. От години
фирмите в пътния сектор
зависят от един малък
бюджет, от излишъци, от

постановления, от това
кой кога ще намери пари
да им плати. Тази практика трябва да се премахне. Парите трябва да са
сигурни, работата да е
свързана с парите, които
са определени по бюджет
и да се спазват срокове и
качество и т.н., защото
противното означава хаос
и огромен стрес. И най-вече за фирмите за съжаление. Така че аз ще предложа за първи път реалната
сума от 1,5 млрд. лева да
бъде заложена в бюджета
за 2022 г.
Какви мерки за подкрепа на бизнеса в услов и я т а н а к р и з а т а,
предизвикана от ковидпандемията, ще предложите? Историята и световният опит показват,
че най-доброто средство
за изход от кризи са мащабните инвестиции в
инфраструктура. Напр.
САЩ приеха инфраструктурен план за над 1 трилион долара. У нас какво
се предвижда за 2022 г.?
Какви търгове са обявени или предстои да бъдат
обявени?
За щастие ковидкризата не засегна сериозно
строителния бранш за
разлика от много други
сфери. И това е хубавата новина. Както знаете,
хоризонтът на служебния
кабинет е кратък, така
че дългосрочни планове
не можем да правим. Но
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съм съгласна, че когато
трябва да се повиши нивото на икономиката, е
добре да се инвестира в
инфраструктурни проекти. Напълно съм съгласна
и подкрепям тази Ваша
теза. Въпрос на финансови възможности на държавата е доколко ще може
да отдели средства, за
да разгръща мащабни инфраструктурни проекти.
Отрасъл „Строителство”
е много съществен дял
на българската икономика. Това са хиляди хора,
които работят, създават
продукт, създават принадена стойност, получават
заплати, които харчат в
други икономически сфери
и по този начин подпомагат цялата икономика. Добре е строителството да
бъзе разгърнато колкото
се може повече в различни
направления - инфраструктурни проекти, обновяване
на жилищен фонд, енергийна ефективност, ВиК и
т.н. Моята прогноза е, че
през 2022 г. ще има много
повече работа за българските строители.
Казвате, че най-лошо
е незавършеното строителство. В тази връзка
как протича реализирането на големите инфраструктурни проекти
– АМ „Хемус“, АМ „Европа“
и скоростния път Видин
– Ботевград. На какъв
етап са те и какво предстои? Какви действия се
предприемат за отчуждения и проектиране?
Защо казвам, че найлошо е незавършеното
строителство? Защото
при него, както и при незаконното строителство,
са вложени много пари,
усилия, хора, техника, организация, материали, но
имаме продукт, който не
можем да ползваме, не можем да го въведем в експлоатация. Затова незавършеното и незаконното
строителство са най-скъпото строителство. Дори
и 5 лв. да струват - те са
дадени на вятъра. Твърдя,
че аз като регионален министър и моят екип сме
насочили цялата ни политика към завършване на
всички започнати строежи
и най-важното - въвеждането им в експлоатация с
Акт 16. Сега конкретно „Хемус“ се строи усилено
в участъци 1, 2, 3 с обща
дължина от 51,3 км и по
заварени договори от предишни ръководства трябва да се завърши до 2024
г. Това е един нормален
срок, в който да построим
50 - 60 км. Един км магистрала на месец е нормален
срок. Не казвам нито че е
бързо, нито че е бавно. Ако
трябваше да говорим политически, можеше да кажа:
о, това е ужасно бавно. Но

аз не искам да говоря така
- това е разумният срок.
След 2024 г. ние ще имаме 51 км в посока Плевен
и Търново след Ябланица.
Участъците 4, 5, 6 ги заварихме с влязъл в сила
Подробен устройствен
план към средата на април
2021 г. Служебното правителство дойде в средата
на май и започнахме веднага ускорено да подготвяме отчуждителните
процедури за участъци 4,
5, 6. Планираме да ги завършим до края на тази
година. Паралелно с отчужденията върви и проектиране. Амбицията ни
е следващата година да
се открие фронт за строителство на тези участъци. Това ще бъде много
голям наш успех - да стартира работа по участъци
4, 5 и 6. Участъците 7, 8,
9 са в най-тежко състояние, защото там нямаме
даже трасе. Пробвали са
предишните ръководители едно трасе, правени са
проучвания и е установено, че то не може да мине
по предвидения вариант.
Имаме свлачищен терен,
защитена зона „Натура
2000”, има и други обстоятелства, които пречат.
Така че сега започваме с
ново трасе, което пак ще
го изследваме като геология и геодезия. Едва след
като се направят необходимите проучвания, ще можем да кажем откъде ще
премине трасето. Следователно тези участъци са
доста по-назад, но убедена
съм, че когато се работи
системно, те ще станат.
Не мога да кажа кога, но
ние работим по тях. Колкото до другите обекти,
за които ме питате – АМ
„Европа“ и скоростния път
Видин – Ботевград, реализацията им продължава.

Срокът за завършване
на магистралата, който
се коментираше преди,
беше 2024 г. Вие като
министър как във времето го виждате, кога
според Вас е реалистично да бъде завършена АМ
„Хемус”, която е много
важна за цялата североизточна част на страната?
Приемете този срок
- 1 км на месец. Това е
реалистичният срок, по
който вървят лотове 1,
2, 3. Това е тежко, скъпо,
бавно строителство. Всеки, който говори за някакви
срокове, които са нереалистични, подвежда цялото общество. И създава
фалшиви нагласи. Аз лично
се придържам към реалистичните срокове. Искам
да кажа, че пътищата на
България са на целия народ. Аз имам претенции, че
тези пътища са мои, те са
и Ваши и на всеки българ-

стигнем тази цел, считаме, че този проект е неустойчив и няма да получи
финансиране. Тази цел е
свързана с реформи, касаещи някои закони и норми,
които трябва много бързо
да бъдат изготвени и одобрени от бъдещото НС,
за да може да стартират
проектите на МРРБ.

През юни се проведе първото заседание на експертната работна група към МРРБ за анализ и
предложения за промени в ЗУТ

ски гражданин, те не са на
нито една партия. Представяте ли си да поставяме линии - дотук строи
това правителство, от
тук нататък служебното,
след него следващото. Ако
гледаме на тези строежи
по този начин, ние сме загубени и никога няма да
успеем да построим катедрала, както се казва. Това
е такъв начин за разделяне
на хората, който за мен е
неприемлив. Няма значение коя партия е на власт
и кой е бил регионален министър - всеки е длъжен,
като дойде тук, да продължи започнатите строежи.
И колкото може по-бързо,
по-коректно и качествено
да ги завършва. Няма друга
алтернатива за служебния
министър. Това не е свързано с нито една партия
и моето виждане по този
въпрос е такова. Който е
дошъл тук, трябва да прави проектите на България.
Има ли спиране на
стартирали и предстоящи процедури във ВиК
и пътния сектор, както
и по оперативните програми? Има ли проблем
с „ОПРР 2014 – 2020” и
за усвояването на средствата?
Няма спиране на никакви процедури. Защо да
ги спираме? Няма логика
да ги спираме. Относно
ОПРР – ние сме в последна фаза на нейното усвояване. Тук се изпълняват
над 1200 проекта. Имахме
известни трудности заради смяната на зам.-министрите, но те вече са
преодолени. Смятаме да
продължим да работим
докрай по тази програма.
За съжаление много често
имаме финансови корекции,
които се налагат на общините. Това е сериозен
проблем. Влизаме в диалог,
опитваме се да помогнем,
така че финансовите корекции да бъдат по-малки,
което забавя процеса, но
не го спира. Това мога да

кажа по този въпрос.
Налице е драстично
увеличаване на цените
на строителните материали и суровини, достигащо до 100%. Вече има
случаи изпълнителите да
се отказват от договори и да предпочитат да
си платят неустойката,
защото ако строят при
тези условия, ще е по-скъпо от неустойката. Вече
имаме и даннни за търгове, където не се явяват
кандидати. Увеличението
е в европейски мащаб.
Ра з л и ч н и т е д ърж ав и
предприемат различни
механизми за индексация
на цените. КСБ изпрати
писмо до премиера с искане за среща. Какво може
да направи МРРБ, за да
се намери механизъм за
индексация и бързо да се
реагира?
По въпроса с индексацията към момента не
сме коментирали мерки.
Но инфлацията е факт.
Строителството е процес, където цената на
материалите, на механизацията, на труда постоянно поскъпва. Наистина сме свидетели на
драстичен скок в цените
като последица от ковидкризата. Надявам се това
да е временно явление, да
се успокоят цените и да
се върнат към нормални
нива. Във ВиК сектора
имаме 22 ВиК дружества,
които са част от ВиК холдинга, всички те изпитват
огромни трудности с високата цена на тока, която
се отразява на цената на
водата. А ние се стремим
да поддържаме социално
поносима цена на този основен ресурс. Нашата реакция тук е, че регистрираме отделно енергийно
дружество, за да може да
купуваме ток на едро и да
подобрим малко крайната
цена на водата. Това е
едно действие, което като
регионален министър вече
съм извършила, и се надя-

вам то да заработи в найскоро време.
Бихте ли дискутирали
тази тема със строителния бранш, защото има
конкретни примери как
се справят отделните
държави, като например
Гърция, Румъния, Люксембург.
Ние нямаме такава
база данни. Но вероятно
разговорите с колегите
от строителния бранш ще
дадат идеи как това може
да се случи. Аз много вярвам в тях, защото това са
хора, които извършват реална строителна дейност,
имат преки наблюдения, те
са мислили по същите тези
въпроси и когато се срещаме, се раждат много добри
идеи. При едни бъдещи разговори ще стигнем вероятно до някакви модели, които
са приложими към България.
България внесе Националния план за възстановяване и устойчивост
в ЕК. Какви проекти за
регионално развитие и
инфраструктура е заложило МРРБ в него?
МРРБ разработи 6 проекта, които са включени в
Плана. Най-големият от
тях е за саниране на многофамилни жилищни сгради. Имаме един проект за
жилищни сгради, имаме за
нежилищни сгради, един
голям проект във ВиК и
проект за дигитализация
на услугите в нашата
сфера. Най-важното нещо
е, че в Плана сме заложили и е ясно, че ще получим
пари от ЕС, ако проведем
реформи. Ние сме описали
няколко реформи, които
трябва да направим по съответните направления,
и само при тези условия
ще получим финансиране.
Например при санирането
на многофамилните жилищни сгради ще трябва
да постигаме енергийни
спестявания повече от
30%. Ако със съответния
проект не можем да по-

Както казахте, част
от Плана е програмата
за енергийно обновяване
на сградите. Вие и преди сте обявявали, че тя
твърдо трябва да продължи, но под каква форма остава енергийната
ефективност като обхват, параметри, ще има
ли съфинансиране и какво
ще се случи с тези близо
3500 сдружения, които
имат одобрени документи още по НПЕЕМЖС?
Тези около 4 хил. сдружения на собствениците
са факт от 2016 - 2017 година. Тогава с политически
цели и предизборни обещания бяха подведени хората,
че ще има пари, че ще санират техните сгради. В
крайна сметка до днешна
дата бяха санирани около
1900 сгради, а бяха планирани 2200 за 2 млрд. лв.
Останалите 4 хил. сдружения на граждани очакват
своите обещания от 2016
до днес. Тези сдружения ще
могат да участват в новата програма, където по
наши предварителни прогнози ще бъдат обновени
около 1000 сгради. От 4000
сдружения около 1000 ще
могат да се включат. Ние
изготвяме критерии, според които ще има конкурентен принцип за подбор
на съответните сдружения да получат финансиране, тъй като няма да има
средства за всички. Без да
искаме, ще ги поставим в
условия на конкуренция.
Законодателството в
сферата на инвестиционния процес и конкретно
Законът за устройство
на територията (ЗУТ) се
нуждае от сериозна промяна и тук се включват
всички браншови организации от сектора, обединени в Консултативен
съвет. Каква е Вашата
позиция и готова ли сте
да стартира реална работа дори в рамките
на служебен кабинет по
подготовката на една
съвременна нормативна
база за сектора?
Първо, ние отдавна
сме започнали работа по
промяна на нормативната база. Но все пак това
не е ангажимент на служебното правителство,
тъй като то, както казах,
разполага с много кратък
хоризонт. Дори аз самата
` стр. 8
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не знаех, че ще има второ
служебно правителство, и
в първото много бързо направихме една промяна да
отменим задължителната
паспортизация на целия
сграден фонд в България.
Това беше едно безсмислено действие на предишното правителство, според
което всички български
граждани до края на 2024 г.
трябваше да съставят
паспорти на своите сгради. Тази наредба, която намерихме, считам, че беше
написана така, без да се
разбира за какво служат
паспортите. Паспорт се
изисква да се състави на
една сграда, когато ще
правим някаква конструктивна намеса в нея. Затова смисълът на паспортите е само когато мислите
да правите намеса в тази
сграда. Много сме доволни,
че със санкция на министъра успяхме да отменим
задължителните паспорти за сградите за всички
български граждани. След
това се заехме с Наредбата за достъпна среда.
Заварихме една наредба,
която ни задължава всички
жилища в новостроящи се
жилищни сгради да бъдат
достъпни за инвалиди. За
мен това е един нон сенс
и абсолютно ненужно оскъпяване на строителството. Ние в момента
променяме тази наредба.
Променили сме още някои
много важни неща, напр.
в ЗУТ - най-вече чл. 148,
който се отнася за т.нар.
приложена регулация. Този
текст блокира строителството на територията
на цялата страна. Заради
неприложена регулация никъде не може да се строи.
А прилагането на регулация е ангажимент на общината. Предприемачът
не може да строи на ул.
Х, защото общината не
е приложила регулация, но
няма власт и да я накара
да приложи такава и така
кръгът се затваря. Променяме този текст и когато
мине през МС, ще бъде готов да влезе в бъдещото
НС. Работим и по ЗОП, където засягаме темата за
инженеринга, и по Закон за
ВиК, който е ключова реформа за нашето бъдещо
развитие и за проектите,
които сме заложили в Националния план за възстановяване и устойчивост.
Това са много амбициозни
цели за краткия мандат,
който имаме.
Как гледате на идеята
за изготвяне на нов ЗУТ и
разделяне на материята
за строителство и за териториално развитие?

Каква е Вашата визия за
бъдещия закон?
За бъдещия ЗУТ предстои дълъг разговор. Аз
имам лично мнение за промяната му. Но за да направим генерална промяна, да
прекроим този основен за
строителството закон
- на нас ни трябва много
дълго време, работа с професионални и браншови
организации, докато сътворим текстове, които
да ни ползват нас самите
като сектор „Строителство“, но и да са в полза
на обществото. Трябва ни
много време да работим
системно, докато направим нещо наистина стойностно. А нашият мандат
скоро свършва.
Какво предвиждате за
инженеринга - тук имате
разминаване със строителите, защото голяма
част от бранша счита,
че особено за големи
обекти инженерингът е
добър вариант.
Нали говорим да се борим с оскъпяването, нали
говорим да даваме точно
толкова пари от бюджета,
колкото сме определили, и
точно такъв продукт да
получим? Моето мнение
е, че инженерингът е процедура, която се прилага
през Закона за обществените поръчки като начин
за оскъпяване на строителния продукт, а ние
трябва да се борим за обратното.
А не пести ли време?
Не, в никакъв случай.
При инженеринга и проектирането, и строителството се дават като
една обща задача. Там
доминиращо присъствие
има строителят, а не проектантът и съответно
инженеринговото решение
може да бъде такова, че
да оскъпи строителството. Приемам инженеринга
като процедура само за
уникални, неповторими, изключително сложни обекти, като например АЕЦ. Не
може едни проектанти да
проектират АЕЦ, а други

по тяхна технология да
я изграждат. Затова не
го отхвърлям, но за един
път в равнината на Тракия какъв инженеринг е
необходим там - имаш да
направиш изкоп, да уплътниш насипа, да положиш
асфалт. Какво уникално
има. Така че ако искаме с
парите, които имаме, да
постигаме по-качествен
строителен продукт трябва да премахнем инженеринга като процедура,
с изключение на определени уникални проекти. Така
наистина ще сме сигурни,
че парите от бюджета
ще отиват точно толкова, колкото трябва, в едно
бъдещо строителство.
Казахте, че сегашният механизъм за пътно
поддържане е неправилен, какъв трябва да бъде
според Вас? Какво е необходимо да се промени в
модела за ново строителство на пътища, сгради
и ВиК?
Поддържането е много сложен въпрос. Но при
новото строителство на
сгради и ВиК-мрежи - задължително процедура за
проектиране и след това
процедура за строителство. Без инженеринг. В
момента се натъквам на
порочна практика, която
откривам всеки ден по
най-различни случаи. Първо се избира изпълнител.
Много е важно да се знае
кой ще е изпълнителят.
Не може ли първо да сътворим проект на хартия,
да го обмислим хубаво, да
стигнем до разрешение
за строеж, да видим какво количество материали,
колко ще струва и тогава да го дадем на фирмите да участват в търг
за строителство. Това е
част от дълбоко вкоренен
корупционен модел. Това
е дълбоко погрешно управление на инвестиционния
процес и трябва да се промени.
То в а е з а н о в о т о
строителство. А за пътното поддържане?

Натъкнахме се на сериозен казус - под форма
на пътно поддържане се
прави основен ремонт на
пътя. Изчистваме всичко
до камъните и полагаме
отгоре нова настилка.
Включително мантинели и
маркировка. Това не е пътно поддържане. Основен
ремонт се прави с проект,
с въвеждане в експлоатация, където казваме: този
основен ремонт е завършен и от днес е въведен
в експлоатация и текат
5 години гаранция. А под
прикритието за ремонт и
поддръжка се правят основни ремонти без Акт 16
и гаранционни срокове. И
почваме ремонт на ремонта - това журналистите
го измислиха. Всички питат докога ще правим ремонт на ремонта? Това не
е по правилата. И трябва
категорично да се промени. Такова управление аз
не го харесвам. Но може
следващият регионален
министър да въведе друга
практика.
Строителният сектор е един от най-засегнатите от липсата на
кадри. Каква е Вашата
визия как професията да
стане по-привлекателна?
И по-адекватна на нуждите на бизнеса?
Станахме свидетели
на два процеса в последните години, които вървят
в различни посоки - строителството все повече
и повече се увеличава в
България. То се разви като
структуроопределящ отрасъл за българската икономика. Това е логично,
защото когато влязохме
в ЕС, ние бяхме една незастроена държава. Имаме още много години да
работим в тази посока,
докато си подобрим всички елементи на урбанизираната среда - ниско и
високо строителство, обновяване на сграден фонд,
здравна, производствена,
социална инфраструктура - всичко това ни чака
и предстои. Процесът на
ръст на строителството

се сблъска с един обратен
процес на неглижиране на
образованието. Някакви
управляващи решиха, че
нямаме нужда от техникуми. Ама те създаваха
средните кадри, които
подхранваха цялата индустрия, включително и
строителния сектор. След
това се неглижира висшето образование. Аз съм доцент в УАСГ. Там висшето
образование на архитекти
и нженери от години се неглижира и това се вижда в
субсидията, която се дава
на един студент. Държавата решава, че за един
студент в еди-кое си висше учебно заведение ще
даде 10 хил. лв. субсидия на
година, а за един инженер
в УАСГ с много тежко следване ще даде 1700 лв. По
този начин ние останахме с по-малко студенти.
Нямаме мотив, идея как
да развиваме тези кадри.
Предишните управляващи
не успяха да усетят този
процес, да хванат духа
на времето. Когато една
индустрия расте нагоре
като строителната индустрия, и кадрите трябва
да вървят с нея. Това показа една безчувственост
към тези процеси, които
се случваха около нас, те
бяха пред нас, пред очите
ни, виждахме ги, но нищо
не беше направено. Затова днес берем тези плодове. Това трябва да се промени. Строителството е
скъпа дейност, заплатите
не са ниски. Не може да работят там неподготвени
кадри. Този сектор осигурява заетост на много
хора - ние обаче през политиките трябва да подпомогнем образованието, да
го стимулираме през стипендии, през субсидии, през
по-високи бюджети на съответните институции,
защото продължаваме да
стоим безчувствени към
видим проблем, който е
пред нас. Няма нужда ЕК
или Световната банка,
или МВФ да ни казват: В
България, строителството върви много напред, а
образованието изостава.
Ние трябва сами да го видим и сами да го променим.
Но затова се иска повече
усещане за общност.
Четете ли в. „Строител“ и какво е мнението
Ви за изданието?
Чета го и Ви поздравявам. От много години сте
на пазара и това е единственото най-сериозно
издание в нашата сфера.
Има няколко архитектурни издания, които се занимават в тази област,
но Вашето е много силно
насочено към строителната сфера. Поздравявам Ви,
за професионализма при

отразяването на темите,
които са важни не само за
строителния бранш, а и за
нашето общество, нашия
живот и всекидневие. Успех на целия екип.

Правим това интервю в навечерието на Димитровден - празника на
строителя. Какво ще пожелаете на българските
строители?
Бих искала от страниците на вестник „Строител“ да отправя най-сърдечни поздрави към всички
колеги – архитекти, инженери, строители, работници, участници в целия
строителен бранш по случай нашия професионален
празник – Димитровден.
Строителството е найвидимата дейност в обществото. То е показател за
стандарта на живот. Дълбоко съм убедена, че всички пътища, магистрали,
водопроводи, газопроводи,
социална, здравна и друга
инфраструктура, всички
сгради, които се строят
в България, нямат политически цвят. Те се случват
благодарение и единствено само на българските
строители. Благодарение
на техните усилия, ръце,
умения и търпение.
Плодовете на труда на
българските строители
не принадлежат само на
днешното време. Те принадлежат и на бъдещите
поколения, те са здравата
връзка, която обединява
миналото с бъдещето.
Благодаря на всички
строители, че сме заедно
в съграждането на съвременна България. Използвам
случая да им пожелая много
здраве, още по-големи професионални успехи в полза
на обществото. Нека Св.
Димитър да ги пази и закриля семействата и найблизките им хора.
Традиционно министърът на регионалното
развитие провежда работна среща с ръководството на КСБ. Вие все
още не сте направили
такава. Бих искала от
името на нашия председател инж. Илиян Терзиев
да Ви поканя да посетите
офиса на КСБ, където в
непосредствен разговор
да се обсъдят актуалните въпроси, които стоят пред бранша и които
няма как да бъдат изчерпани в рамките на едно
интервю.
Благодаря. Приемам
поканата за среща в КСБ
с ръководството на организацията. Ще имаме
възможност в открит
разговор да обсъдим всички теми, които са на дневен ред на строителния
бранш.

КСБ
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В сградата на браншовата организация се състоя Разширен управителен съвет
Снимки в. „Строител“

Емил Христов
Ренета Николова
Камарата на строителите в България (КСБ)
прове де Ра з ш и р е н у п равителен съвет (УС) в
сградата на браншовата
организация. Събитието
се състоя при стриктно
спазване на противоепидемичните изисквания в
хибриден формат – присъствено до 15 души и
посредством интернет
конферентна връзка. В
офиса на КСБ присъстваха
инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, д-р
Николай Иванов,член на УС
на КСБ и председател на
УС на Българска браншова
асоциация „Пътна безопасност“, Валентин Николов,
изп. директор на Камарата, доц. д-р инж. Георги
Линков, председател на
Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС, инж. Любомир
Качамаков, вицепрезидент
на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и председател на ОП на КСБ – София,
Ренета Николова, прокурист и главен редактор
на в. „Строител“. Онлайн
участваха членове на УС
на Камарата и председатели на ОП на КСБ.
Инж. Илиян Терзиев откри заседанието, което
продължи с приемането на
отчет за изпълнението на
дейността на Управителния съвет за 2020 г.

„През изминалата година
успяхме да свършим много
работа въпреки пандемията
от COVID-19. Вярвам,
че ще продължим занапред
в същия дух“, посочи той.
Разширеният УС получи
информация по отчета за
дейността на Комисията
за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален
регистър на строителя
за изтеклия период, представена от доц. д-р инж.
Георги Линков. „Искам да
информирам, че крайният
срок по процедурата по
чл. 20, ал. 2 от Закона за
Камарата на строителите изтича на 29.10.2021 г.

в 17:00. След това системата ще бъде затворена и
повече няма да се приемат
заявления“, каза той.
Заседанието продължи с гласуване на отчет
за изпълнение на бюджета
на Камарата за 2020 г.,
презентиран от изп. директор на КСБ Валентин
Николов.
В следваща точка Разширеният УС на КСБ гласува и одобри

„Основни политики за развитие на КСБ през 2022“,
които бяха представени от председателя
на Управителния съвет
инж. Илиян Терзиев. „През
следващата година ще
продължим активните си
действия за разработване
на нормативната уредба
в областта на строително-инвестиционни я
процес. Сред основните
ни приоритети са иницииране на спешни наложителни промени в действащото законодателство,
като например в Закона
за устройство на територията (ЗУТ), Закона за
културното наследство
(ЗКН), Закона за шума,
Закона за обществените
поръчки (ЗОП), Закон за устройство и застрояване
на Столична община (ЗУЗСО) в посока подобряване
на планирането, проектирането, изпълнението и
приемането на строежите“, поясни инж. Терзиев.
Той каза, че през 2022 г.
КСБ ще работи за консоли-

дирането на съществуващия опит в изграждането
на партньорства и реализация на интегрирани
концепции за развитие
на човешкия капитал и
устойчивата заетост.
„Това ще стане, като продължим развитието на
пряката форма на подкрепа към работодателите,
реализирана от „Строителна квалификация” ЕАД,
чрез провеждане на обучения за придобиване и
актуализиране на професионалната квалификация
и преквалификация, както
и ще разширим спектъра
на предоставяните обучителни услуги, основани
на актуалните тенденции,
проучените потребности
и в синхрон с нормативните изисквания, поставени
пред строителя“, заяви
още инж. Терзиев.
В основните политики
на КСБ през 2022 г. водещо място ще заема и
запазването на лидерската роля на браншовата
организация в дигиталната трансформация на
сектора. „За целта ще
разчитаме на дейността на учредения по наша
инициатива Европейски
цифров иновационен хъб в
сектор „Строителство”,
както и на участието на
наши експерти при разработването и одобрението
на Националната стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на
строителният сектор и
прилагане на СИМ (Строително-инвестиционно

моделиране) в България в
рамките на Националната
работна група към МРРБ“,
поясни инж. Илиян Терзиев.
От думите му стана
ясно, че през следващата
година ще бъде проведена
и широка информационна
кампания, насочена към
строителните компании,
относно перспективите в
контекста на актуалните
политики на европейско
ниво – План за възстановяване и устойчивост,
европейски Зелен пакт,
„ въ л н а з а о б н овяване“
(Renovation wave), „Следващо поколение ЕС” (Next
GenerationEU).
Ще продължи и участието на КСБ в разработване и из п ъ лне н ие
на проекти с европейско
ф и н ан с и ране с вис ока

добавена стойност за
строителните компании,
свързани с повишаване на
конкурентоспособността,
информираността, устойчивата заетост и преквалификацията на кадри.
„ Ка марат а щ е ра з чита на развитието на
партньорските взаимоотношения с всички заинтересовани страни от
държавната администрация, национално представените работодателски,
синдикални и релевантни
неправителствени организации по въпроси, касаещи
сектор „Строителство“,
информира председателят
на УС на КСБ.
„Ще продължим да провеждаме и административно-цифровата реформа в КСБ“, подчерта инж.
Терзиев. Той добави, че
Камарата ще работи за
още по-доброто взаимодействие на Областните
представителства с институциите и експлоатационните дружества на
местно ниво по всички въпроси и програми, свързани
със строително-инвестиционния процес, както и
ще се защитават интересите на бранша на европейско ниво чрез активно
участие и представителство в дейността на Европейската федерация на
строителната индустрия
(FIEC) и др. международни
организации, в които КСБ
членува.
„През 2022 г. ще про-

дължим

утвърждаването на КСБ
като изразител на интересите на строителите
в обществото и пред
официалните власти чрез
изданието на браншовата организация – вестник
„Строител“, и повишаване
на медийното присъствие
във всички информационни канали“, подчерта инж.
Терзиев.
На Разширения УС бе
гласуван бюджетът на
браншовата организация
за 2022 г.
Членовете на Управителния съвет решиха какъв да бъде дневният ред
на Общото събрание на
Камарата на строителите в България, което ще
се проведе в онлайн режим на 24 ноември от 9:00
часа.
След това инж. Илиян
Терзиев представи за обсъждане предприетите
мерки от страна на КСБ
във връзка с рязкото повишаване на цените на
строителните материали.
В точка „Разни“ членовете на УС на Камарата
гласуваха и одобриха състава на три комисии - за
Устава на браншовата
организация, за Кодекса
по професионална етика
и за Правилника за реда
за вписване и водене на
ЦПРС.
Бяха приети и изключени членове на КСБ.
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ǲǹǩȐǵǹǶǸǩȡȍȗȖȌȗȐȠȈȚǴȍȔȖȘȈȕȌțȔȏȈșȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖ
Росица Георгиева
Ренета Николова
Камарата на строителите в България (КСБ)
и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
ще подпишат Меморандум за сътрудничество.
За това се договори ха
председателят на УС на
КСБ инж. Илиян Терзиев и
председателят на УС на
НСОРБ и кмет на община Велико Търново инж.
Даниел Панов на 11-ата
изнесена открита приемна на в. „Строител“.
Домакин на събитието
бе Областното представителство на КСБ във
Велико Търново. Срещата откриха председателят на ОП Велико Търново

Ина Минчева-Кържилова,
инж. Илиян Терзиев и Ренета Николова, проку рист и главен редактор
на в. „Строител“. Сред
гостите на приемната
бяха инж. Динко Кечев,
директор на дирекци я
„Строителство и устройство на територията“ в
община Велико Търново и
арх. Николай Миладинов,
главен експерт в отдел
„Устройство на територията“ на местната администрация. От страна на Областния съвет
на ОП се включиха Венцислав Дончев („Мистрал
7“ ООД), инж. Филип Маринов („Пътни строежи
- Велико Търново“ АД),
Лъчезар Петков („Тера“
ООД) и Станислав Василев („Етра-Ел“ ООД). Кон-

тролният съвет на ОП
Велико Търново бе представен от Минчо Минчев
(„Строително-търговска
кантора“ ЕООД). Събитието уважиха и членовете
на ОП на КСБ - Велико
Търново, Ралица Саралиева („Пъмп Систем“ ООД)
и Живка Георгиева („Инвестстрой-92“ ЕООД).
Ина Минчева-Кържилова представи трудностите, перспективите
и възможностите за развитие на сектор „Строителство“ в областта.
П о сле д в а ди с к у с и я з а
проблема с ценообразуването, както и липсата на кадри в бранша.
След това събитието
продължи в сградата на
местната администрация, където инж. Даниел

Снимка в. „Строител“

Идеята бе обсъдена на 11-ата открита приемна
на в. „Строител“ във Велико Търново

Панов презентира инвестиционната програма на
общината и плановете за
развитието й през 2022 г.
Строителният бранш и
местната власт обсъдиха приоритетните за
региона проекти, които
са предложени за финансиране от националния
План за възстановяване и
устойчивост (НПВУ). Във
фокуса на разговорите

бяха и резултатите от
Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община
Велико Търново, както и
продължаването й в рамките на НПВУ, който вече
е внесен за разглеждане
в ЕК. ОП Велико Търново
и община Велико Търново
обсъдиха и възможност-

ите за разширяване на
сътрудничеството и комуникацията помежду си.
М е с т н и те с трои тели
поставиха и конкретни
казуси пред кмета на общината и неговия екип,
които да намерят своето
решение.
Повече за изнесената
открита приемна четете в следващия брой на
в. „Строител“.

ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧȚȕȈǶǷǷȈȏȈȘȌȎȐȒȐȕȎǰȊȈȕǬȍȓȟȍȊșȍșȘȍȡȕȈȖȉȓȈșȚȕȐȧțȗȘȈȊȐȚȍȓǰȊȈȕǪȈșȍȊ
Снимка авторът

Анелия Кулинова,
ОП на КСБ Пазарджик
Председателят на ОП
на КСБ – Пазарджик, инж.
Иван Делчев разговаря с
областния управител на
Пазарджик Иван Васев. В
срещата участваха и главният секретар на Областна администрация Пазарджик Светлан Карталов,
Дора Дулчева, старши експерт в Регионалното управление на образованието
(РУО), инж. Петя Иванова,
директор на Професионалната гимназия по строителство и архитектура
– Пазарджик, и Румен Димитров, представител на
строителите от областта. Събитието се проведе преди утвърждаването
на държавния план-прием
за учебната 2022 - 2023 г.
На него се дискутираха
възможностите за увеличаване на квотите за
определени специалности
за професионалните гимназии и в частност ПГСА
– Пазарджик.
Инж. Делчев изрази
притесненията на строителния бранш от недостига на работна ръка и
квалифицирани кадри за
сектора, както и тенденцията на намаляване броя
на завършилите професионални училища и в тази
връзка помоли присъстващите за съдействие,
доколкото е възможно, на
местно ниво да се намери
най-оптималното решение
за решаване на проблема.
Инж. Петя Иванова
представи накратко положението в ПГСА – Пазарджик. „От 2019 г. броят на
паралелките непрекъснато намалява, специалности, като „Водно“ и „Пътно строителство“ вече не
се изучават. Драстично
намаля и броят на учениците в „Строителство и
архитектура“ и „Геодезия“.

От години не се извършва
прием по специалностите „Зидарии“, „Кофражи“,
„Армировка и бетон“ и др.
от втора степен на професионална квалификация.
Знам, че цялото общество
трябва да се дигитализира, но трябва да има
и лекари, и строители.
Смятам, че причината за
отлива на ученици не е в
управлението на гимназията и в колегите както и
с начина на преподаване, а
защото има много по-атрактивни професии“, заяви
директорът на ПГСА. Според нея другата причина
е, че всяка община е един
вид затворена – учениците рядко излизат от нея,
с изключение на тези,
които са се запътили
към елитните гимназии,
а те от своя страна са
с доста голям прием. По
думите й важна причина
е и дисбалансът и в самите професионални училища в региона. „Смятам,
че когато се утвърждава
план-приемът, трябва да
съответства на икономиката в нашия град и в областта“, добави инж. Петя
Иванова.
Дора Дулчева обясни, че приемът в професионалните гимназии не
зависи от регионалното
управление на образованието, а се определя от
МОН. „По никакъв начин
не се извършват рестрикции към ПГСА и другите
професионални училища в
областта“, бе категорич-

на тя и отбеляза, че тази
година съотношението
профилирани/професионални паралелки е 36/64.
„Не можем да реагираме
в процентното разпределение на профилирани и
професионални, но можем
да участваме в рационалното разпределение на
паралелките в професионалните училища, за да
постигнем желания баланс“, изтъкна Дулчева.
В продължение на тази
теза Светлан Карталов
каза, че трябва да се гледа реалистично, в противен случай каквито и административни мерки да
се приложат, резултатът
ще е нулев. Той допълни, че
по-належащо е браншът да
се рекламира и да бъде поблизо до подрастващите
и техните родители, за да
могат те да направят своя
избор отрано. „Във Ваш интерес е да имате някакви
реални очаквания, че тези
ученици, които завършат
професионалната гимназия, ще останат и ще се
реализират при Вас“, посочи Карталов. Той отбеляза,
че главната роля трябва
да е на браншовата организация и бранша като
цяло, защото натискът на
пазара на труда е голям и
не е определящо вече само
заплащането. „Тук е Вашето място да представим
професията на строителя
като престижна и атрактивна“, завърши Карталов.
Румен Димитров обърна
внимание, че търсенето на

строителни техници е довело до там, че такива се
обучават дистанционно в
много кратки срокове в специалност „Строителство
и архитектура“, за която
безспорно е нужно много
повече време за качествено
придобиване на знания.
В заключение Иван

Васев пое ангажимента
да организира среща с
кметовете на общини, на
която да бъдат представени предложенията на
строителния бранш и да
се търсят възможности
за решаване на проблема
с недостига на кадри. Той
подчерта, че Камарата на

строителите е структура, с която Областната
администрация си сътрудничи активно от години,
предложенията и становищата им ще бъдат обсъдени от Комисията по
заетостта към областния съвет за регионално
развитие.

0700 20 404

WWW.INGCONSULT.BIZ

АКЦИЯ С ГРИЖА ЗА МАШИНИТЕ:

ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
ОТ ИНЖКОНСУЛТ

Заплаща само стойността на сервизното посещение
Сервизният труд е безплатен (до 2 работни часа)
Получавате и 50% намаление на цената за компютърна
диагностика на машината , както и преференциални
цени за сервиз и резервни части.

Заявете час за
техническа инспекция

0700 20 404

ИНЖКОНСУЛТ е официален сервиз на марките: XCMG, LIUGONG, SANY, SUNWARD, HYDROG,
SHANTUI, GENIE, OPTIMAS, XGMA, MONTABERT, EP, COMAC и други

ФОРУМ

петък, 22 октомври 2021

Ñòðîèòåë

11

Вторият за България „Ден на обновяването“ – с медийното партньорство на в. „Строител“

ǹȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧȚȉȘȈȕȠȍȋȖȚȖȊȌȈȗȖșȘȍȡȕȍȕȖȊȈȊȢȓȕȈȖȚ
ȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈșȋȘȈȌȐȉȓȈȋȖȌȈȘȍȕȐȍȕȈȕȈȚȘțȗȈȕȐȧȖȗȐȚ
Повишаването на ЕЕ е все по-необходимо при значителното поскъпване на енергията в Европа
Емил Христов
Българската асоциация
за изолации в строителството (БАИС), Камарата
на строителите в България (КСБ) и Центърът за
енергийна ефективност
ЕнЕфект бяха организатори на втория за България „Ден на обновяването“
(Renovation daу - REDay).
Събитието се осъществи
с медийното партньорство на в. „Строител“. То
е част от европейската
инициатива REDay 2021
на Renovate Europe, чиято
основна цел е намаляване
на потреблението на енергия на сградния фонд в ЕС
с 80% до 2050 г., за да се
постигне стандартът на
почти нулево енергийни
сгради до средата на века.
Домакин на събитието
бе инж. Йордан Николов,
изп. директор на БАИС.
Участие взеха Валентин
Николов, изп. директор на
КСБ, Ивайло Алексиев, изп.
директор на Агенцията
за устойчиво енергийно
развитие (АУЕР), Драгомир Цанев, изп. директор
на ЕнЕфект, и др. С видео
обръщение се включи Адриан Джойс, директор на
Renovate Europe Campaign.
„БАИС е национален
партньор на Renovate
Europe, ангажиран с пос т иг ане н а цели те н а
инициативата“, сподели в

началото на срещата инж.
Йордан Николов и благодари
на в. „Строител“ за популяризирането на кампанията.
Последва видео обръщение на Адриан Джойс,
който посочи, че е изключително важно страната
ни да продължи пътя си
към обновяване на жилищните сгради. „В България
енергийната бедност е
един от най-големите социални проблеми. Вярвам,
че с общи усилия ние можем да променим това“,
каза Джойс. Той сподели, че
в редица от националните
планове за възстановяване
и устойчивост на страните членки на ЕС темата за

енергийната ефективност
е ключова.
„За съжаление процентът на средства, които
ще бъдат отделени по
това направление, е малък.
В едни страни са заложени
едва 4% за саниране, в други 16%, а нашите очаквания
бяха за много повече“, каза
директорът на Renovate
Europe Campaign.
„България има голям
процент необновени сгради, като много от тях не
са поддържани добре десетки години. Обновяването е възможност за всички
домакинства да подобрят
условията си на живот и
да намалят енергийната си

зависимост. Строителните компании съответно да
имат работа с дългосрочен
хоризонт, което ще им позволи да развият капацитета си и да обучат и запазят квалифицирани кадри“,
коментира на свой ред
Ивайло Алексиев. Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие посочи,
че връщането на живота
на сградите е една голяма възможност за всички,
като по думите му по този
начин местните власти
могат да привлекат не
само повече инвестиции,
но и да мотивират хората
да останат по родните си
места.
„Посланието за ползите

ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȚȍȗȓȈȕȖȊȍȏȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍșȈȋȖȓȧȔȈ
ȕȖȕȍȌȖșȚȈȚȢȟȕȖȐȏȗȖȓȏȊȈȕȈȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȏȈǭǭ
В момент, в който повишаването
на енергийната ефективност става
по-спешно отвсякога поради стремителното нарастване на цените
на енергията, плановете за възстановяване представляват огромна
възможност за значително намаляване на потреблението на енергия.
За съжаление тя е недостатъчно
използвана, защото редица държави
членки на Европейския съюз не са
предвидили продължаване на политиките си за енергийното обновяване на сградния фонд в периода след
2026 г. Това сочи проучване на E3G
(Third Generation Environmentalism) за
кампанията Renovate Europe, направено на база националните планове
за възстановяване и устойчивост
(НПВУ) на държавите от ЕС.
„С оглед засилване на „зеления” преход от държавите членки се очакваше
да изразходват поне 37% от получените средства за действия, свързани с
климата, като енергийното обновяване бе препоръчително да е водещ компонент. Проучването обаче установи,
че средно само 8% се разпределят за
това, като в повечето случаи се постигат само 30% икономия на енергия,
което е минимумът, изискван от ЕК“,
става ясно от доклада.
Проучването обхваща 18 от всички
27 държави членки и установява, че общата сума, която е планирана за енергийно обновяване, е 39,9 млрд. евро, или
8,4% от общото финансиране. Този

процент варира от най-ниските при
някои, малко над 3% като в Австрия, до
високите за други - над 16% за Белгия.
Разглеждайки цифрите в изчисления
на глава от населението, виждаме, че
в ЕС има огромни различия, например
Гърция планира да похарчи 384 евро, а
Австрия само 11 евро. Инвестициите
са концентрирани в жилищния сектор,
който получава над 23 млрд. евро (58%),
като сградите от публичния сектор
се явяват втората по големина цел с
близо 13 млрд. евро (34%).
Проучването също така подчертава значението на ясна регулаторна
рамка на ниво ЕС, която да допълва и
стимулира действията от НПВУ на

място. Резултатът от законодателните предложения, представени във
Fit-for-55 (политически мерки, целящи
да дадат възможност на ЕС да намали
емисиите с поне 55% до 2030 г.), които
биха влезли в сила, докато се инвестира финансирането от НПВУ, ще бъде
от решаващо значение в това отношение. Например въвеждането на задължителни минимални стандарти за
енергийна ефективност съгласно Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) би било
добър пример за всички участници в
обновяването на сгради от институционални инвеститори до крайните
потребители.

от обновяването на домовете трябва да стигне до
повече наши съграждани.
Необходимо е да се създадат механизми това да се
случва лесно и бързо. Апелирам подобни форуми да
се организират по-често и
конструктивната дискусия
да намери работещи решения“, заяви Алексиев.
Изпълнителни ят директор на КСБ Валентин
Николов от своя страна
припомни, че на миналогодишния форум са разгледани предизвикателствата
от „вълната на обновяване“, насочена към сградния
фонд в Европа. „Още тогава заявихме, че строителният бранш е готов да
посрещне тази вълна благодарение на натрупания
опит, на своята устойчивост и гъвкавост, които е
доказал във времето“, каза
Николов. Той подчерта, че
браншовата организация
продължава да работи активно за популяризиране
на професията строител
сред младите хора, като
добави, че се очаква през
следващите години да има
нужда от специалисти в
областта на енергийната
ефективност.
„Специално искам да
отбележа, че е необходимо и изграждането на дигитална база на сградния
фонд в страната, което
според мен е от голямо значение, защото само това е
начинът да следим състоянието им и тяхното развитие“, каза Николов.
Той сподели още, че за
Камарата на строителите
обновяването на сградния
фонд във всичките му направления има много важно
значение за създаването на
една устойчива заетост.
„При старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ние положихме неимоверни
усилия, подготвихме хора,
създадохме бригади, които
натрупаха доста опит. За
съжаление с прекратяването на програмата се
получи така, че една го-

ляма част от тези хора с
уменията, които вече са
придобили, много лесно си
намериха работа в Европа“, посочи изп. директор
на КСБ.
Николов акцентира на
факта, че сложната политическа обстановка
в страната все още не
позволява развитието и
осъществяването на европейските „зелени” политики у нас и че европейската
Зелена сделка признава, че
строителният сектор е
ключов стълб, който може
да подпомогне за извеждането на милиони европейци от енергийна бедност.
„Това е особено важно за
България. Вярвам, че политиките за енергийна
ефективност трябва да се
превърнат в обществена
ценност и водещ икономически приоритет както за
Европа, така и в България“,
заключи изп. директор на
Камарата.
„Надявам се форумът
да се превърне в една традиция. Изключително съм
радостен, че все по-често темата се засяга в
България“, сподели Драгомир Цанев. Той информира
присъстващите относно
проведено социологическо
проучване сред домакинствата в Бургас и Габрово
дали са склонни да съфинансират участие в програми
за обновяване. „Около 30%
декларират пълна невъзможност за самоучастие,
всички други биха се включили със средства, но искат да бъдат убедени в качеството на изпълнените
мерки“, подчерта той.
Цанев коментира и темата с липсата на кадри в
сектор „Строителство“.
„Истината е, че няма работници в почти всички
браншове, а когато говорим
за квалифицирани кадри, ситуацията действително е
драматична“, поясни той.
Изп. директор на ЕнЕфект
подчерта, че трябва да се
търсят общи решения на
всички заинтересовани
страни, за да се преодолее
този казус.
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Инж. Терзиев посочи, че
изложбата показва труда
на строителите. „Благодаря на кмета на СО Йорданка Фандъкова за доброто
партньорство, за това, че
за осми път КСБ реализира
тази прекрасна експозиция заедно с в. „Строител“
и със съдействието на общината“, каза председателят на УС на КСБ.
„Съжалявам, че днес
г-жа Фандъкова не може да
бъде с нас, и искам да й пожелая бързо възстановяване. Всички сме изправени
пред предизвикателствата, наложени от ковидпандемията. Но фактът, че
въпреки всичко сме тук и
можем да представим пред
Вас тези прекрасни фотоси, показва, че българските строители не спират
да отдават своя труд в
полза на обществото“,
посочи инж. Терзиев. Той
специално подчерта, че на
откриването на изложбата са поканени ученици от
Софийската гимназия по
строителство, архитектура и геодезия „Христо
Ботев”, както и студенти
от УАСГ и ВСУ „Л. Каравелов“. „Радвам се, че виждам
днес толкова млади хора,
защото те са бъдещите кадри на бранша, и ги
очакваме скоро при нас“,
каза председателят на
КСБ. Той покани жителите и гостите на София да
посетят изложбата и да
видят резултатите от
дейността на българските строители. „Искам да
използвам случая и в навечерието на Димитровден
да поздравя всички строители. Да им пожелая здраве и весел празник. Надяваме се и догодина да се
видим на откриването на
9-ата изложба, където да
продължим да показваме

Инж. Илиян Терзиев,
председател на УС на КСБ:

ǝǹǴǸǶǴǾǱǻǺǶǬǳǮǬǾ
ȃǱǭȆǷǯǬǼǽǶǴȋǾ
ǽǾǼǺǴǾǱǷǸǺǲǱǸǹǺǯǺ
Изложбата показва, че българският строител
може много. Това е осмата ни експозиция. Инициативата се реализира като общо усилие на Камарата и в. „Строител“, със съдействието на Столичната община. С нея доказваме на жителите и
гостите на столицата, че това, което се прави в
България, се прави за гражданите на страната и
за техния по-добър живот.
нашите постижения“, допълни инж. Терзиев.
„Искам да Ви поздравя
от името на кмета на СО
г-жа Фандъкова и от свое
име за експозицията, която се реализира за поредна година”, каза инж. Ангел
Джоргов. „Много често по
медиите се акцентира
върху лошото. Но когато
видите всички тези обекти, реализирани по един
прекрасен начин, и то от
български строители, можете да се убедите, че в
София се случват хубави
неща в сферата на стро-

ителството. Добре е да
показваме и хубавото“,
подчерта още той. „Искам да поздравя и всички
фирми, чиито обекти са
намерили място в изложбата, защото това е един
критерий за тяхната отговорност към столичани,
а и не само“, каза още той.
„Позволете ми да отправя
и моите поздрави във връзка с предстоящия професионален празник на строителя - Димитровден“,
завърши зам.-кметът на
Столичната община.
До 31 октомври жите-

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC
и председател на ОП на КСБ – София:

ǎǽǴȃǶǴǽǱǹǬǿȃǴȁǸǱǰǬ
ǼǬǭǺǾǴǸǻǺǱǮǼǺǻǱǵǽǶǴǸǺǰǱǷ
Изключително щастлив съм, че за поредна година имаме прекрасна изложба,
най-вече защото показваме какво правят
строителите. Повечето проекти са дело
на членове на Областното представителство на КСБ - София. Ние сме най-голямата регионална структура и софий-

ските проекти се реализират основно от
софийски фирми.
Важното е, че всички се научихме да
работим по европейски модел. Обектите
са страхотни и по нищо на отстъпват на
тези, които могат да бъдат видяни във
Виена, Брюксел или навсякъде в Европа.

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет по направление
„Обществено строителство“ в СО:
ǙǱǶǬǮǽȋǶǬȀǴǼǸǬǶǺȋǾǺǻǺǻǬǰǬǮǴǳǷǺǲǭǬǾǬ
ǰǬǽǴǰǬǰǱǽǸǱǾǶǬȃǱǾǺǮǬǱǺǾǯǺǮǺǼǹǺǽǾ

Главният редактор на в. „Строител“ Ренета Николова
подари на инж. Ангел Джоргов книгата „Строител.
Интервюта“, в която е публикувано негово интевю

Мога само да отправя адмирации
за представянето на изложбата „Виж
София - заедно строим за хората“.
Традиционно посещавам експозицията
като гражданин, за да се полюбувам на
фотографиите, а това е първото ми
откриване. Приветствам начинанието, защото то дава възможност да се
види, че родните строителни компании
лите и гостите на София
ще могат да видят паната с включените снимки,
някои от които заснети
с дрон. Те ще се запознаят със знакови обекти
от пътната, образователната, екологичната
инфраструктура в столицата, сред които са новите станции от третата

работят качествено. Нека всяка една
фирма, която попада в изложбата, да си
даде сметка, че това е и отговорност.
Независимо дали изгражда обект в София, България или чужбина, нека да знае,
че трябва да надгражда постигнатото.
Благодаря на в. „Строител“ и на КСБ, че
помагат в процеса фирмите да предлагат високо качество на своя труд.

линия на метрото, новоизграденият участък на
Софийския околовръстен
път, нови сгради на детски градини и училища, облагородени паркове и зони
за отдих и др. Автори на
фотографиите са Румен
Добрев, Владимир Ангелов,
Галя Герасимова, Ренета
Николова и др.

Видео репортаж
от съ бит ието, из ра б оте н от в . „ Строи тел“, може да се види
на сайта на изданието
www.vestnikstroitel.bg и
на YouTube кана ла на
вестника. Снимките от
изложбата са качени в
галерията на сайта на
в. „Строител“.

Гости на откриването бяха управителите на „Калистратов Груп“ АД инж. Нина Стоянова и
инж. Камен Наумов, както и арх. Камен Маринов
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Арх. Здравко Здравков, главен
архитект на СО:

ǛǼǱǳǼǬǭǺǾǬǾǬǹǬ
ǽǾǼǺǴǾǱǷǴǾǱǹǴǱǮǴǲǰǬǸǱ
ǻǼǱǾǮǺǼǱǹǴǹǬȄǴǾǱǴǰǱǴ
ǶǬǾǺǬǼȁǴǾǱǶǾǴ
Благодаря за поканата да присъствам на откриването. Поисках да застанем точно пред паното, което показва пасарелката на Софийския
околовръстен път (СОП), защото това съоръжение съм го отгледал като малко дете. Започнахме с архитектурен конкурс, със създаване на
визията и завършихме с реалното изграждане
от „Главболгарстрой“.
Винаги, когато минавам оттам, си спомням
цялата тази процедура. Очаквам през 2021 г. да
приключим отчужденията и да успеем да направим още 2 такива съоръжения. През работата
на строителите ние, архитектите, успяваме
да видим идеите си, претворени в дела. Изключително е удовлетворението да видиш нещо,
което е замислено като концепция, сложено е
на чертожната дъска, минало е през умовете
на всички конструктори и вече служи на хората.
Огромно е удоволствието да създаваш. Поздравления за всички, които участват в този процес
- от идеята до крайния резултат.

Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател
на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“:

ǍǼǬǹȄȆǾǰǺǻǼǴǹǬǽȋǸǺǾǺǾǺǹǬǝǺȀǴȋ
ǰǬǻǼǺǰȆǷǲǬǮǬǰǬǭȆǰǱÅǜǬǽǾǱǹǺǹǱǽǾǬǼǱǱ´
За мен за пореден път е удоволствие да присъствам на събитието и силно се надявам то да
продължи по същия начин още много години. Тук е мястото да кажа,
че браншът определено допринася
мотото на София да продължава да
бъде „Расте, но не старее“, а дори,
че благодарение на всички строители в нашия град можем да добавим –

„и хубавее“. Неминуемо тези фотоси
показват качествената работа на
българските фирми. Всички виждаме как благодарение на труда на
хората в тях градът се превръща
в една модерна европейска столица.
Като председател на Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване“ – „Подкрепа“ искам
да използвам възможността да по-

желая на колегите здраве, повече
мъдрост, професионално и кариерно развитие, но най-вече моята
мечта да успеем ние като българи
да обединим усилията си и да имаме
възможност да дадем хоризонт за
развитие на нашата държава. Намираме се в изключително важен
момент в развитието ни като държава.

Изложбата уважиха Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ, г-жа Бисерка Пешова, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент
на КТ „Подкрепа“

Вестник „Строител“ благодари за подкрепата на:
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Ученици от СГСАГ „Христо Ботев” споделиха впечатленията си от изложбата на КСБ и в. „Строител”
Снимки в. „Строител“

Георги Сотиров
След официалното откриване на осмата фотоизложба
„Виж София – заедно строим за
хората“ вестник „Строител“
получи покана от директора на
СГСАГ „Христо Ботев“ ландш.
арх. Добрина Андреева да посети престижната гимназия, за
да се срещне с част от възпитаниците на професионалното
училище, които са били на изложбата. Причината бе масовото присъствие на учениците от
СГСАГ „Христо Ботев“ на пешеходния мост над бул. „България“
до НДК.
В 11:45 ч. на следващия ден
в междучасието попитахме
младите хора от ХI клас за впечатленията им от включените
снимки в експозицията. 15-те
минути между учебните часове се оказаха недостатъчни за
тях, за да изразят всичките си
емоции от видяното, но и повече
от достатъчни, за да разберем
начина на мислене на учениците,
избрали още отсега професионалния си път.
М и х а и л А лекс ан д р о в, ко й т о
се обучава в
направление
ландшафтна
архитектура,
веднага направи връзка между паната и
това, което изучава. „Прекрасен
кадър на сградата - многофункционален комплекс, където на
покрива е развита зимна градина. Изключително приветливо и
красиво. Това, което ни направи

Бъдещите архитекти и строители на България

впечатление е, че има решение
за топлоустойчивост, за ветроустойчивост и положено специално покривно покритие, което
коментирахме със съучениците
от нашата специалност. Обектът е уникално българско постижение“, сподели той. Михаил
Александров обърна внимание, че
подобен подход е задължителен,
ако искаме да променим визията
на сградния фонд и, разбира се,
на българските градове.
Рая Михайлова се възхищава на представените в изложбата учебни заведения с класни
стаи, в които има характерно
озеленяване. Тя се надява след

една година да
продължи образованието си в
Университета
по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Рая
Михайлова ни
разказа, че при
избора на средното си образование в семейния съвет е надделяло мнението, че СГСАГ „Христо
Ботев“ е сред най-престижните
училища и възпитаниците му
имат бъдеще.
За Бояна Капрелова от особен интерес е била японската

градина в Зоологическа градина София. Тя
подчерта, че в
тези градини
се използват
орнаментни
камъни, всичко
е цветно, мястото е с неповторимо усещане за уют. Желанието й е да продължи образованието си в УАСГ, но заяви, че
вероятно ще бъде задочно, за да
може да работи и да прилага на
практика придобитите знания
от Професионалната гимназия,
а като иска и да открие собствена фирма.
И Момчил
Измирлиев се
оказа много интересен събеседник. Той учи
специалността „Строителство и архитектура”. От
изложбата за него се откроява
сграда с озеленен покрив, разчупена като визия и запомняща
се като архитектурно и строително постижение. Той също
е наясно как ще продължи да се
развива след ХII клас – ще се насочи към университетите, където се изучава строителство
и архитектура. „Архитектурата ми е много интересна. Това
е перспективна и отговорна
професия. Ако интересите ми
в тази област се задълбочат,
УАСГ е на една ръка разстояние
от нашата гимназия”, усмихва
се Момчил Измирлиев.
Пресиян
Димитров
също е посетил изложбата. Неговата
специа лност
е „Строителство и архитектура”. Възхищава се на фотосите, които
показват пътната инфраструктура, и счита, че снимките от
Софийския околовръстен път са
изключителни. „Оценявам това
шосе като много добро решение за трафика в столицата, а
и реализацията му е перфектна.
Трябва да отчетем и направените отклонения към кварталите
под Витошката яка”, казва той.
Пресиян Димитров е привлечен

от строителството на сгради,
но е категоричен, че дори и да
не влезе в някое от предпочитаните висши строителни училища, светът няма да свърши. Ще
кандидатства в университети,
където се изучават компютърни науки, информатика и др.,
защото те в бъдеще ще участват все повече в работата на
строителните и архитектурни
фирми.
На разговора ни с Каролина Игнатова
присъстваха
две нейни съученички, които
все още не са
успели да разгледат изложбата, но и трите са влюбени
в изучаваното от тях „Водно
строителство“. На пръв поглед
– доста тежка специалност за
момичета, но Каролина Игнатова не смята така. Те споделиха,
че е чудесно, че в експозицията са използвани и снимки от
дрон. „Това е достатъчно, за да
предизвика интереса ни. Знаем,
че при тежките проектирания,
включително и на водни магистрали, новите технологии
изключително много помагат”,
обсъждаха младите дами. Каролина Игнатова ни изненадва с
амбицията си след ХII клас да се
опита да влезе в специалност
„Строителство и архитектура
на сгради и съоръжения”, която
се изучава само във ВСУ „Любен
Каравелов”. Тя добавя, че нейните родители някога са се дипломирали именно в това висше
училище.
Ралица Анг елова е по следната ни
събеседничка.
Тя набляга на
английския език
в специалността „Строителс тво и арх и тектура”. Определя изложбата
като широкообхватно представяне на успехите на българската архитектура и строителство през последната година.
„Столицата е представена по
един много красив начин и колкото повече такива ефектни
обекти в София се популяризират, толкова повече ще бъдат
хората, които ще останат влюбени в нашия град”, сподели Ралица, преди да удари звънецът за
следващия час.
„Градът се развива и това

именно показва „Виж София –
заедно строим за хората“. Няма
значение дали нашите ученици
са коментирали впечатленията
си от архитектурни постижения, от строежа на метрото,
от инфраструктурното строителство или от ландшафната
архитектура. Важното е, че
младите хора оценяват красивото”, каза накрая ландш. арх.
Добрина Андреева.

СОФИЯ
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Финансовият ресурс за изпълнението на стратегическия
документ е 1,186 млрд. лв.
Страницата подготви
Росица Георгиева

Проведе се обществено обсъждане на Плана
за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за
периода 2021 - 2027. Целта на документа е да насочва инвестиционната политика на общината в
следващия програмен период на Европейския съюз.
Той е разработен от общинското предприятие „Софияплан“.
В документа са идентифицирани 105 квартала,
села и местности, които са обобщени в 7 групи.
Това са и местата, които имат най-голяма нужда
от намеса в следващите 7 години. Определени са
14 цели и 102 мерки, повечето засягащи различни
сектори. Всяка от тях включва подробно описание
на необходимите действия и възможни проекти. Посочени са също така отговорните звена от администрацията, както и потенциалните партньори.
Направен е списък с важни за общината проекти
- интегрирани и секторни, който не е изчерпателен,
а пожелателен.
Определен е и списък на междуобщински проекти
(Интегрирани териториални инвестиции), които
да помогнат за развитието на региона като цяло.
Разработени са три варианта на финансовата рамка според икономическия растеж в страната и в общината. Първият е песимистичен,
където индикативната стойност на проектите
е 5 380 422 998 лв. При реалистичен вариант ще
бъдат инвестирани 5 890 224 594 лв. В оптимистичния се предвижда да бъдат изпълнени проекти
за 6 745 373 015 лв. Най-голям дял от средствата са
за „По-устойчиво развитие и подобрена свързаност“
и „Подобряване на конкурентоспособността на общината и развитие на икономиката на знанието“.
Арх. Здравков обясни, че списъкът с проекти
може да бъде допълван през годините след одобрение от СОС. До първи ноември могат да се подават
предложения или препоръки към Програмата за София. Тя трябва да бъде приета от СОС, за да може
до края на годината да бъде внесена в МРРБ.

ǯȈȗȖȟȕȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈȧșȓȈ
ȊșǲȈȏȐȟȍȕȍ
Започна строителството на нова детска ясла
с 2 групи и физкултурен салон към ДГ „Детелина” в
с. Казичене. Обектът е част от тригодишната програма на кмета Йорданка Фандъкова за изграждане
на нови забавачки и се финансира от Столичната
община. Дейностите са поверени на „Аргогруп Екзакт“ ООД.
Одобрени са идейната концепция и техническият
инвестиционен проект, а контролът по изпълнението на обекта се осъществява от районната администрация. Фирмата изпълнител има 280 календарни
дни да завърши строително-монтажните работи,
да оборудва и обзаведе новия корпус. В момента се
изграждат 17 детски градини и ясли на територията
на София.

До 2030 г. столицата трябва да
се превърне в климатично неутрален, ресурсно ефективен и адаптивен град. За да се случи това, ще се
изпълнява нов План за действие за
устойчива енергия и климат, който
ще е със срок до 2030 г. На последното си заседание Столичният общински съвет прие стратегическия
документ, внесен от кмета Йорданка Фандъкова, а този, свързан с
климатичните промени в общината,
който трябваше да се реализира до
2025 г., беше отменен.
Планът включва общо 70 мерки,
31 от които свързани със „смекчаване“ и 39 свързани с „адаптацията“
към климатичните промени. Общата им стойност е приблизително
1,186 млрд. лв. с ДДС за целия период,
включително отчитането на дейностите, което ще стане до 2032 г.
По-голямата част от средствата са за мерките в раздел „смекчаване“. Сумата, необходима за изпълнението им, е 871,24 млн. лв., от
които 744 млн. лв. за обновяване на
жилищни сгради, съгласно Плана за
възстановяване и устойчивост и за
поетапно обновяване на зданията
до най-високо разходно ефективно
ниво.
Според документа в СО ще се
създадат предпоставки за строителството на нови сгради с нулево

потребление на енергия и плюсовоенергийни сгради. Предвижда се
въвеждане на изискване всички нови
общински здания да се строят до
ниво „близко до нулево потребление на енергия“. Администрацията
трябва да изготви правила и модел
на публично-частно партньорство
за осигуряване на по-широко навлизане на ВЕИ в общинския сграден фонд,
както и на система от стимули за
увеличаване на разделното събиране
на битовите отпадъци.
В периода до 2030 г. в общината
ще бъдат обособени пилотни територии с нулево потребление на енергия. За да се постигнат заложените
цели, ще бъде направена поетапна
подмяна на лекотоварния автопарк
на администрацията с електрически. За изпълнението на планираните мерки за „адаптация“ към кли-

матичните промени са предвидени
общо 315,36 млн. лв. с ДДС за целия
период. Тук се включва развитието
на нови и реконструкция на съществуващи елементи на зелената и синя
система и инфраструктура на Столичната община (паркове, зони за
отдих, водни площи и др.).
Сред другите мерки са разработване на план за използването
на площите на покривите на сградите, изготвяне на концепция и
създаване на собствена общинска
информационна система за управление на процесите, свързани с адаптация към климатичните промени,
изграждане на система за ранно
предупреждение при метеорологични ситуации с опасни въздействия
върху различни стопански области
и сектори, вкл. върху качеството на
атмосферния въздух и други.

ǹǶșȚȈȘȚȐȘȈȗȘȖȞȍȌțȘȈȏȈȒȖȕȞȍșȐȖȕȐȘȈȕȍȕȈȉȈȕȧȚȈȊǩȈȕȒȧ
Столичната община
може да стартира процедура за възлагане на концесия за строителство
на балнеолечебен и СПА
център, включващ Централна минерална баня
„Банкя“ и подлежащия на
изграждане към нея закрит плувен басейн. Това
беше решено на последното заседание на Столичния общински съвет.
Инвеститорът трябва да
вложи 4 млн. лв. в строителството на подземен
басейн с дължина 25 м и
с озеленяване на покрива

му, детски басейн и джакузи. Заложена е такса не
по-малка от 220 хил. лв.
на година, като срокът на
концесията е 20 години.
Бъдещият стопанин трябва да има доказан опит в

балнео и СПА услугите и
да поеме ангажимента и
за строителството на
новите съоръжения, и за
управлението на комплекса.
Кметът на Банкя Ран-

гел Марков при представянето на проекта обясни,
че банята може да започне
да функционира до края на
годината и успоредно с
това да се изграждат останалите съоръжения.

ǪțȟȐȓȐȡȈȗȘȐȒȓȦȟȐȝȈȌȍȑȕȖșȚȐȚȍȗȖȗȘȖȍȒȚȈÄǹȖȜȐȧȐȏȉȐȘȈȌȍȞȈȚȈ´
„В 11 столични училища приключиха дейностите по обновяване в изпълнение на проекта „София избира децата“, а Столичната
община ще продължи да инвестира в училищната среда“. Това каза
кметът на СО Йорданка Фандъкова, която посети 58 ОУ „Сергей
Румянцев“ в кв. „Орландовци“. То е едно от първите, извършили ремонт на помещения в част от своята сграда. Финансирането е в
размер на 50 хил. лв., съфинансирането от страна на училището е
17 хил. лв.
Със средства от бюджета на Столичната община е извършен
и ремонт на покрива на 58 ОУ „Сергей Румянцев“, като са инвестирани около 17 хил. лв.

ǹǶǹȗȘȐȍȌȈșȍȕȈȔȈȓȧȊȈȚȖȚșȚȖȧȕȐȧȚȈȖȚșȢșȍȌȕȐ
ȐȔȖȚȐȈȒȖșȍȐȏȋȘȈȎȌȈȚȌȍȚșȒȐȋȘȈȌȐȕȐ
Столичният общински
съвет прие доклади от
районни кметове за намаляване отстоянието на
терени, върху които ще се
изграждат детски ясли и

градини. Така се прави поредната стъпка към преодоляване недостига на
места. Възможността за
по-плътно застрояване е
резултат от направените

промени в ЗУТ по искане
на кмета на столицата
Йорданка Фандъкова и
главния архитект Здравко
Здравков. В район „Подуяне“ магазин ще се превър-

не във филиал на детска
градина №91. За район
„Младост“ прилагането
на по-плътно застрояване ще даде възможност
за разширение на Детска
градина №109 „Зорница“
чрез изграждане на две
двуетажни пристройки за
четири групи.

16

Ñòðîèòåë

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

петък, 22 октомври 2021

ȔȓȕȓȊȊȓȐȏȈȚȊǷȓȖȊȌȐȊȟȘȍȏ
ǼȖȕȌȏȈțșȚȖȑȟȐȊȐȋȘȈȌȖȊȍ
Финансирането е за пробива „Модър – Царевец“
и още три инфраструктурни проекта
Страницата
подготви
Елица Илчева
Фонд за устойчиви
градове в качеството на
Фонд за градско развитие
за регион Южна България
подписа Договор за финансиране на проект за модернизация на градската
среда в Пловдив. Одобрената сума е 30 100 000 лв.,
от които 17,76 млн. лв. са
от Европейския фонд за
регионално развитие по
Оп ерат ивна програ ма
„Региони в растеж 2014 2020“.
Дейностите са насочени към реконструкция,
естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда и

по-добра свързаност на
кварталите и градските
райони. Конкретните проекти са четири. Най-големият от тях е за пробива
„Модър - Царевец“ чрез
изграждането на подлез
между едноименните улици, който е в процес на из-

пълнение.
Останалите са за реконструкция на кръстовище на бул. „Цар Борис
III Обединител” и бул. „Марица – юг” (пробив Водна
палата), ул. „Царевец” в
участъка от бул. „Хаджи
Димитър” до бул. „Свобо-

да” - етап I, и бул. „Хаджи
Димитър” в участъка от
съоръжение „Коматевски
пътен възел” до ул. „Царевец”.
От общината съобщиха, че най-късно до две
седмици ще започне работа по отваряне на пробива под жп линията Пловдив - Софи я, който ще
свързва районите „Южен”
и „Западен”. Очаква се до
края на 2022 г. обектът
да е завършен. Водят се
разговори с ВиК и има
уверение, че дейностите по техния проект за
Южния обходен колектор,
който също минава по
това трасе, ще стартират именно от „Модър
- Царевец” и няма да попречат на предсрочното
завършване на връзката.
Обсъжда се с ВиК и да
направят подмяна на водопровода по бул. „Александър Стамболийски” на
местата на бъдещето
разширение на булеварда, за да не се затруднява
движението.

ȔȓȕȓȊȏȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȐȘȍȔȖȕȚ ǷȖȒȘȐȚȐȧȚȔȖșȚȊǳȖȊȍȟȍțȒȘȍȗȍȕ
ȕȈȌȍȚșȒȐȋȘȈȌȐȕȐȐțȟȐȓȐȡȈ
șȢșȝȐȓȓȊ
Десислава Бакърджиева
Кабинетът отпусна малко над 4,1 млн. лв. за строителство и ремонт на 24 детски градини и училища, информираха от Министерството на образованието и науката. Финансирането е по Програмата за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г.
Средствата ще бъдат разпределени между 15 общини и
Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ в
гр. Гоце Делчев, която получава 69 190 лв. за реконструкция.
Общините са Банско, Благоевград, Белица, Гърмен, Бургас,
Поморие, Айтос, Несебър, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Троян, Правец, Казанлък и Свиленград. Сред обектите е
ОУ „Г. Бенковски“ в Кърджали, за реконструкцията на което
кабинетът отпусна 30 000 лв. Начално училище „Христо
Ботев“ в Троян също ще се реконструира – за целта са предвидени около 54 000 лв. Близо 15 000 лв. се отпускат за изграждане на допълнителен корпус на профилираната Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък.

ǷȖȌȗȐșȈȕȍȌȖȋȖȊȖȘȏȈ
ȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȕȈȌȍȚșȒȈ
ȧșȓȈȊȘȈȑȖȕÄǾȍȕȚȘȈȓȍȕ´

Община Пловдив подписа договора за строителството на нова детска ясла с млечна кухня в район „Централен“.
Проектът ще се реализира от „Инфинит Енерджи“ ЕООД
на инженеринг, като срокът за проектиране е 90 дни, а
за изграждане е 500. Новината съобщи кметът Здравко
Димитров.
Сградата ще се намира на ул. „Стоян Михайловски“ 13
в кв. „Съдийски“ и ще поеме три групи. В нея ще има многофункционална зала за спорт и забавления, ще разполага
с голям озеленен двор с площадки за игра. В проекта е
включено и цялостното обзавеждане и оборудване, а стойността му е 2,9 млн. лв.
„Недостигът на места в детските ясли е сериозен и
затова правим всичко възможно да строим нови сгради,
като следващата, чието изграждане ще стартираме, е
в район „Източен“. Догодина ще започне изграждането
на нова ясла в „Южен“, коментира Здравко Димитров. Той
припомни, че в момента общината строи още 10 детски
заведения в шестте района на града, а в началото на учебната година беше открита и обновената ДГ „Перуника“.

ǪȍȟȍȘȍȒȖȕșȚȘțȐȘȈȚȞȍȕȚȘȈȓȕȐȧ
ȉțȓȍȊȈȘȌÄǩȢȓȋȈȘȐȧ´ȊǹȊȐȓȍȕȋȘȈȌ

С първа копка стартира благоустрояването на
централната улица на Свиленград - бул. „България”. Реконструкцията включва участъка от ул. „Цар Симеон
Велики” до пл. „14 март”. За периода на строителните
работи обектът ще бъде поетапно затварян за преминаване.
Това е дългоочакван проект от всички жители на
Свиленград, за който е проведен архитектурен конкурс
през 2013 г. Но едва миналата година е осигурено финансиране – с решение на МС са отпуснти 3 855 000 лева.
Очаква се в зоната да бъдат разположени няколко
атракциона, кладенец с ротонда с изображения на видни
местни личности, шадравани, детски площадки и озелеОбщина Ловеч е вложила близо 102 хил. лв. в ремонт няване. Ще се обособи централен площад. Пpeд вxoдa нa
на покрития мост. Дейностите по архитектурния ше- пaзapa щe имa интepaктивeн мoдeл нa зeмнoтo кълбo.
дьовър на майстор Кольо Фичето са станали наложи- Глобусът щe e чacт oт пo-гoлямa инcтaлaция „Зeмя и
телни, след като крадци отнесли част от медния обков. Bceлeнa“. B нeя щe имa cвeтлиннo шoy „Mлeчeн път“,
Отделно дървената обшивка на моста се нуждаела от кoeтo щe зaбaвлявa пeшexoдцитe в тъмнaтa чacт нa
дeнoнoщиeтo.
импрегниране.

ȔȓȕȓȊȡȍȐȕȊȍșȚȐȘȈ
ȀțȔȍȕȊȗȢȚȕȐȘȍȔȖȕȚȐȗȘȍȏ
șȓȍȌȊȈȡȐȚȍȌȊȍȋȖȌȐȕȐ

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

Значително подобрение на състоянието на уличната
мрежа в Шумен и селата се очаква през следващите две
години, когато в ремонти ще се инвестират 20 млн. лв.
Финансирането на мащабния проект ще бъде със заем,
одобрен от ОбС. Тази година общината е вложила 994
хил. лв. собствени средства в текущи ремонти. Данните представи на пресконференция зам.-кметът по
строителство инж. Боян Тодоров. Той посочи още, че
ако времето позволи, до края на година ще бъдат инвестирани общо около 200 000 лв., заложени в бюджета.
Най-много – 438 хил. лв., е струвала реконструкцията на ул. „Индустриална”, а тази на ул. „Св. св. Кирил и
Методий” - 308 хил. лв.
Преасфалтирането на пътя и паркинга до Информационния център на Комплекс „Създатели на българската държава” е на стойност 117 000 лв., 89 000 лв. са
отишли за локалното платно на бул. „Симеон Велики” в
кв. „Тракия”.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България”:

ǷȘȍȌșȒȈȏțȍȔȖșȚȖȏȕȈȟȈȊȈ
ȉȍȏȗȘȐșȚȘȈșȚȕȈșȢȌȍȉȕȈșȐșȚȍȔȈ
ȕȍȏȈȊȐșȐȔȐȔȍȌȐȐȐȍȜȍȒȚȐȊȕȖ
ȗȘȖȚȐȊȖȌȍȑșȚȊȐȍȕȈȒȖȘțȗȞȐȧȚȈ
Ренета Николова
Г-жо Шилър, бяхте гост на
Годишната среща на общините в Република България. Какви са Вашите впечатления.
Кои според Вас са най-големите предизвикателства пред
българските местни власти
към момента?
Първо бих искала да поздравя Националното сдружение на
общините в Република България
(НСОРБ) и неговите членове за
успешното провеждане на това
мащабно събитие по време на
пандемията и въведените мерки. Вместо да се откажат, те
успешно приложиха предписанията на здравните власти и бяха
сред първите, които да ни покажат, че нещата могат да се
случват и да служат за пример.
Разбира се, бях впечатлена и от интереса към нашата
организация. Това ми дава още
по-голяма увереност, че работата ни и проектите, които
сме подкрепяли през годините
в цялата страна, са имали положителен ефект върху съживяването на местните общности, икономики и частната
инициатива. От 12 години работим в България, подкрепили
сме над хиляда проекта в цялата страна. Страната Ви има
още много потенциал, който
да бъде разгърнат. Нашата
мисия е да работим с български организации за укрепването на частния сектор и свързаните с това демократични
институции в страната.
Едно от предизвикателствата, които виждам, попада
и в областите на работа на
Фондацията. То е свързано с
предоставянето на достъп до
добро образование на всички и
осигуряването на съвременна
учебна среда в училищата, за
да може да се развиват необходимите познания и умения за
реализация на съвременния пазар на труда и в бъдеще. Друго
важно предизвикателство пред
местните власти е необходимостта от подобряване на
бизнес средата чрез действия
срещу корупцията и стимулирането на частната инициатива
и гражданската ангажираност
към решаването на проблемите
на местно ниво.
Подкрепяте редица важни
за българските общини проекти. На срещата бяха представени някои от тях. Разкажете
ни повече за този аспект от
дейността на Фондацията.
Как избирате кои проекти да
подкрепите? Кои са другите
сфери, в които работи „Америка за България“?
Мисията на Фондация „Америка за България“ е да работи

в сътрудничество с български
организации за укрепването на
частния сектор и свързаните
с това демократични институции в страната. Предоставяме
финансиране на проектен принцип в четирите ни области на
работа. Те са подбрани съобразно мисията ни.
За да се развива частният
сектор, трябва да има образовани хора с подходящи умения.
Затова подкрепяме проекти в
областта „Добро образование
и работни умения”. Те целят
да подпомогнат българското
образование да се развива в
съответствие с нуждите на
настоящия и бъдещия пазар на
труда и да предоставя адекватна подготовка.
Необходими са и добре подготвени бизнес лидери - хората, които създават работни
места и възможности. Затова
финансираме проекти в областта „Бизнес, предприемачество и технологии”. Искаме
да помогнем в обучението на
българските предприемачи, независимо дали става дума за
високотехнологични компании
или малки бизнеси, като местната пекарна, автосервиза,
фризьорския салон. Целта е
всички те да се научат да управляват ефективно бизнеса си
и да са уверени, че могат да се
справят с изискванията и предизвикателствата на местния
пазар, а и не само. Програмите,
които подкрепяме или развиваме, осигуряват допълнителни
квалификации за всички - от
начинаещи предприемачи до поопитните в бизнеса.
Работим и в областта на
„Културно-историческия и природен туризъм”. Целта е отново укрепването на частния
сектор и местната инициатива, подкрепа за жизнени местни
общности и икономическо развитие чрез туризма. България

има много какво да предложи.
Четвъртата област е „Благоприятна бизнес среда”. За
развитието на всеки бизнес е
нужна сигурност. Трябва да има
предвидимост, за да привлечете инвестиции, международния
бизнес и да задържите българския тук. Предсказуемост означава безпристрастна съдебна
система, независими медии и
ефективно противодействие
на корупцията.
С фокус върху тези четири
области и ако всички работят
успешно и взаимно се допълват,
България ще се развива добре.
„Америка за България” вярва
във възможностите на страната да се развие като желана
дестинация за бизнес, туризъм,
образование и като атрактивно място за живеене. Всеки
проект, който подкрепяме, е с
тази мисъл и перспектива. И
партньорите ни споделят този
ангажимент.
Към края сме на 2021 г. каква беше тя за организацията, която ръководите? Какво
предстои през 2022 г.?
Пандемията беше и продължава да е предизвикателство
за всички. 2021 година беше
трудна и за нас, но сме удовлетворени от свършеното.
Положихме усилия да се адаптираме към променящите се нужди в страната, на обществото,
на нашите партньори. Всички
организации, които подкрепяме,
реализираха по най-добрия начин проектите си, което за мен
означава, че годината е била
успешна. През 2022 година ще
продължим в същия дух и се надяваме да успеем да надградим
и увеличим партньорствата с
местни общности в страната
в областта на туризма.
Кои са основните проекти,
касаещи инфраструктурата

и благоустройството, към
които насочвате вниманието си?
Фондацията работи в подкрепа на развитието на частния сектор и гражданското
общество. Не работим по инфраструктурни проекти. Но
насърчаваме, а понякога дори
самите ние участваме в публично-частни партньорства
или други форми на сътрудничество с местните власти,
стига това да отговаря на мисията ни.
Един такъв пример е публично-частното ни партньорство
с община Пловдив по Епископската базилика на Филипопол. За нас беше от значение
да участва местният бизнес,
като 48 български компании от
Пловдив и страната работиха
по този проект, както и стотици доброволци. В резултат
на това партньорство реализирахме нов модерен културен
център и пространство за
събития, семейни посещения,
образователни дейности и той
вече се превърна в притегателно място за туристи от
страната и чужбина.

КС Б е б ене ф ициен т на
проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в
строителния сектор”, който
се реализира с финансовата
подкрепа на Фондацията. Вие
имате редица активности за
противодействие на корупцията. По какъв начин може
да се минимизира тя, напр. в
сферата на обществените
поръчки, вкл. и в сектора на
строителството?
В основата на всичко е
почтеността. Не трябва да
се допуска да бъдат нарушени принципите на етика
и прозрачност в работата с
бизнеса, с гражданите. КСБ
предприе положителни мерки
в тази насока, като работи в
сътрудничество с бизнеса и
властите за осигуряването на
прозрачност и равнопоставеност за всички.
Как виждате мястото и
ролята на медиите и в частност на в. „Строител”, изданието на бранша, в тази
битка?
Ролята на медиите е изключително важна. Те трябва
да бъдат безпристрастни, да
хвърлят светлина върху корупционните практики и да
търсят отчетност от тези,
които носят отговорността.
Да информират и образоват
обществото. Да спомагат за
свободния поток на информация и идеи, което създава среда, в която частният сектор
може да процъфтява.
В н ав е ч е р и е т о см е н а
празника на строителя - Димитровден. Какво ще пожелаете на нашите читатели?
На първо място здраве. И
ще се позова на един цитат
на видния български строител
Кольо Фичето, който ми споделиха наскоро – Не градете
толкоз дувари, дето да Ви делят, ами повече мостове - да Ви
събират.
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България внесе в ЕК Националния план
за възстановяване и устойчивост
Емил Христов

В края на миналата седмица България внесе в Европейската комисия в Брюксел
националния План за възстановяване и устойчивост
(НПВУ). Страната ни се надява да получи над 12 млрд. лв.
безвъзмездни средства от
Европейския съюз, с които
да бъдат финансирани 59
проекта и 46 реформи. Одобреният с решение на Министерския съвет документ
бе публикуван на страницата
www.nextgeneration.bg/, като
по този начин стана достъпен за широката общественост.
За неговата четвърта
преработка са проведени повече от 70 срещи с представители на институциите на
службите на Европейската
комисия, посланици, браншови организации, Националния съвет за тристранно
сътрудничество, работодатели и синдикати, както и
с Икономическия и социален
съвет.
На нарочен брифинг вицепремиерът Атанас Пеканов
коментира, че във финалната
версия са заложени политики
за дългосрочни инвестиционни проекти и реформи, които
да направят българската
икономика по-силна и по-конкурентоспособна, да й дадат
тласък и да повишат благосъстоянието на гражданите,
като отговорят на предизвикателствата на XXI век.
„Освен средствата, които ще получим от Европа,
ние вярваме, че имаме възможност за допълнително
активиране на ресурси, като
по този начин очакваме сумата, която страната ни
ще получи, да е близо 21 млрд.
лв.“, каза Пеканов и информира, че обновеният и изпратен
до ЕК документ отговаря
както на приоритетите на
европейските институции
да засили екологичния и цифров преход, така и на желанието на служебното правителство да задвижи ключови
реформи.
Промените от последните месеци са свързани

със значително засилване на
фокуса върху декарбонизация и по-сериозна подкрепа
за бизнеса при въвеждане
на финансови инструменти
и частично заместване на
предвидената по-рано безвъзмездна финансова подкрепа. Включени са 13 нови
инвестиционни проекта,
както и реформи в здравеопазването, електромобилността, социалната сфера,
върховенството на закона и
правосъдието, бизнес средата, енергетиката. По-голям
е инвестиционният фокус в
социалната сфера.

НПВУ е разделен на четири основни стълба,
които са:
Иновативна България
– целящ повишаването на
конкурентоспособността
на икономиката и трансформирането й в такава, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки
в сферата на образованието,
цифровите умения, науката,
иновациите, технологиите и
взаимовръзките между тях.

По тази ос България планира да използва 26,9% от
ресурса на НПВУ.
Зелена България – с
фокус върху устойчивото
управление на природните
ресурси, позволяващо задоволяване на текущите
нужди на икономиката и обществото при запазване на
екологичната устойчивост,
така че тези потребности
да могат да продължат да
бъдат удовлетворявани и в
дългосрочен план.
Това е оста, по която
страната ни очаква да усвои
най-много средства, а именно 38,1%.
Свързана България –
акцентиращ върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото
развитие на районите на
страната, каквито са подобряване на транспортната и
цифрова свързаност, както
и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на
специфичния местен потенциал. Проектите по тази ос
предвиждат използването на
17,4% от ресурсите по НПВУ.
Справедлива България –

концентрирана върху хората
в неравностойно положение.
Желанието на страната ни
е да постигне по-включващ и
по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички,
както и да акцентира върху
изграждането на публични
институции, чувствителни
към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите. За целта са предвидени
реформи, които ще разчитат
на 17,7% от средствата.
Важно е да се отбележи,
че НПВУ е инструмент, който насърчава сближаването
на различните региони в
държавата. През годините
се наблюдава тенденцията
за обезлюдяване на малките селища и концентрация
на населението в големите
градове и столицата. Сред
причините за нарастващото
териториално неравенство
е липсата на възможности за
професионална реализация,
добро образование и достъп
до медицински грижи в малките населени места. Това от
своя страна допълнително
задълбочава обезценяването
на човешкия капитал. Затова
и множество от инвестициите и реформите в националния План целят да адресират
именно изначалните причини,
водещи до неравното развитие на страната.
Сериозно присъствие в
Плана има нисковъглеродната икономика, което дава
ясен знак за мястото, което
тя заема в бъдещето развитие на страната. След
като редица браншови организации, сред които бе и
Камарата на строителите
в България, подчертаха колко
важно е страната ни да концентрира усилията за декарбонизация като ясен знак за
осъзната отговорност към

бъдещите поколения и съпричастност към общоевропейските цели, властите са взели решение 14% от НПВУ, или

над 1,8 млрд. лв., да бъдат
отделени за енергийна
ефективност на сградния
фонд.
Основната цел на този
компонент е намаляването
на въглеродния отпечатък
и спомагането на „зеления”
преход посредством мерки за
повишаване на ЕЕ на жилищните, публичните и бизнес
сгради, както и чрез насърчаване на производството
на енергия от възобновяеми
източници.
От ключово значение
ще е модернизирането на
дейностите по планиране,
управление и поддръжка на
електропреносната мрежа
на страната, както и завършването на осъществяваната реформа на пазара
на електрическа енергия в
посока пълна либерализация.
Изследването на слабо развити на този етап в България нисковъглеродни решения
е друга приоритетна област
в посока декарбонизация за
страната.
Мярката предвижда изпълнението на три компонента за повишаване на ЕЕ.
Задължително изискване по
всички компоненти е да се
постигнат икономии на първична енергия от 30% за всеки обект, като постигнатите параметри се оценяват
въз основа на изготвен доклад за одит на енергийната
ефективност.
В рамките на първия обновяването на жилищните
сгради ще бъде изпълнявано
в съответствие с целите
на Дългосрочна национална

стратегия за подпомагане
реновирането на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт до 2050 г., като ще се
финансират многофамилни
жилищни сгради.
Компонентът е структуриран в два работни пакета
в зависимост от момента на
кандидатстване на сдруженията на собствениците:
- при кандидатстване на
сдруженията до 30.09.2022 г.,
предвиждащ 100% проектно
финансиране от схемата;
- за сдружения, кандидатстващи от 01.10.2022 г.
до 01.03.2023 г., при 80% проектно финансиране от схемата и 20% самоучастие на
сдруженията.
За втория вариант ще
има възможност за осигуряване на техния финансов дял
чрез ЕСКО договор. Подходът
предполага, че спестените
разходи в бъдеще ще бъдат
трансформирани в предварителна инвестиция. За целта
ще бъде избрана междинна
организация измежду Българската банка за развитие
и Фонда за енергийна ефективност или друга финансова институция, която да поеме обслужването на ЕСКО
договорите, след което да
получава в определен период
заплащания от собственика
или обитателя на сградата.
В Плана е записано, че
също така ще бъдат поканени електроразпределителните дружества, чрез които
да става разсроченото във
времето изплащане на първоначалната инвестиция.
Ще се търси подход, при
който вноските да бъдат
изчислени така, че заедно с
разходите за отопление да
са под равнищата на сегашните средни. Така те няма да
са допълнителна финансова
тежест за домакинствата,
но ще доведат до подобрен
температурен комфорт и поздравословна среда.
В НПВУ се предвиждат
и мерки за финансиране за
енергийно обновяване на
нежилищни здания, включително обществени здания и
такива в областта на производството, търговията и
услугите и туризма. Допустимите бенефициенти по
това направление обхващат
микро-, малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна при
най-много 50% интензитет
на предоставената безвъзмездна помощ. Планираният
ресурс за двата компонента
е 976,4 млн. лв., от които
617,7 млн. лв. за сметка на
Плана, 123,5 млн. лв. национално публично съфинансиране и 235,2 млн. лв. частно
съфинансиране.
Енергийната ефективност се разглежда не само
като приоритет от първос-
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варен трафик чрез специализирано мобилно приложение,
предназначено за ползвателите на пътя. Общият планиран ресурс е 12 млн. лв.
В Плана е

тепенно значение, предвид
значението й за подобряване
на енергийната сигурност на
страната чрез намаляване
на зависимостта от внос на
енергия, но и като начин за
оптимизиране на разходите
за енергия на бизнеса, домакинствата и администрацията, създаване на повече
работни места, подобряване качеството на въздуха
и намаляване емисиите на
парникови газове и повишаване качеството на живот
на гражданите. Това е и един
от най-бързите и разходно
ефективни начини за постигане на стратегическите
цели за борба с климатичните промени, гарантиране
на енергийната сигурност и
постигане на устойчиво икономическо и социално развитие.

Стълбът „Зелена България“ предвижда и създаването на програма за
финансиране на единични
мерки за енергия от
възобновяеми източници
в еднофамилни и многофамилни сгради,
които не са свързани
към топлопреносни и газопреносни мрежи. Целта е да
се финансира закупуването
на нови слънчеви системи и
фотоволтаични системи за
битово горещо водоснабдяване.
Друга инвестиция в НПВУ
предвижда повишаване на
енергийната ефективност,
намаляване на разходите на
енергия за външно изкуствено осветление и подобряване
условията на живот на населението в страната чрез
технологично обновление и
модернизиране на системите за външно изкуствено
осветление. Проектът с
крайни получатели на помощта общините на Република
България е продължение на
процедура „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено
осветление на общините“
по Програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”,
финансирана по Финансовия
механизъм на Европейското
икономическо пространство
2014 - 2021 г., която приключи
през 2020 г.
Предвидените дейности
включват демонтаж на съществуващи осветители,
проводници и кабели; доставка на нови, извършване на
строително-монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системите,
надзор и други. Предвидено е
общият размер на помощта,
предоставяна на крайните
получатели, да възлиза на
50% от стойността на про-

екта, като останалите 50%
ще бъдат предоставяни под
формата на безлихвен заем,
който трябва да бъде погасен в 5-годишен период на
вноски в Националния фонд за
декарбонизация след неговото институционализиране.
Общият планиран ресурс е 180 млн. лв. изцяло за
сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост
с период на изпълнение 2022
- 2024 г.

Планират се и реформи,
свързани с разработване
на дефиниция и критерии
за енергийна бедност за
домакинствата
в Закона за енергетиката. Това се прави за целите на либерализацията на
пазара и финансирането на
проекти за енергийна ефективност, както и стимулиране на производството на
електроенергия от ВЕИ и
подпомагане на процеса по
декарбонизация и намаляване
на административната тежест при присъединяването
и оперирането на ВЕИ. Сред
другите поставени задачи
са изготвяне и приемане на
Национална пътна карта за
подобряване на условията за
разгръщане на потенциала
за развитие на водородните
технологии и механизмите
за производство и доставка
на водород, либерализация
на пазара на електрическа
енергия, създаване на държавно предприятие „Конвер-

сия на въглищни региони“,
изграждане на структура за
управление на Националната
екологична мрежа и актуализиране на стратегическата
рамка на аграрния сектор.

Специално внимание се
обръща и на транспортната свързаност на
регионите
Основната цел е намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния
сектор чрез инвестиции в
модернизацията и цифровизацията на железопътния
сегмент. Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат принос към „зеления”
и цифров преход, повишаване
на безопасността, както и
териториалната балансираност на растежа.
Реализацията на планираните интервенции ще е
ключова в контекста на „зеления” преход предвид значителния понастоящем дял на
транспортния сектор в емисиите на парникови газове.
Същевременно концентрацията на част от инвестициите в Северна България,
която се характеризира с
относително по-ниско ниво
на развитие на инфраструктурата, ще способства
смекчаването на регионалните дисбаланси. Интервенциите в областта на пътната безопасност също ще
съдействат за повишаване
устойчивостта на транспорта, тъй като адресират

неговата безопасност, привлекателност и функционалност – аспекти, които пряко
обуславят нивото на развитие на сектора.
Устойчивостта се измерва и с това, че с нарастването на броя на пътуващите и увеличаването на
транспортирането на стоки и услуги икономическият
растеж и стимулираната
икономическа активност ще
се извършват в условията
на по-високо ниво на безопасност, като присъщите
рискове на всяка икономическа дейност са смекчавани
от по-подготвена да ги посрещне среда.
Една от инвестициите, предвидени по стълба
„Свързана България“, е за
изграждане, преустройство
и рехабилитация на ключови
гарови комплекси, като например Мездра и Червен бряг,
разположени по основната
TEN-T мрежа. Реализацията
на проекта ще подобри качеството на железопътната
инфраструктура в страната
и ще позволи нарастване на
дела на железопътния транспорт в структурата на превозените товари и пътници
за сметка на автомобилите.
Властите в България са
на мнение, че по този начин
ще бъде укрепен потенциалът за растеж на районите, в които са разположени
включените обекти. Това са
гарови комплекси в по-слабо
инфраструктурно развитата Северна България. Общи-

ят планиран ресурс по това
направление е 53,7 млн. лв.
изцяло за сметка на Механизма за възстановяване и
устойчивост, с период на
изпълнение 2021 - 2026 г.

Друг от важните акценти в НПВУ на България е
планираната инвестиция
в безопасността на движението по пътищата
чрез създаване на условия
за устойчивото й управление. В тази връзка в документа е посочено, че ще бъдат
предприети мерки за оптимизиране на дейностите, в
т.ч. разработване и интегриране на софтуерни приложения, както и за изграждане
на национална електронна
система за подаване и обработване сигнали, свързани с
безопасността на пътната
инфраструктура, а също и за
набавяне на оборудване, обезпечаващо нуждите по текущ
ремонт и поддържане на републиканската мрежа.
Ще бъде осигурено специализирано оборудване
за оценка на състоянието
на пътната безопасност
при обследване на пътища,
включително близки обекти и тяхното функционално
състояние. Предвидено е и
подобряване на условията
на движение в районите на
гранично контролно-пропускателните пунктове с
въвеждане на системи за управление на преминаването
на трансграничния тежкото-

заложено и продължаване
на реформата във водния
сектор
чрез приемане на Закон
за водоснабдяване и канализация. С него се цели да се
въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелно звено, както и
да се създаде нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране
на минималните разходи за
ползване на системите и
потребените услуги.
Планирани са също така
инвестиции за изграждане и
реконструкция на водоснабдителни и канализационни
системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадни
води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.
Проектът предвижда модернизация на канализационни и водоснабдителни системи, пречиствателни станции
за питейни и отпадни води в
11 агломерации. В обхвата
попадат областите Бургас,
Варна, Добрич, Кърджали,
Пловдив, Силистра, Сливен,
Стара Загора, Ямбол и Смолян: Девня, Генерал Тошево,
Павел баня, Дулово, Ахтопол,
Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа, Долни чифлик,
Съединение, Котел и Рогош –
Скутаре. Общият планиран
ресурс е 392,8 млн. лв., от
които 300 млн. лв. за сметка
на Инструмента за възстановяване и устойчивост и
92,8 млн. лв. съфинансиране,
с период на изпълнение 2021
- 2026 г.
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Кметът Валентин Ревански:

ǴȍșȚȕȐȚȍșȚȘȖȐȚȍȓȕȐ
ȜȐȘȔȐșȈșȗȘȍȒȘȈșȍȕ
ȐȔȐȌȎȊȘȍȋȐȖȕȈ
За много неща се информирам от в. „Строител“
Росица Георгиева
Г-н Ревански, в рамките на откритата приемна на в. „Строител” в
партньорство с ОП на
КСБ в Ямбол се проведе и среща с ръководството на общината.
Специален гост беше
председателят на УС
на КСБ. Каква е Вашата
оценка на организираното събитие? Кои от
обсъжданите теми бяха
най-важни според Вас?
Мога само да Ви поздравя за изключително
добрата организаци я.
М н ого ме з арад ва, че
почти всички ямболски
строителни фирми уважиха събитието. Важно
беше, че се постави акцент върху строителната програма на общината, където разяснихме
какво предстои и какви
са нашите бъдещи намерения за развитие и инвестиции. Друг въпрос,
който смятам, че е важен
и за строителния бранш,
е програмата за саниране, която всички сме
единодушни, че трябва
да продължи. Интересна
тема също беше представянето на проекта за
създаването на икономическа зона между Ямбол и
Сливен.
Как бихте очертали
състоянието на строителния сектор във Вашата община?
На първо място ще
кажа, че в сегашната ситуация на пандемия има
предизвикателство за

Сградата на общината

бранша както в Ямбол,
така и в цялата страна. Искам обаче да подчертая, че местните
строителни фирми са с
прекрасен имидж в региона. Те участват и в обществени поръчки, и на
свободния пазар. Това допринася да бъдат в добро
състояние спрямо други в
страната.
Кои с а о сн ов ни т е
обекти, които бяха реализирани или се довършват за изминалия вече
програмен период 2014
- 2020?

В Ямбол предстои да
се довърши ремонтът
на ул. „Търговска“, която
е пешеходна зона. Също
така направихме първа
копка за изграждането
на Кризисен център за
настаняване на деца и
възрастни - жертва на
насилие. Стойността
на дейностите е над 705
хил. лв. и очакваме през
2022 г. да започне да
функционира.
Основните ни обекти,
които се финансират със
средства по европейските програми, са обновяването на Художествената

галерия „Жорж Папазов“,
капита лов ремонт на
Младежкия дом и разширение и обновяване на Историческия музей в града.
Искам да кажа, че когато
започнахме работата си
в началото на мандат
2019 - 2023, обектите,
които бяха предвидени да
се изпълнят с европейско
финансиране, бяха само
3. Екипът ни успя да ги
увеличи до 5. Първо направихме задълбочен анализ, оптимизирахме количествено-стойностните
сметки. Преценихме, че
има дейности, които според нас бяха със завишени
стойности. Променихме
ги и освободихме финансов ресурс, за да реализираме ремонтите на
ул. „Търговска“ в частта
от пл. „Освобождение“
до ул. „Преслав“, което
е напълно нов проект.
Предвидихме и цялостно
обновяване на сградата
на Регионалния исторически музей, където ще
бъде създадена достъпна
архитектурна среда и ще
се осигури модерно обзавеждане и оборудване.
Сумата, необходима за
изпълнението на двата
последни обекта, е около
2,6 млн. лв. За културната
институция безвъзмездната финансова помощ
е над 1,1 млн. лв. като
собственият ни принос
е 196 512 лв. Този проект
ще се изпълнява 30 месеца.
Какво залагате за
програмен период 2021
- 2027 в сферата на
транспортна, образователна, социална, „зелена” инфраструктура?
Иде я т а н и е да с е
възползваме от възможностите, които дават
европейските програми,
за да обновим транспортната инфраструктура. Един от основ-

ните ни приоритети е
развитието на зелените
пространства. Имаме
намерение да разширява ме парковите зони.
Например парк „Ормана“,
който беше забравен от
жителите на града в продължение на 20 г. Ние успяхме да го възстановим
и сега се радва на висок
интерес. Започнахме промяна и на Гребния канал
на Ямбол. Нашата идея е
да го превърнем в съоръжение за спортен риболов, като философията
ще е „хвани и върни“. След
време ще бъде обособена
и зона за отдих в близост
до това място. Друга
идея е небетонираното
корито на река Тунджа,
т.нар. резервно корито,
което през годините не
е използвано, да се превърне в линеен парк. Една
част от него вече е затревена. Това е практика в
доста европейски градове. Голям обект, където
може да се позиционира
и социална инфраструктура, и образователна,
и спортна такава, са пехотинските казарми. Там
тече процедура те да бъдат върнати от държавата на общината. Говорим
за над 450 дка, от които
само 40 дка са отредени
за жилищно строителство. Нашето желание
е, ако това се прави, да
бъде ниско застрояването. Целта е да запазим
р а с т и т ел н о с т т а, д а
продължим пешеходната
зона и тя да минава през
казармите.
Какво е състоянието
на ВиК инфраструктурата в общината, какво
се реализира в момента
и какво предстои в следващите години, така че
да се постигне по-високо качество на предлаганата услуга?
В и К д р у же с т в о т о

не е общинско и затова
лостовете ни за влияние не са кой знае колко
много. Но имаме добър
диалог. Работи се за реконструкция и разширение на мрежата. Подменят се голяма част от
съоръженията. На много
места, където не е имало
канализация, се изгражда.
Другото, което искам да
кажа, е, че преди да се
преасфалтират улици в
Ямбол, първо се подменят
водопроводните мрежи.
В една част от случаите
това се прави от дружеството, в друга част от
общината. След подмяна
на съоръженията се пристъпва към полагането на
новите настилки. Тук е
моментът да се извиня
на жителите на Ямбол,
че изпълнението на някои
обекти се забавя, но целта ни е новоремонтирани
улици да не се налага да
бъдат разкопавани отново. В Ямбол все още има
участъци с етернитови
тръби. В новия бизнес
план на ВиК – Ямбол, има
заложени много инвестиции за подмяна на водопроводи. Надявам се документът да бъде одобрен
от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Един от основните
проблеми, който се поставя от бранша в Ямбол, е липсата на депо за
строителните отпадъци. Имате ли план да решите проблема? В какви
срокове това може да
стане факт?
Така е, но това не е
проблем само на община
Ямбол. Искам да подчертая, че още при встъпването ми в длъжност
и в първите няколко месеца от мандата сме изпратили предложения до
Регионалната инспекция
по околна среда и води
(РИОСВ) за два общински
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Снимки в. „Строител“

терена, на които може да
се обособи депо за строителни отпадъци. Но и
двете ни предложения не
бяха одобрени. За съжаление община Ямбол не
разполага с неограничен
ресурс от имоти, които
да са подходящи за такава дейност. Продължаваме да работим по темата. Имаме добър диалог

строителните разрешителни, издадени от началото на 2021 г.? Може
ли да се направи сравнение с първите 8 месеца
на 2020 г.? Към какъв
тип обекти се насочват
инвеститорите?
За първите 8 месеца
на тази година имаме издадени 146 разрешителни, докато за същия пе-

на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС)
е изцяло положителна, но
е по-важно мнението на
хората. Самият факт, че
почти всеки месец има
з ап и тван и я да ли про грамата ще продължи,
дали даден блок ще бъде
изпълнен, говори ясно за
ефекта от нея. Всеки
блок след извършените

Централна градска част

с РИОСВ, но все още не
можем да стигнем до решение.
Ако зависи от мен, при
одобрен терен за депо до
5 - 6 месеца ще направим
съоръжението. Още повече че вече има ямболска
фирма, която е изградила
съоръжение за преработка на неопасни строителни отпадъци, но това е
частна инвестиция и инициатива. Ако се изгради
общинско депо, това би
ни донесло допълнителен
приход. Философията на
нашата администрация
е Ямбол да се превърне
в община на приходите,
а не на излишните разходи. Намерението ни е да
се правят инвестиции в
инфраструктура и благоустрояване на града,
а не за дофинансиране на
различни дейности или за
заплати на персонал.
К ак ъ в е бр о я т н а

риод на 2020 г. техният
брой е бил 121. Забелязва
се ръст и се надяваме
тази тенденция да продължи. Има доста висок
интерес към фотоволтаични централи, към
изграждане и ремонт на
жилищни сгради, както и
към обособяване на нови
предприятия от различни
сфери на дейност.
О с вен о т кри т а т а
приемна екипът ни засне и видео филм за реализацията на програмата за саниране в община
Ямбол. Вие като кмет
как бихте определили
ролята и значението на
програмата и трябва ли
да продължи? Налагат
ли се според Вас някакви
промени по отношение
на обхвата, финансирането и др.?
Моята оценка за Националната програма за
енергийна ефективност

дейности по саниране е
с видимо по-добър и европейски вид. Като кмет
смятам, че ако програма
продължи и се въведе изискване за осигуряване
н а съ ф и н ан с и ране от
страна на собствениците на жилища, това ще
има един вид възпиращ
ефект. Според мен то
може да се въведе за малки жилищни сгради или
за еднофамилни здания,
където собствениците
биха могли много по-лесно да достигнат до единомислие.
На приемната бе
представен и напредъкът по идеята за Своб о д н а и ко н о м и ч е с к а
зона Сливен - Ямбол.
Каква е Вашата позиция? Какви са възможностите за реализацията й?
Аз категорично приемам философията за Сво-

бодна икономическа зона.
Това ще бъде голямо предимство за региона, но
има някои детайли, които трябва да се обмислят много внимателно.
Необходимо е да се дефинира на какви условия
трябва да отговаря един
инвеститор, за да може
да получи облекченията,
които са записани в програмата за реализиране
на проекта. Това е свързано с данъчните облекчения - дали размерът на
налозите в някакъв период да бъде по-нисък, дали
пък за някакво време да
няма данъци. Още през
2020 г. бях възложил на
служителите от отдел
„Общинска собственост“
да предложат 10 парцела
с големина до 3 дка всеки от тях. Идеята ни
беше те да бъдат давани
безвъзмездно на малки и
средни предприятия за
период 8 години. А след
изтичане на този пери-

Санирани жилищни блокове

од да може да си платят
парцела или това, което
са изградили върху него,
да о с т ава в пол з а н а
местната администрация. Там бяхме определили критерии, на които
трябва да отговаря всяка една фирма - например
колко души да работят,
каква да е заплатата,
предприятието да бъде в
унисон с екологичните изисквания. За мен на първо
място е важно да се обособят производствени
предприятия, които да
не генерират замърсяване на околната среда
и да са с добра заетост.
Това е наш проект, който
съобщавам за първи път
точно на в. „Строител“.
По време на приемната бе поставен и въпросът за организиране на
срещи на ръководствата на общината и на ОП
на КСБ в партньорство
с в. „Строител“ през

първото тримесечие на
следващата година за
представяне и обсъждане на инвестиционните
намерения на общината. Как гледате на това
предложение?
Администраци ята
никога не е отказвала
срещи. Ще се постараем
да бъдем максимално подготвени и да представим
новата си инвестиционн а прог ра ма. В с е пак
трябва да имаме предвид,
че всеки град е жив организъм и ежемесечно се
появяват нови необходимости. По тази причина
през годината се налагат промени в бюджета,
в строителните обекти
и в другите дейности.
Работите в добро
взаимодействие с ОП
на КСБ - Ямбол. В какви
сфери виждате възможността за задълбочаване на сътрудничеството?
Има много възможности за разширяване
на сътрудничеството
ни. Поддържаме много
добър диалог, използваме експертното мнение
на ОП. Например за един
търг за ремонт на тротоар, който аз разделих
на обособени позиции, за
да се включат различни
изпълнители. В поръчката участваха много компании, имаше и такива от
други региони. За наше
удовлетворение ямболските фирми бяха дали
дай-добри предложения.
Четете ли в. „Строител”, полезно ли Ви е изданието? Как оценявате
рубриката „Кметовете
говорят“?
В изданието има много неща, за които човек
може да се информира,
особено за иновациите в
сектора. При реализацията на различни обекти е
решаващо всеки да бъде
в течение на последните
тенденции и технологии,
които се използват. Това
е много важно. По този
начин и браншът, и ние
като държава се развиваме и вървим напред.
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Сферата на MSG ще бъде първото по рода си средище за представления, издигайки се на 112 м над земята
Страницата
подготви
Елица Илчева
Известно е, че емблематичният Лас Вегас в
САЩ някога е представлявал малка гара насред пустошта. Днес това е единственото място в света,
което събира Айфеловата
кула, египетските пирамиди, Статуята на Свободата и венецианските
канали накуп. В момента
обаче се строи архитектурно „бижу“ в пейзажа
на най-гъсто населения
град в щата Невада. Идеята на проекта е не само
да се обнови списъкът от
забележителности, но и да
се наложи нова тенденция
в развлекателната индус-

трия.
Сферата на архитектите от MSG ще бъде
първото по рода си средище за представления,
издигайки се на 112 м над
земята. Инвестицията от

впечатляващите 1,8 млрд.
долара предвижда зала
със 17 500 седящи места.
Разпределени амфитеатрално, те ще разгърнат
гледка към LED екран с
най-голямата резолюция

досега – 19 000 на 13 500
пиксела (за сравнение - full
HD се счита резолюция с
размер 1920 на 1080 пиксела).
Строителните дейности са започнали през
2018 г. с изкопаването на
над 84 000 куб. м почва.
Това е било наложително,
за да се осигури стабилна
основа, върху която сферата да легне. Суперструктурата на сградата е носена от 4 бетонови ядра,
които са свързани с 9700
тона стомана помежду си.
Заедно те оформят серия
от опънати обръчи, които
ведно с 600 стоманобетонови колони издържат
тежестта на 11 000-тонния покрив. Тъй като „ядрото“ е всъщност голя-

мата концертна зала, тя
е максимално освободена
от носещи елементи във
вътрешността, силите на
тежестта се разпределят
по периферията.
За монтирането на покрива е издигната 86-метрова кула в средата на
арената. Върху нея е поставен компресионният
пръстен, който тежи 154
тона и свързва в центъра 32-та стоманени лъча.
Всеки един от тях е сглобен на място на строителната площадка.
С према хването на
подпорната кула през тази
година се бележи приключването на сглобяването.
Следващата стъпка е
монтирането на екзоскелета, който ще е на от-

стояние от 24 м от рамката и ще носи фасадата
на зданието. Неговотата
разгърната площ е 54 000
кв. м и ще бъде изцяло покрита с LED елементи.
Придавайки на сферата
облик, наподобяващ магическо кълбо, тя ще превръща всеки минувач в зрител
на шоуто. Тъй като самата идея на проекта е породена от желанието да се
засили интересът към Лас
Вегас, медийната фасада
звучи повече от логично.
Очаква се амбициозното предизвикателство да
достигне своя завършек
през 2023 г., осъществявайки ключов комуникативен възел между няколко
от най-големите хотели в
Лас Вегас.

тестове потенциалът е
голям. Процесът с предварително опъване и CFRP
скоби увеличава носещата

способност на бетонна
плоча със 77 процента в
сравнение с „класическия“
метод за подсилване.

ǩȍȚȖȕȐȊȢȋȓȍȘȖȌȕȐȊȓȈȒȕȈșȚȈȉȐȓȐȏȐȘȈȚșȚȈȘȐȚȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ
Технологията за стабилизиране на бетонни конструкции с полимер, подсилен с въглеродни влакна
(CFRP), се появи преди десетилетия във Федералния
институт за изпитване и
изследване на материали
Empa. Днес изследователите в Дюбендорф работят
по нов вариант с предварително обтегнати ламели, а перспективите за
употреба в практиката
са обещаващи, особено за
стабилизиране на старите

конструкции.
Ра з р а б о т к а т а е в
ра мките на проект на
Швейцарската агенци я
за иновации Innosuisse в
партньорство с водещата
компания в областта на
строителната армировка
S&P Clever Reinforcement
Company.
Екип от изследователския отдел „Инженерни конструкции“ вече е тествал
предварително обтегнати
ламели от CFRP, които активно укрепват бетонни-

те греди. Те са залепени с
епоксидна смола под напрежение на опън. След като
връзката се втвърди, краищата се отпускат и лентите, които „искат“ да се
съберат, противодействат
още повече на отклонението при гредите, подложени
на огъващ товар.
Това, което звучи просто, е сложно в детайли,
особено в краищата на
лентите, където действат
огромни сили на опън до 14
тона. За да не се откъс-

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

нат, те трябва да бъдат
надеждно фиксирани. Досега това е било правено с
алуминиеви плочи, залепени
и обезопасени с дюбели, но
специално за новия метод
екипът на Empa е проектирал U-образни скоби от
CFRP. Предимствата: поточно дефинирано предаване на силите и най-вече
безметална конструкция,
имунизирана срещу повсеместната и страховита
корозия.
Според лабораторните

ǫȘȈȌȕȐȒȕȍȊȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȈȗțșȚȐȕȧ

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

Датският архитектурен колектив
BIG, ръководен от Bjarke Ingels, публикува изображения на нов генерален план за
60 700 хектара град, който ще бъде построен от нулата в западната пустиня
на САЩ. Проектът, наречен Telosa, има
амбицията да създаде населено място
в Америка, което да постави глобален
стандарт за живот, да разшири човешкия потенциал и да се превърне в модел
за бъдещите поколения. Целта е да се
получи най-екологичният град в света, в
който през следващите 40 г. да се заселят повече от 5 млн. души.
Представеният генерален план показва централна кула (Equitism Tower),
в която ще се съхранява вода, ще има
аеропонични ферми и слънчева електроцентрала, както и по-малки жилищни
сгради, търговски, културни и медицински заведения, буйна зеленина и транспортни системи. А такситата ще са
електрически самолети. Ще се ползва
незаета държавна земя в пустинята, която принадлежи на милиардера Марк Лор,

бивш изпълнителен директор на Walmart
и основател на Jet.com. Той смята, че е
необходимо да се създаде град за всички,
където жителите да се чувстват сигурни, удобно да стигат до работата и дома
си и да усещат връзката с природата.
Организаторите планират да завършат първия етап на строителство на
стойност 25 милиарда долара до 2030 г.,
като застроят площ от повече от 6 кв.
км. Финансирането на новия град ще дойде от различни източници, включително
частни инвеститори, филантропи, федерални и държавни субсидии.
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Снимки авторът

ǪǷȍȘȕȐȒȖșȐȋțȘȧȊȈȚȒȢȡȐȟȒȐ
ȏȈȉȍȏȌȖȔȕȐȒțȟȍȚȈ
Инициативата се реализира
от доброволци и общината
рана и надписана,

Георги
Сотиров
Перник е първият град
у нас, който започна инициатива за поставянето на
къщички за безстопанствени кучета в междублокови
пространства в жилищните
квартали. Над 30 нови домове очакват четириногите
си обитатели в кв. „Изток“.
Предстои поставянето на
още 50 броя в останалите
квартали. Потърсихме секретаря на община Перник
Мартин Жлябинков, за да ни
разкаже повече за благородната идея. Той прие екипа на
в. „Строител“ с ентусиазъм,
тъй като, преди да заеме
поста в администрацията,
бе част от колектива на
официалното издание на Камарата на строителите в
България.
Ж лябинков започна с
това, че инициативата е
на доброволци от града и на
община Перник. „Ние работим изключително добре с
хората, които в свободното
си време се занимават с обгрижването на бездомните
кучета. За въпросните къщички направихме няколко
проекта, обсъдихме ги с доброволците, които изказаха
някои съображения за вида
импрегниран дървен материал, за хранилките и др.
Затова например покривите
им са от същия материал,
който се използва в строителството за изолация и не
пропуска вода”, сподели Мартин Жлябинков.
По думите му

всяка къщичка е номери-

а към нея е прикрепена и метална
купа за храна.
„Популацията на
бездомните кучета в
Перник намаля благодарение на усилията
на много хора. Ежедневно животни без
стопани се прибират
в Приюта за безстопанствени кучета.
Там се кастрират Центърът на Перник
домашни и бездомни
животни, не спира и осиновя- гражданите на Перник масоването им в чужбина. Много во одобряват идеята и общо
колеги от други общини зая- до момента са подадени 80
вяват, че
адреса за къщички. „Надяваме се тази инициатива
местната администрада се разраства и обществеността в Перник много
ция в Перник дава пример
добре разбира това хуманно
за хуманно отношение,
отношение към бездомните
както и иновативни под- животни и ни подкрепя не
ходи за справяне с проблема само морално. Сега хората
с бездомните животни и на- „облагородяват” къщичките
маляване на агресията им“, с постелки вътре, носят храна и вода на животните. Разотбеляза Жлябинков.
Секретарят поясни, че бира се, на гражданите не са

Ана Боянова, технически секретар на приюта, и Боряна
Янкова – доброволец

Мартин Жлябинков пояснява модела на къщичката

им чужди агресивните прояви на някои от кучетата, но
именно този тип поведение
на хората – с грижа за животните, които са изоставени от бившите си стопани
и които вече са преминали
през медицинските грижи на
Приюта за бездомни кучета,
е по-добрият вариант”, бе
категоричен Мартин Жлябинков.
Посетихме въпросния
приют, където ни посрещна Ана Боянова, технически
секретар. Тя твърди, че доброволците много активно
помагат в работата им.
„Особено събота и неделя,
когато цели семейства идват тук, на поляните, взимат по едно куче и до шест
часа го разхождат, играят
си с него. Социализират го,
както обичат да казват
тук. Това са именно добро-

волците, които обгрижват
животните и около жилищните блокове и къщите, съдействат за кастрациите,
за намаляване на популацията, за приобщаване на тези
кучета, за да могат да бъдат прибрани от улицата и
настанени в приемните семейства.“ Боянова посочи, че

тези, които остават на
улицата, трябва да имат
подслон, вода и храна.

ните, изоставени от бившите си стопани”, сподели Янкова. Самата тя у дома си
отглежда три кучета, осиновени именно от улицата. „На
съкварталците отношението към тази дейност е различно, но това е разбираемо.
Всичко на този свят се учи”,
допълва тя.
С благородната инициативата не само се помага
на бездомните животни, но
се решава и големият проблем за гражданите – да
няма дискомфорт и да се
чувстват застршени, когато се разхождат из улиците
и парковете на областния
център. В тази връзка Мартин Жлябинков заяви, че в
началото на мандата на
кмета на Перник Станислав
Владимиров администрацията е била затрупана от
жалби на гражданите, свързани с бездомните кучета.
За две години това коренно се е променило. „Но има
още много работа в това
направление и ние съзнаваме нашата отговорност”,
завърши разговорът ни с
Жлябинков.

„Финансирането на нашата дейност става със
средства на общината и на
дарители, които помагат на
приюта”, уточни Боянова.
Срещнахме се и с Боряна Янкова, доброволец към
„Общински приют” – Перник,
която живее в кв. „Изток“.
„Работата на доброволците
е и кауза – грижа за живот-

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ОП НА КСБ
Областното
представителство
във Варна връчи
наградите от конкурса
„Златен отвес 2021“

Инж. Илиян Терзиев,
председател
на УС на КСБ

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

Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.
Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
дейността на съдебната система

XX конк у р с „ З
ла

те н

отв е

с“ 2021

Мария Петрова, директор
на ПГ по строителство,
архитектура и геодезия
„Васил Левски” – Варна
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„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,
Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александрова – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян,
Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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„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.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2
Само с едногодишни договори.
Цена с включена 50% отстъпка –
за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

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.

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.

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година – 250 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.

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.
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

www.vestnikstroitel.bg
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

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

%

Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

