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Камарата ще продължи активните си действия за разработване на нормативна уредба,
дигитализация на сектора, реализиране на проекти с европейско финансиране

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе
редовно Общо събрание (ОС).
Събитието се състоя хибридно – присъствено в сградата
на КСБ при стриктно спазване на противоепидемичните
изисквания и онлайн, като комуникацията с делегатите
от страната бе извършена
посредством интернет конферентна връзка с 27-те Областни представителства
(ОП) на Камарата. Във връзка
с обявения Ден на национален
траур в памет на загиналите
при пожара, възникнал в Дома
за възрастни хора в с. Рояк,
община Дългопол, на 22 ноември, и на жертвите в тежката катастрофа с автобус на
АМ „Струма“ на 23 ноември,
заседанието започна с едноминутно мълчание.
Събитието откри председателят на УС на КСБ инж.
Илиян Терзиев, който поздрави
своите колеги и им благодари
за участието. „Радвам се, че
макар и в този хибриден формат, успяхме да направим необходимата организация, за
да проведем нашето Общо
събрание. Други организации
отложиха годишните си форуми заради ковид ситуацията“, изтъкна той. След това
` стр. 6-8
инж. Терзиев информира деле- ИНТЕРВЮ
гатите за дейността на КаНина
Стоименова,
зам.-министър
на
регионалното
развитие
марата в последните месеци,
проведените срещи и пред- и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР:
приетите действия по актуалните предизвикателства
пред бранша.
` стр. 10-11

Снимка Румен Добрев

Емил Христов
Ренета Николова

ОП НА КСБ

` стр. 12

ОП Пловдив и ОП Стара
„Програма за развитие на регионите 2021 –
Загора връчиха годишните
2027“ се намира на финален етап на подготовка си строителни награди
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ȕȈȒȈȕǺȍȘȊȍȓȊǩțȘȋȈș

Усвоени са 64,5%
спрямо целия бюджет
на програмата
Емил Христов

„Разплатените средства по
„Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020” са повече от 3,653 млрд. лв., като усвояването е 64,5% спрямо целия
бюджет - над 5,662 млрд. лева”.
Това обяви зам.-министърът на
земеделието, храните и горите и
ръководител на Управляващия орган на програмата Георги Събев
по време на представяне на 17ото заседание на Комитета за
наблюдение на „ПРСР 2014 -2020“.
По информация на Държавен
фонд „Земеделие“ (ДФЗ) няма
риск от загуба на средства по
правилото N+3. От там поясниха, че са отчетени забавяния
по реализацията на проектите,
но са предприети мерки и голяма част от тях са преодолени.
Работи се максимално усилено
по приключване на проектите в
заложените срокове. „Поставили сме си високи цели и полагаме всички усилия да отговорим
на обществените очаквания от
нас“, увериха от ДФЗ.
Планира се мерките от На-

ционалния стратегически план
в пълния им вид да бъдат представени до две седмици на следващото заседание на тематична работна група. До момента
работната група е разгледала
всички предложения за интервенции по Първи стълб на Общата
селскостопанска политика, като
са отразени и направените бележки.
„Има разработена секторна
интервенция за маслодайната
роза, която ще даде и хоризонтално отражение в други мерки.
Създадена е и цялостна стратегия за лозя и вино, като са
предвидени в нея да действат
5 мерки. На следващо заседание
на тематична работна група ще
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26 ноември
Валентин Николов, изп. директор на КСБ
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представим цялостната ПРСР за
новия програмен период“, информира заместник-министърът на
земеделието, храните и горите
Явор Гечев.
Той уточни, че са разработени и всички секторни политики
извън Първи и Втори стълб от
Националния стратегически план
и той ще бъде готов до Коледа.
Разработени са и 5 варианта за
въздействието на таваните на
директните плащания.
В рамките на дискусията бе
поставен въпросът за възможна
промяна на документа предвид
очакваното сформиране на Народно събрание, но зам.-министърът успокои, че има гъвкавост
за това – направена е матрица,
която може да бъде изменяна.
Комитетът одобри и критериите за подбор на проектни
предложения по подмярка 2.1.1
за определяне на консултантски
компании, които да подпомогнат
младите земеделци. Беше приета
и Индикативната годишна работна програма за 2022 година.

Областният управител на Бургас
проф. Мария Нейкова
и съпредседателят
на Националния комитет „Кан Тервел
– спасителят на Европа“ и член на Управителния съвет на
Камарата на строителите в България
проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов обсъдиха възможността
з а из г р а ждането
на паметник на кан
Тервел в района, съобщават от пресцентъра на областна администрация
Бургас. Дискутирани са били и други
проекти, свързани с
българската история, култура и образование.
„Идеята паметник на кан Тервел
да намери място в
Бургаска област е
обективна и реално
възможна. Историята казва, че внукът
на кан Кубрат е бил
велик стратег, дипломат, владетел и
спасител на Европа
от ислямизация. Неговото дело е признато от европейски
и световни истори-

ци“, сподели проф.
Нейкова и допълни,
че този проект е
част от редица инициативи, които тя
като областен управител е предприела
относно опазването
и социализацията на
национално културно-историческото
наследство и познаването на българската история и величието на българските
владетели.
„Тервел е кауза.
Във всяко дело найважно е да се положи
правилният камък.
Сигурен съм, че ще
успеем“, коментира от своя страна
проф. Михайлов.
Двамата са разговаряли и за възможността за създаване

на инженерно-управленска специалност
в Бургаския свободен
университет. Тя ще
бъде съвместен
проект на Висшето
строително училище „Любен Каравелов“, Института по
транспортно строителство и инфраструктура и Бургаския университет.
Областният управител сподели, че
ПГСАГ „Кольо Фичето“ в Бургас, създадена през шест десетте години, е едно
от предпочитаните
училища в областта
и реално вместо да
продължат образованието си в Бургас, гимназистите
отиват в София или
Варна.

СЕДМИЦАТА

петък, 26 ноември 2021

Ñòðîèòåë

3

ǲǹǩȍșȢȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȕȈȜȖȘțȔ
ǸțȔȍȕǸȈȌȍȊșȗȍȟȍȓȐȊȚȖȘȐ
ȔȈȕȌȈȚȕȈȗȘȍȏȐȌȍȕȚșȒȐȚȍȐȏȉȖȘȐ ÄǰȕȊȍșȚȐȞȐȐȊțșȚȖȑȟȐȊȈȍȕȍȘȋȐȧ´
Емил Христов
Румен Радев бе преизбран за президент на България, а Илияна Йотова за
вицепрезидент. Това стана
на балотажа на изборите за
държавен глава на 21 ноември, в който участваха кандидатите, събрали най-много гласове на първия тур.
1 539 650 души, или 66,72%
от гласувалите, са подкрепили Румен Радев – Илияна
Йотова, които бяха номинирани за „Дондуков“ 2 от
инициативен комитет. Техни опоненти бяха Анастас
Герджиков и Невяна МитеваМатеева, също издигнати
от инициативен комитет.
Те събраха 733 791 гласа,
или 31,8%. Посочилите, че
не подкрепят никого, са 34
169, или 1,48%. Това сочат
данните, обявени от Централната избирателна комисия след 100-процентно

обработване на гласовете.
Шести ят български
президент ще встъпи в
длъжност на 22 януари
2022 г., когато изтича първият му мандат.
В следващите дни се очаква Румен Радев да свика
новоизбраното 47-о Народно събрание. В него ПП „Продължаваме промяната“ ще
има 67 депутати, коалиция
ГЕРБ-СДС ще е с 59, „Дви-

ǻȌȢȓȎȈȊȈșȍșȘȖȒȢȚȕȈȐȏȊȢȕȘȍȌȕȈȚȈ
ȍȗȐȌȍȔȐȟȕȈȖȉșȚȈȕȖȊȒȈȌȖȔȈȘȚȋ
На редовното си заседание Министерският
съвет прие решение за
удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 декември 2021 г.
до 31 март 2022 г. Мотивът на правителството
е, че разпространението
на COVID-19 бележи интензивното развитие и стра-

ната е в поредна пандемична вълна.
От МС посочват, че
засегнати от коронавирус са всички области на
страната, като в 93% от
тях 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000
население (в 8 от които
пока з ател я т н ад х въ р ля 1000 нови заразени на
100 000 население). Слу-

жение за права и свободи“ –
с 34, „БСП за България“ – с
26, ПП „Има такъв народ“ – с
25 народни представители,
„Демократична България“ –
с 16, а ПП „Възраждане“ – с
13.
Очаква се новоизбраният държавен глава да връчи
първия мандат за съставяне на правителство на найголямата парламентарна
група.
чаи на COVID-19 се диагностицират при лица от
всички възрастови групи.
С ъ щ е с тве н о покач ва не на заболяемостта се
наблюдава при децата и
младежите (20 - 29 г.).
Нараства и броят на хоспита лизираните лица.
Ваксинационният обхват
в страната е 25,53% и далеч от поставените от
ЕС цели от 70% сред възрастни хора и населението като цяло.

Камарата на строителите в България (КСБ) в
сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията
за устойчиво енергийно
развитие, Българската
стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, Университета по архитектура, строителство
и геодезия и др. организират първия регионален форум „Инвестиции в устойчива енергия“ по проект
BeSMART, съфинансиран
от ЕС. Събитието ще

се проведе на 29 ноември
2021 г. от 09:00 до 13:00 ч.
във Велинград в хибридна форма – присъствено
и онлайн в платформата
ZOOM.
В контекста на новите оперативни програми
и на националния План за
възстановяване и устойчивост водещата тема на
форума ще бъде ролята на
финансовите институции
за „зеления” преход. Целта на събитието е да се
представят политиките
на специализираните фон-

дове, търговските банки
и вече съществуващите
банкови продукти в подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, като по този
начин се подобри връзката
между разработването на
програмите за публична
подкрепа и се стимулира
участието на частните
финансови институции.
За участие във форума
се изисква регистрация,
пълната програма за събитието е налична на уебсайта на КСБ.

ǨȕȌȘȍȑǾȍȒȖȊȟȓȍȕȕȈǲǹȕȈǲǹǩȗȖȓțȟȐ
ȒȕȐȋȈȚȈÄǹȚȘȖȐȚȍȓǰȕȚȍȘȊȦȚȈ´
Снимка Емил Христов

В. „Строител“
Прокуристът и главен редактор на вестник
„Строител“ Ренета Николова подари на Андрей
Цеков, член на Контролния съвет (КС) на Камарата на строителите в
България (КСБ), книгата
„Строител. Интервюта“.
„Благодаря за чудесното
партньорство през годините и за стойностните
интервюта по изключително важните за бранша
теми, касаещи законодателството“, заяви Николова. „Подарявам книгата с
уважение и приятелство“,
каза още тя.
„Строител. Интер вюта“ бе отпечатана по
повод 12-ата годишнина
на вестника, която отбе-

лязахме през април
2021 г. В книгата
са избрани 74 интервюта от над
1000, публикувани
в периода 2009 г.
– 2021 г. Селектиран и те ра з гово ри са със знакови
личности, имащи
значителна роля в
българския и европейския политически и обществен
дневен ред, а също
и в развитието на
КСБ и строителния
бранш, и проследяват строителната
история през периода, а и случващото
се в страната и ЕС. Едно
от интервютата е с Андрей Цеков в качеството
му на зам.-председател на

УС на КСБ. Публикувано е
през март 2016 г.
В следващ брой на в.
„Строител“ очаквайте интервю с Андрей Цеков.
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ǯȈȗȖȟȊȈȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȚȈ
ȕȈȚȧȋȖȊȈȗȖȌșȚȈȕȞȐȧǪȈȘȕȈ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Стартираха строителните дейности по модернизацията на тягова
подстанция (ТПС) Варна,
съобщиха от Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Те
се реализират като част
от проект „Възстановяване, ремонт и модернизация
на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане
на Тягова подстанция Русе
и въвеждане на система
за телеуправление и телесигнализация – SCADA“
по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура
2014 – 2020“. Стойността на договора за строителство на обекта е
10 530 633,40 лв. без ДДС,
а изпълнител е „ТДБ“ ДЗЗД,
съставено от „Битумина

ГмбХ - България“ ЕООД и
„Т & Д Инженеринг“ ЕООД.
Обектът е първият от
трите тягови подстанции
по железопътното направление Русе – Варна. „Съоръженията от този тип
са произведени през 60-те
и 70-те години на миналия
век, вече са във видимо

амортизирано състояние,
както и с морално остарели технологии, с големи
вероятности за откази,
течове на масло и замърсяване на атмосферата и
почвата. В България има
54 тягови подстанции,
като 30 от тях вече са
модернизирани. Остана-

ǶȌȖȉȘȍȕȐșȈȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȐȚȘȈȕșȜȍȘȐ
ȗȖȖȉȡȐȕșȒȐȚȍȉȦȌȎȍȚȐȏȈȋ
С ъ с с в о е по с т ан о вление служебното правителство одобри допълнителни трансфери в
размер на 16,1 млн. лв. по
бюджетите на общините. Финансовият ресурс

се предоставя на местните администрации за
изпълнението на значими
проекти от социа лната и техническата инфраструктура – реконструкци я и ремонт на

улична мрежа и общински
пътища, доизграждане и
рехабилитация на водопроводни мрежи, за реновиране на съществуващи
и строителство на нови
подпорни стени, за неот-

лите ще бъдат обновени
до 2026 г.“, подчертават
от НКЖИ.
Проектът за обновяване на ТПС Варна предвижда изграждане на нова
разпределителна уредба
(110 kV) със съвременно оборудване, която ще
доведе до намаляване на
вредните газови емисии.
Предвидени са и проучване, проектиране, модернизация на съществуващата
сграда на ТПС, на фундаменти, кабелни канали,
вертикална планировка и
огради, както и доставка
и монтаж на съоръжения
и оборудване. Ще бъде изградена и внедрена SCADA
система, осигуряваща дистанционно управление на
подстанциите, секционните постове и гарови
разединители от единен
център за управление движението на влаковете.
ложни възстановителни
работи на мостови съоръжения, почистване на реки
и изграждане на спортен
комплекс.
Очаква се с реализаци ята на обектите да
се повиши качеството на
предлаганите услуги за
населението и да се подобрят условията на живот.

ǻȒȘȍȗȊȈȚșȊȓȈȟȐȡȍȚȖ
ȗȘȐȚȐȒȔȕȈ
ȗȢȚ,ǹȍȊȓȐȍȊȖ
ǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ
Стартира укрепването на свлачището при
84-ти км на първокласния
път I-4 Микре – Севлиево
– Велико Търново и откоса от южната му страна. Проектът „Превенция
и противодействие на
свлачищните процеси по
републиканска пътна мрежа - Фаза 2“ се реализира
по Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020“,
като по него ще бъдат
възстановени общо 5 обекта. Цялата му стойност е
17 815 006,80 лв., като от
тях 15 142 755,78 лв. са от
Кохезионния фонд, а националното съфинансиране е
2 672 251,02 лв.
От Агенци я „Пътна
инфраструктура“ информираха, че срокът за завършване на строителните работи при 84-ти км
на първокласния път I-4 е
6 месеца. Изпълнител на
обекта е ДЗЗД „СЕЛВИОВО 2020“, в което участват „ПСТ Груп“ ЕАД и „ПСТ
София“ ЕООД. Договорът
за СМР е на стойност
2 762 698,50 лв. Строителният надзор е възложен на
„СНИК“ ЕООД за 79 560 лв.
Авторският надзор ще

бъде осъществен от ДЗЗД
„Геотехника-Пътпроект
2000“ за 2400 лв.
„С изпълнението на
проекта ще се спре разрушителното действие
на свлачищни я процес,
възникнал от дестабилизиране на откоса поради
високото ниво на река
Росица, както и от водонасищане на насипа от
лошото отводняване на
пътя. Ще се възстанови настилката, като се
създадат необходимите
условия за безопасно преминаване на моторните
превозни средства“, поясняват от АПИ.
Предвидено е на обекта да бъдат изпълнени
геозащитни строителномонтажни работи чрез изграждането на две силови
укрепителни пилотни системи. Отводняването ще
се осъществява посредством надлъжния и напречния наклон на пътя, както
и чрез нови окопи, подокопни дренажи и контролноревизионни шахти, които
ще отвеждат повърхностните и дренираните води
извън компрометирания
участък.
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Министър Виолета Комитова и зам.-министър Нина Стоименова посетиха храма
Десислава Бакърджиева
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета
Комитова и зам.-министърът и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в
растеж 2014 - 2020“ („ОПРР
2014 - 2020“) Нина Стоименова са посетили Кремиковския манастир „Св. вмчк. Георги Победоносец“, където
се реализира проект за разширяване на функциите на
храма. Игуменът на обител-

та свещеноиконом Серафим
ги е запознал с напредъка

по проекта, който включва
строително-монтажни и

ǲȖȔȐȚȍȚȢȚȏȈȕȈȉȓȦȌȍȕȐȍȕȈǶǷǸǸȡȍ
ȗȘȍȕȈșȖȟȐșȊȖȉȖȌȍȕȘȍșțȘșȗȖȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈ
Десислава Бакърджиева
На 2 декември в Бургас ще се
проведе заседание на Комитета за
наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР).
На него ще бъде одобрен подход за
пренасочване на свободен ресурс по
ОПРР. Планирано е над 78 млн. лв. от
финансовия инструмент по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“
да се прехвърлят към финансовия
инструмент по ПО 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“. Очаква се с допълнителните средства
да бъдат отпуснати нисколихвени
кредити за проекти в направленията „градско развитие“ и „зони с потенциал за икономическо развитие“.
Ще се дискутира и бъдеща промяна
на бюджета на програмата, свърза-

на с пренасочване на спестен ресурс
от приоритетни оси 3, 5, 6 и 8 към
ПО 2, за финансиране на проектни
предложения от резервния списък по
процедура „Енергийна ефективност в
периферните райони-3“.
В рамките на заседанието на КН
ще бъде представена и актуална
информация за напредъка по подготовката на „Програма за развитие
на регионите 2021 - 2027“. На 3 декември ще се проведе и Годишното
информационно събитие по ОПРР за
2021 г. в Центъра за съвременно изкуство в Бургас.
Повече за ОПРР и ПРР четете в
интервюто със зам.-министъра на
регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Нина Стоименова на стр. 6-8.

консервационни дейности
за близо 10 млн. лв. От тях
почти 8 млн. лв. са осигурени по „ОПРР 2014 - 2020“, а
другите около 2 млн. лв. са
нисколихвено кредитиране от Фонда за устойчиво
градско развитие, който
оперира в София.
„Без вяра и надежда и
ако не е подкрепен с добри
намерения, нито един проект не може да се случи“, е
подчертала министър Комитова.
Нина Стоименова е отбелязала важната роля на

оперативната програма за
популяризиране на културно-историческото наследство на страната, което е
основна цел и при проекта
за „Св. вмчк. Георги Победоносец“.
Предвижда се да бъде
изградено Северно манастирско крило, в което ще
бъдат обособени информационен център „Софийска
Света гора”, музейна експозиция, магерница, докси,
параклис и камбанария. Ще
се изградят манастирски
работилници, в които ще

се демонстрира упражняването на занаяти, с които
светата обител се издържа. В средновековната манастирска църква „Свети
Георги“ ще бъдат реставрирани стенописите, които са
едни от най-старите в Европа, и ще се ремонтират
покривът и дренажът. Археологически структури, които се намират северно от
нея, ще бъдат консервирани
и социализирани. Достъп до
храма, музея и археологическите разкопки ще имат и
хора с увреждания.

ǴǶǹǪȗȘȍȏȍȕȚȐȘȈȕȖȊȐȚȍȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȕȐȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȕȈǭǲ
Емил Христов
На Консултативен съвет,
посветен на европейската Зелена сделка, Министерството
на околната среда и водите
(МОСВ) представи законодателните предложения от пакета „Подготвени за цел 55%“
и инициативите, изработени
от Европейската комисия. Те
са насочени към намаляване
на енергийната и ресурсната
интензивност на икономиката, насърчаване на кръговата
икономика, опазване на природния капитал, устойчиво
производство и потребление
в сектори, като строителство, производство на храни и
мобилност. Това съобщиха от
пресцентъра на МОСВ.
„Визията и курсът на но-

вата европейска политика
откриват възможности за
превръщане на устойчивостта в реалност и поставят
предизвикателствата, пред
които Европа е изправена“,
посочват от ведомството.
От МОСВ добавят, че предложенията ще донесат ползи и
в други области, като чистотата на атмосферния въздух,
управлението на отпадъците,
опазването на биологичното
разнообразие и др.
„Цялостната трансформация на икономиката, енерге-

тиката и на обществото има
своята цена и отражение. Найголямото предизвикателство
е да се намери правилният
баланс между амбициозните
цели, тяхната осъществимост, ползите и социалните и
икономическите последствия“,
поясняват от МОСВ и допълват, че за да се реализира
този потенциал, са необходими систематични и синхронизирани политики на национално
ниво и интегриране на климатичните аспекти във всички
области и на всички нива.
От министерството са изготвили и презентация, в която
са представени новите законодателни предложения на ЕК. Тя
е публикувана в пълния си формат на сайта на в. „Строител“
https://vestnikstroitel.bg.
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Нина Стоименова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

f±ÒÐÅÒÂÎÂÉÂÒÂÉÄÊÔÊÇÏÂÒÇÅÊÐÏÊÔÇ
ÇÔÂÑÏÂÑÐÆÅÐÔÐÄÌÂ
На Комитета за наблюдение на ОПРР на
2 декември ще се дискутира пренасочване
на свободен и спестен ресурс по програмата
към други области на инвестиции

Снимки Владимир Ангелов

Ренета Николова

Г - жо С т ои м ен ов а,
благодаря, че давате първото си интервю като
заместник-министър на
МРРБ за в. „Строител“, и
то точно на рождения Ви
ден. Използвам случая да
Ви пожелая много здраве
и успехи от екипа на изданието на КСБ, както
и ползотворна работа в
този бих казала ключов
ресор, в който е ОПРР.
Благодаря за пожеланията. Това наистина е
първото ми интервю не
само за вестник „Строител“, но за всички медии.
Изключително се радвам,
че то се случва на найголемия ми личен празник.
Знаете, че аз заемам поста от около месец. Не мога
да не кажа, че първата ми
официална среща като
зам.-министър беше при
Вас, в Камарата на строителите, и видях позитивната нагласа към мен и моя
ресор и желанието за сътрудничество и партньорство в тези нелеки времена както за строителния
бранш, така и за проектите, които се изпълняват по
оперативната програма,
така че чувствам се добре
дошла при Вас.

Казахте, че само от
месец заемате поста
зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството, но
въпреки това се виждат
активни действия по отношение на ОПРР. Какво е
актуалното състояние на
програмата към момента – реализирани проекти, договори в процес на
изпълнение, разплатени
и сертифицирани средства?
Към настоящи я момент, независимо от забавянията в последните
месеци, ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“ се движи
изключително успешно.
Публикувани са 24 процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ (БФП) на стойност
3,14 млрд. лв., или 100% от
бюджета на програмата.
Договорените средства
са 2,97 млрд. лв., или 94,34%
от разполагаемия ресурс,
което е изключителен резултат предвид факта,
че програмният период
приключва на 31.12.2023 г.
В рамките на „ОПРР 2014
- 2020“ са сключени 756
договора за предоставяне
на БФП, от които 306 са
в процес на реализация,

а изпълнението на останалите 450 е приключило.
Или над 59% от проектите
са с верифицирани разходи
и разплатени. С рязкото
повишение на цените на
строителните материали
и последвалите проблеми в
строителния бранш се надявам успешно да реорганизираме нашата дейност,
защото има случаи, макар
и единични, договори да бъдат прекратени.
Сертифицираните
средства, представени в ЕК и одобрени от
нея като допустими, към
22.11.2021 г. възлизат
на 1 665 280 786,89 лв.,
или 53% от бюджета на
оперативната програма, а разплатените са
2 109 298 152,22 лв., или 67%
от ресурса й. Тези цифри
също показват, че се движим с изключително добри
темпове, защото проектите, които се изпълняват по
„ОПРР 2014 - 2020“, са с подълъг период от време за
изпълнение, не като тези
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, реализиращи се обикновено в
период от 10 до 12 месеца.
При ОП „Региони в растеж
2014 - 2020“ са необходими
2, 3, 4 години. Оптимист
съм, че до 31.12. 2023 г.
„ОПРР 2014 - 2020“ ще по-

стигне 100% усвояемост.
Реализирани до момента са 76 проекта за образователна инфраструктура. Приключените за
енергийна ефективност
в жилищни и административни сгради са 210. Завършените проекти за
градска среда в големите
общини в страната са 37, а
за подпомагане на процеса
на деинституционализация
на деца и възрастни – 55
договора по Приоритетна
ос (ПО) 5. По отношение на
пътната инфраструктура
са финализирани 22 договора с АПИ.
Има ли проекти, които са застрашени от неизпълнение? Можем ли да
загубим средства по програмата?
Преди да поема поста
на зам.-министър и ръководител на Управляващия
орган (УО), имаше тревоги, че едва ли не парите по „ОПРР 2014 - 2020“
са спрени, което не беше
вярно. Мога смело да заявя, че няма риск от загуба на средства към края
на 2021 г. Целта за тази
година за сертифицирани
разходи по програмата съгласно правилото за автоматично освобождаване на
средства (N+3) е изпълне-

на на 131% към 22.11.2021 г.
Имаме сертифицирани
1 415 488 669 лв. при заложени 1 083 119 234 лв. Към
момента сме изпълнили на
96% целта за 2022 г. за
сертифицирани разходи съгласно правилото N+3. При
заложени 1 470 897 521 лв.
сме сертифицирали разходи за 1 415 488 669 лв.
Имаме забавяне в изпълнението на някои проекти, което от своя страна
води до промени в линейния
график, предвиден в съответния договор. Първата
причина, която мога да
посоча, е тежкото отражение на корона кризата
върху целия свят, цяла Европа, съответно и върху
строителния бранш и проектите, които се изпълняват. Нашите бенефициенти изпитват затруднения,
свързани с доставката на
материали, тъй като една
част от тях са от чужбина. От друга страна имаме
проблеми, свързани с повишаването на цените на суровините и материалите и
на цената на труда.
Сред основните причини за забавянето на изпълнението на проектите са
и процедурите за възлагане на обществени поръчки.
За някои има обжалвания
от неспечелили участници,

издаване на решение на Комисията за защита на конкуренцията за незаконосъобразност на проведената
процедура, обжалвано от
бенефициента пред Върховния административен
съд, което допълнително
забавя реализацията на
договора. Част от процедурите бяха прекратени
от възложителите и впоследствие отново обявени.
В тези случаи УО предприема действия за временно
спиране на договорите, за
да гарантира успешно завършване на проектите.
Закъснение отчитаме
и при проектите по Приоритетна ос 6 „Регионален
туризъм”, като причината
е съгласуването и одобрението от Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Обектите на интервенция
са с национално културно
значение, процедурата е
тежка и без санкцията от
института не може да започне реалното изпълнение
и строителните работи.
Тук искам да подчертая,
че УО на ОПРР винаги е
бил ръка за ръка с бенефициентите. Това е и моята
практика. Аз все пак 14 години съм била в Национален
фонд – сертифициращия
орган на Република Бълга-

рия и много добре познавам
програмите, които се финансират от ЕФРР. ОПРР
винаги е била в моите приоритети. Никога не е имало разногласия и проблеми
между УО и бенефициентите, които да не могат да
се решат. Така ще бъде и
до момента, до който аз
съм ръководител на УО на
ОПРР и на програмите за
трансгранично сътрудничество. Винаги когато е
възможно и в рамките на
закона, ще направя всичко,
за да бъдем до нашите бенефициенти и да можем да
им дадем правилните решения и нужната подкрепа.
В рамките на това интервю бих искала да кажа, че
от момента, в който застъпих като главен директор на ГД „Стратегическо
планиране и програми за
регионално развитие“ от
5 юли т.г., до сега работя
така, че да няма бенефициент, който да е върнат,
да няма кмет или областен
управител, на когото да не
е оказано съдействие. Така
че аз съм спокойна, че ще
се справим.
Какво предстои по
програмата до края на
годината и през 2022 г.?
До края на 2021 г. предстои да бъде извършена
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и ръководител на Управляващия орган на ОПРР:

xuÓÇÏÂÎÊÒÂÏÂÖÊÏÂÍÇÏ
оценка на подадените две
проектни предложени я
„Подкрепа за структурите
на извънболнична медицинска помощ и центровете
за трансфузионна хематология за справяне с кризи“
и „Укрепване капацитета
на болничната мрежа за
реакция при кризи“. Бенефициент е Министерството на здравеопазването по процедура чрез
директно предоставяне
на БФП „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа
за здравната система за
справяне с кризи“ на „ОПРР
2014 - 2020“. Процедурата
е с бюджет 129,2 млн. лв. в
резултат на осигурените
допълнителни средства по
линия на REACT-EU, произтичащи от Инструмента
на Европейския съюз за
възстановяване от последиците от кризата в контекста на пандемията от
COVID-19. Крайната дата
за кандидатстване беше
29 октомври и бързаме с
оценката, за да изпреварим
срока от 90 дни, защото
знаем колко е важно тези
пари да бъдат договорени,
предоставени и спешно да
подкрепят нашата здравна
система.
Дейностите по двете
предложения са изключително важни. Те са свързани с укрепване капацитета
на болничната мрежа; реконструкция, проектиране
и ремонтни дейности за
обособяване на изолирани структури за лечение
на пациенти с COVID-19
към болници; осигуряване
на медицинско и болнично
оборудване за структурите, създадени за лечение и
грижи за хора с COVID-19;
повишаване капацитета
на центровете за трансфузионна хематология за
диагностика на COVID-19
и внедряване на телемедицина с оглед редуциране
на контактите на инфектираните с коронавирус
пациенти при получаване
на медицински грижи. Целта на тази спешна мярка е
да бъде предоставена възможност на гражданите да
не отиват в болничните
кабинети, а да получават
електронни рецепти и да
ползват телемедицината
като един съвременен метод, за да може да се ограничат контактите и да
се спре пандемията. Подписване на договори след
оценката и одобрението
на проектни предложения
на Министерството на
здравеопазването предстои в началото на 2022 г.
От гледна точка на
успешното изпълнение на
ОП „Региони в растеж“ с
решение на предстоящото
на 2 декември заседание на
Комитета за наблюдение
на ОПРР ще бъде одобрен

подход за пренасочване на
свободен ресурс по програмата. Както споменах, отчитаме забавяне
по Приоритетна ос 6. Над
78 млн. лв. от финансовия
инструмент по ПО 6 „Регионален туризъм“ ще бъдат прехвърлени към ПО 1
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие“. Очаква
се с допълнителните средства да бъдат отпуснати
нисколихвени кредити за
проекти в направленията
„градско развитие“ и „зони
с потенциал за икономическо развитие“, които да
бъдат реализирани на територията на 39-те общини - бенефициенти по ПО1.
Друга промяна предвижда насочване на спестен
ресурс от безвъзмездна
финансова помощ по ПО 3
„Регионална образователна инфраструктура“, ПО 5
„Регионална социална инфраструктура“, ПО 6 „Регионален туризъм“ и ПО 8
„Техническа помощ“ към
ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните
райони“ за финансиране
на проектни предложения
от резервния списък по
процедура на конкурентен
подбор „Енергийна ефективност в периферните
райони - 3“. В близките седмици Управляващият орган
ще подготви нов вариант
на програмата с конкретните промени, който да
бъде одобрен на следващо
заседание на Комитета за
наблюдение и съответно
след съгласуване с Министерския съвет да бъде изпратен към Европейската
комисия.

Участвахте в срещата на МРРБ и КСБ в Камарата на строителите.
Една от дискутираните
теми бе за драстичното
увеличение на цените на
строителните материали и суровини. Има и писмо, изпратено от НСОРБ,
за общинските проекти
по ОПРР. Как се отразява
това поскъпване на проектите, които са в изпълнение по оперативната
програма? Какви мерки
може да предприеме България и възможно ли е въвеждане на механизъм за
индексация?
Изразявам отново задоволство от участието
ми в срещата. С КСБ, а и
с изп. директор на НСОРБ
Силвия Георгиева, с която
също имат работна среща,
коментирахме, че основен
проблем през последната
година за бенефициентите са повишените цени на
строителните материали.
Тази тенденция се отразява на изпълнението по два
начина. Първо, избраните
строители имат затруднения да придобият тези ма-

териали за цените, които
са предложили в поръчката,
което води до забавяне на
реализацията. В някои случаи дори договорите се
развалят поради невъзможност за успешно изпълнение. От друга страна повишените цени рефлектират
върху търговете, за които
няма кандидати. Бенефициентът е принуден да прекрати процедурите, тъй
като договорените безвъзмездни средства са недостатъчни. За да бъдат
изпълнени проектите, бенефициентите са принудени да включват собствен
ресурс. Това е рискът при
управлението на такива
проекти, особено когато
неправилно са разчетени
във времето и бенефициентът не ги е изпълнил по
план.
Аз съм одитор, финансист и за мен са важни числата, но от друга
страна трябва да търсим
компромисни варианти.
Всички наши партньори и
КСБ знаят, че ресурсът е
договорен, в голямата си
част той е разплатен и
спестените средства не
може да бъдат давани за
увеличаване на стойността на договори за реализиращи се обекти във връзка
с повишението на цените
на строителните материали. Един от начините, по
който реагираме, е там,
където е възможно, УО извършва временни спирания
на договорите и анексиране след официално искане
от страна на бенефициентите. Следва да се има
предвид, че за да гарантира успешното приключване
на проектите, УО анализира възможностите за осигуряване на допълнително
финансиране за обезпечаване повишените цени на
СМР, като след вземане на
решение относно подхода
за последващи действия
ще уведомим своевременно
бенефициентите.
Темата с индексацията
на цените е необходимо да
търси хоризонтални решения на национално ниво.
Това неминуемо се отразява и на „ОПРР 2014 - 2020“,
предвид че 94,34% от ресурса й са договорени. Приоритетна ос 1, по която са
голяма част от проектите
в изпълнение, е в хипотеза
на наддоговаряне на финансовия ресурс, което ограничава възможностите в
края на програмния период
да бъдат отпуснати допълнителни средства за
дофинансиране с БФП.
Но към настоящия момент, пак ще кажа, имаме изключително добър
подход, където е възможно даваме опция за удължаване на сроковете за
безвъзмездна помощ, водим постоянни дискусии

с бенефициентите. Част
от общините ни подадоха
ръка, поеха ангажимента
да осигурят допълнително
финансиране със собствени средства, за да се
изпълнят проектите. Това
е важно, за да постигнем
целите на програмата на
ниво ЕС и страната ни да
не претърпи финансови корекции. Анализираме и чуждия опит и добри практики.
На срещата с КСБ се индикира, че тъй като това е
национален въпрос, ако се
прецени, държавата може
да осигури с постановление на Министерския съвет допълнителен ресурс,
каквато практика има в
други държави.
А мислите ли, че механизъм за индексация би
могъл да се заложи в бъдещата Програма за развитие на регионите?
На този етап не мога
да отговоря. Кризата с
цените на строителните
материали е още във вихъра си и ние реагираме в
момента. Би могло да се
заложи в новите програми
на ЕС да има такъв механизъм, но на следващ етап.
Програмата за развитие
на регионите все още се
разработва, а и правилата
са такива, че това, което
сега е релевантно, то ще
бъде допустимо за финансиране. Но определено ще
се работи в тази посока.
Кои с а о сн ов н и т е
приоритети на новата
регионална програма за
периода 2021 – 2027 г.? На
какъв етап е подготовката й, с какъв бюджет ще
разполага? Кога можем да
очакваме да я видим във
финален вариант? И кога
предвиждате старта й?
Подготвителният период върви с пълна сила.
„Програма за развитие на
регионите 2021 - 2027“
(„ПРР 2021 - 2027“) се намира на финален етап. В края
на октомври беше изпратен за неформални преговори ревизиран вариант на
„ПРР 2021 - 2027“, в който
бяха отразени получените
коментари на ЕК, както и
становищата, постъпили
в рамките на общественото обсъждане. В следващите месеци предстои
официалното изпращане
на Споразумението за
партньорство, след което
ще предадем и отделните
програми за одобрение от
страна на Комисията. Подготовката на „ПРР 2021 2027“ и финализирането
й са пряко свързани с Териториалните планове за
справедлив преход, които
са основните стратегически документи, по които ще бъдат реализирани
мерките с финансиране
от Фонда за справедлив

преход. Към настоящия момент тези документи са
в процес на разработване,
за което ангажимент има
Министерството на енергетиката.
„ПРР 2021 - 2027“ има
четири приоритетни оси.
Ще припомня, че през първия програмен период 2007
– 2013 г. всички оперативни програми бяха разписани с 5 приоритета – 4 основни и ПО за техническа
помощ. „ОПРР 2014 – 2021“
е с 8 приоритетни оси и 1
допълнителна. Докато в
новия период 2021 – 2027 г.
всичко е разпределено в 3
основни приоритета и 1
ос за техническа помощ.
ПО1 „Интегрирано градско развитие“ и ПО 2 „Интегрирано териториално
развитие на регионите“
ще бъдат финансирани от
Европейския фонд за регионално развитие. Третата
приоритетна ос ще бъде
финансирана от Фонда за
справедлив преход.
В новия период за УО
предстои атрактивно управление и изпитание на
институционализма. Важна е институционалната
памет на хората, които
са работили досега, които
имат експертизата, за да
я приложат. По първите
две оси ще се финансират
общините, като по ПО 1 ще
реализират проекти 10-те
големи, които ще разполагат с над 1 млрд. лв. За тях
ще бъдат заложени по-високи критерии в сравнение
с останалите 40 общини,
които ще са бенефициенти по ПО 2. Новото е, че
за първи път ще бъдат финансирани малкият, средният и големият бизнес,
както и микропредприятия.
Тоест специалистите ще
трябва да придобият експертиза по отношение на
разписване на процедури и
управление на проекти по
линия на бизнеса. Следващото предизвикателство
е Фондът за справедлив
преход, който е приоритетен по отношение на ковид
кризата и насочен към регионите, които следва да
работят за „зелена“ икономика.
Искам да подчертая,
че в рамките на УО на
вътрешно ниво вече е
стартирана подготовката
за изпълнение на „ПРР 2021
- 2027“. Сформирани са експертни работни групи, които разработват пакети с
указания, вътрешни правила и образци на документи
за дейността както на УО,
така и на териториалните
органи по ПО 1 „Интегрирано градско развитие“
и ПО 2 „Интегрирано териториално развитие на
регионите“. Провеждат
се регулярни срещи със
заинтересовани страни в
процеса по подготовка и

изпълнение на интегрирания териториален подход.
В процес на подготовка
са също така и законодателни промени, които да
регламентират предоставянето на средства през
новия период по инструмента „Интегрирани териториални инвестиции“.

Има ли вече регламент за договаряне на
средствата по Механизма за възстановяване и
устойчивост?
Не, защото той изисква създаване на т.нар.
национални планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Към момента
нашият НПВУ е предоставен за предварително
одобрение в ЕК. Управляващият орган участва с
две проектни предложения – „зелена” мобилност
и подкрепа за устойчиво
енергийно обновяване на
нежилищния сграден фонд.
Първата схема е с ресурс
от 100 млн. лв. и ще бъде
изпълнявана заедно с Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“. Проектът е
пилотен и включва предприемане на интегрирани
мерки за устойчива градска мобилност, закупуване
на превозни средства с нулеви емисии за обществения транспорт, изграждане
на зарядни станции, както
и изпълнение на интегрирани цифрови решения
за подобряване на ефективността на публичния
транспорт.
За другата ключова
инвестиция по отношение
на мерките за устойчиво
енергийно обновяване на
нежилищния сграден фонд
се предвижда ресурс от
600 млн. лв. Тя има два компонента, като първият е
подкрепа за държавните и
общинските сгради за административно и публично обслужване, културни
обекти, за спорт, както и
такива на БАН. По втория
елемент финансиране ще
получат сгради от сферата на търговията, производството и услугите.
На какъв етап са програмите за трансгранично сътрудничество и какво развитие им предстои
през 2022 г.?
В периода 2014 - 2021 г.
страната ни управлява
три програми за териториално сътрудничество –
със Сърбия, Република Северна Македония и Турция,
и участва в изпълнението
на други десет. За тези
три програми с гордост
мога да заявя, че имат отлично постигнати финансови показатели – не само
че няма риск от неусвоя` стр. 8
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Нина Стоименова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР:
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` от стр. 7

ване на средства, а дори
обратното – проектите и
плащанията по тях изпреварват предварителните
ни разчети. Това означава
само едно – хората и от
двете страни на границите не спират да работят
въпреки икономическите и
здравните предизвикателства. По трите програми
сме финансирали общо
291 договора и сме инвестирали над 88 млн. евро
в съвместни проекти за
развитие на туризма, повишаване на конкурентоспособността, опазване на
околната среда и подкрепа
за младежите в регионите.
Ако трябва да вляза в
детайли, по INTERREG ИПП
„България – Сърбия“ имаме
105 проекта за над 37 млн.
евро и до момента бенефициентите са получили над
23 млн. евро (69% от наличния бюджет). По програмата с Република Северна
Македония проектите ни
са 79 за 20 млн. евро и са
разплатени 15 млн. евро
(76% от бюджета). А по
INTERREG ИПП „България –
Турция“ можем да отчетем
107 проекта за 31 млн. евро
и сме усвоили над 19 млн.
евро (66% от бюджета).
Всички тези данни ни
дават увереност, че поддържаме добри темпове на
усвояване с оглед целите,
които трябва да постигнем до края на 2023 г.
Паралелно с това подготвяме и новите програми до 2027 г. Програмирането е важен и комплексен
процес предвид участието
в него на три държави, които не са в ЕС. Началото
беше поставено преди
точно две години и вече
сме готови с по-голяма
част от документите.
Ако всичко върви по план,
смятаме в първите месеци на следващата година
да изпратим програмите
за одобрение от ЕК. Лично
аз нямам притеснения, тъй
като най-трудните преговори за стратегическата
рамка на програмите приключиха успешно. За първи
път в процеса на подготовка включихме много
активно всички заинтересовани страни – не само
администрацията, но и
жителите на регионите, и
местния бизнес. Ефектът
от това е, че те не приемат програмите като документ, дошъл отгоре както
обикновено. Те ги имат
като нещо свое, което има
потенциал да реши проблемите, които те самите са
поставили. А че има потенциал, говори и фактът, че
към трите трансгранични
региона се насочват над
103 млн. евро.
В подкрепа на тези
думи бих искала да насоча вниманието на чита-

телите на в. „Строител“
към една наша инициатива. Местните заинтересовани организации от
трансграничните региони
със Сърбия, Република Северна Македония и Турция
имат възможността да
участват в кампанията
за набиране на интегрирани проектни идеи, които да формират групите
операции в рамките на
териториалните стратегии за трансграничните
региони (приоритет „Европа по-близо до гражданите“ във всяка от трите
програми). Получените
предложения ще бъдат
тематично обособени по
критериите: трансграничен ефект на проектната
идея, връзката й с целите
на стратегиите и съответствие между необходимите ресурси и времевата и бюджетна рамка
на стратегиите и не на
последно място - широко
партньорство за намиране
на всеобхватни решения
на местните проблеми.
Във всеки от регионите на програмите сме
организира ли работни
срещи, на които даваме
отговори на всички въпроси по настоящата кампания. Повече информация
може да бъде намерена и
на интернет страниците
на трите програми. Побързайте, защото срокът
за подаване на идеи изтича
на 10 декември по програмата с Република Северна
Македония, на 19 декември
е за тази с Турция. Само
по програмата със Сърбия още не е започнал да
тече. Кандидатстването
е съвсем просто – попълвате онлайн формуляр без
документи, подписи или печати. На този етап за нас
е важна креативността
и идеите с потенциал за
региона.

Проблемът с корекциите по проектите е сериозен и поставя както
възложителите, така и
изпълнителите в трудно положение. Къде и за
какво са най-сериозните
корекции? Какво може да
се подобри в тази сфера,
така че да не се стига до
налагане на финансови
санкции?
Финансовите корекции
не би следвало да се разглеждат като наказание.
Те са по-скоро корекция за
нарушение на правилата,
механизъм, с който се поправят допуснати пропуски в изпълнението най-вече по обществени поръчки,
свързани със строителство. Корекциите трябва
да бъдат коректив за самите бенефициенти.
Действително броят
на сигналите за нередност е немалък, но това
зависи изцяло от устано-

вените несъответствия
при провеждането на обществените поръчки от
бенефициентите и осъществения от страна на
Управляващия орган предварителен контрол преди
верификация. Основните
проблеми, които се констатират, са свързани с няколко нарушения: залагане
на ограничителни условия в
документацията; залагане
на незаконосъобразна методика за комплексна оценка, съдържаща субективни
показатели и/или оценка
на пълнотата и начина
на представяне на информацията в документите;
залагане на условия, които
необосновано ограничават
участието на чуждестранни лица; незаконосъобразно избран и/или отстранен
участник.
Финансовите корекции
се определят съобразно скалите в Наредбата
за посочване на нередности, представляващи
основания за извършване
на финансови корекции и
процентните показатели за определяне размера
на финансовите корекции
по реда на закона за управление на средствата от
Европейските структурни
и инвестиционни фондове.
УО на ОПРР се стреми да
минимизира допусканите
грешки от страна на бенефициентите с цел оптимизиране на изпълнението
на проектите и максимално ефективно усвояване на
средствата. В рамките на
програмните периоди 2007
- 2013 г. и 2014 - 2020 г.
бяха направени детайлни
анализи на най-често срещаните грешки, допускани
от общините бенефициенти, които могат да се
квалифицират като нередност, и същите се публикуват на страницата на
ОПРР (bgregio.eu) с цел
максимална прозрачност и
информираност на общините бенефициенти.
УО на ОПРР непрестанно се старае да подобрява
качеството на администрирането на сигнали за
нередности, като максимално оптимизира както
контрола, така и комуникацията с бенефициентите още при подписване на
договорите за БФП с оглед
законосъобразното провеждане на обществените поръчки и превенция на
допускането на нарушения.
За целта са анализирани
всички трудности, с които
УО на ОПРР се е сблъскал
при реализирането на програмните периоди до момента, като са направени
стъпки за елиминиране на
грешките и оптимизация
на практиките при прилагането, контрола и мерките при оспорване на финансова корекция от страна
на бенефициентите.

Видно е, че УО на ОПРР
е предприел всички необходими действия с оглед
улеснение на бенефициентите и оптимизиране на
процеса по администриране на сигналите за нередност. В тази връзка
задължението за спазване
на принципите при провеждането на обществените
поръчки е изцяло в тежест
на възложителите бенефициенти.
Двете дирекции, които се занимават с европейски средства в МРРБ,
провеждат обучения на
бенефициентите с практически казуси, извършва
се регулярен мониторинг
на проектите, имаме постоянна връзка с бенефициентите и сме отворени
за съдействие по всеки
един проблем. Постоянно
обновяваме информация на
интернет страниците на
програмите и проявяваме
гъвкавост по отношение
на различните ограниче ния заради пандемията, но
към сериозните нарушители сме безкомпромисни и
това е наше задължение в
управлението на публични
средства.
Вчера имах обаждане
от кмет на община, изпълняваща проект по трансграничната програма
между България и Турция.
Той заяви, че са закупили
актив, различен от този,
който е заложен в спецификацията, като не са ни
уведомили за промяната,
но целите са изпълнени.
Да, но правилото е да ни
уведомят, съответно то е
нарушено и следва да има и
финансова корекция. Когато установим нарушение
при конкретен бенефициент и наложим финансова
корекция, тези разходи не
се верифицират и сертифицират, но те остават
в програмата и може да се
дадат на друг бенефициент като допустими разходи. По-добрият вариант
е УО да прави превенция на
ниво държава, защото ако
нарушенията се установят от ЕК, ние ще загубим
средства.

Какви ще са другите
важни задачи пред Вас?
Важно е да бъде одобрен националният План
за възстановяване и
устойчивост и да започнем да работим по линия
на двата проекта, „Зелена
мобилност“ и „Подкрепа за
устойчиво енергийно обновяване на нежилищния
сграден фонд“. По-голямо
предизвикателство ще
е подготовката и изпълнението на Приоритет
3 „Справедлив енергиен
преход“, който ще бъде
финансиран със средства
по линия на Фонда за справедлив преход. Това ще
бъде нещо ново за нас и

ще бъде важно да намерим правилния подход и да
обхванем приоритетите
на трите области, които
към момента са одобрени – Перник, Кюстендил и
Стара Загора. Проектите, които ще получават
подкрепа по този приоритет, са насочени към преодоляване на икономически, социални и екологични
последици от прехода към
климатична неутралност
на областите в страната, където въгледобивът
и въглеродноинтензивната
промишленост са водещи.
Вложенията там ще се
фокусират върху възобновяеми източници, надграждане на съществуващите
инвестиции за постигане
на висок енергиен клас и
използване на „зелени” технологии.
Както вече споменах,
предстои изключително
важно заседание на Комитета за наблюдение на
ОПРР на 2 декември. То
ще е в Бургас и на него ще
се дискутира пренасочване на свободен и спестен
ресурс по програмата към
други области на инвестиции. На следващия ден,
3 декември, ще проведем и
Годишното информационно
събитие по ОПРР за 2021 г.
в Центъра за съвременно
изкуство в Бургас. То ще
включи и официална част,
съчетана с музикални изпълнения на местни представители и ученици. В
края на събитието предвиждаме кратка разходка
в обновените зали с презентиране на иновативните възможности за получаване и обмен на знания в
изградения обект по ОПРР.
Планирано е мероприятието да бъде излъчвано в
реално време в Youtube канала на „ОПРР 2014 - 2020“,
с което ще можем заедно
с наши партньори, бенефициенти и сътрудници
да споделим натрупания
опит по програмата, като
същевременно целим да
постигнем още по-голямо
популяризиране на постигнатите резултати по проектите, финансирани от

ОПРР, сред широката общественост.
В тази връзка бих искала да поканя Вас и всички
членове на КСБ да вземат
участие в Годишното информационно събитие.
Повече подробности ще
бъдат предоставени в дните преди мероприятието
чрез съобщение на сайта
на МРРБ.

Има ли сфери и въпроси, по които може да си
сътрудничите с КСБ?
Камарата на строителите в България винаги е
била ключов партньор за
нас и очаквам успешното
ни сътрудничество досега
да продължи и през новия
програмен период 2021 2027 г. В една посока вървим и при изпълнението на
оперативната програма, и
при промяната на нормативната уредба, и в реализирането на проектите.
Надяваме се в бъдеще, че
ще можем да разчитаме
на експертизата на Камарата при подготовката на
Насоки за кандидатстване
и на критерии за оценка на
проектите, както и при
цялостното изпълнение
на инвестицията по НПВУ
за енергийно обновяване
на нежилищните сгради с
оглед сериозния натрупан
вече опит на Вашите представители и експерти.
Няколко думи за
„Строител“.
За вестник „Строител“
ще кажа, че приветствам
членовете на екипа, които
отразяват всичко важно,
което се случва в сектор
„Строителство“. Приветствам Вашата работа,
защото сте адекватни на
ситуацията, търсите проблемите и тяхното разрешаване от всички страни.
В. „Строител“ е първата
медия, на която давам интервю, и ще остане в сърцето ми като всяко първо
нещо. Благодаря Ви и се
надявам да имаме ползотворно сътрудничество и
в бъдеще, защото вярвам,
че първите неща остават.
Благодаря!

СОФИЯ

петък, 26 ноември 2021

Ñòðîèòåë

9

ǲȔȍȚȢȚȕȈǹȖȜȐȧǱȖȘȌȈȕȒȈǼȈȕȌȢȒȖȊȈ ǹǶǹȗȘȐȍǷȓȈȕȈȏȈȐȕȚȍȋȘȐȘȈȕȖ
ȐȕșȗȍȒȚȐȘȈȖȉȍȒȚȐȊȘȈȑȖȕÄǳȦȓȐȕ´
ȘȈȏȊȐȚȐȍȕȈȖȉȡȐȕȈȚȈȏȈ±ȋ
Страницата
подготви
Росица Георгиева
Кметът на Столичната община (СО) Йорданка
Фандъкова инспектира
дейностите по изграждането на пешеходния мост,
който ще осигури връзка
на район „Люлин“ със Западен парк. Придружена от
зам.-кмета по направление
„Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов
и кмета на района Милко
Младенов, тя посети и ДГ
197 - „Китна градина”.
„Парковата зона, която свързваме със Западен
парк, е част от Програмата на Столичната община за създаване на нови и
по-добри зелени пространства“, каза Фандъкова.
„За територията бе
разработен подробен устройствен план (ПУП) и
подготвен проект „Западна порта към Западен
парк“, посочи кметът на
район „Люлин“ Милко Младенов.
По протежението на
бул. „Петър Дертлиев“ и
жк „Люлин 10“ се благоустрояват над 10 декара
паркова територия и се
изгражда нов пешеходен
мост над река Суходолска
със стоманена конструкция и дължина над 31 м. На
съоръжението са оформени зелени площи, две детски и спортна площадка,

както и велоалеи и ново
осветление. Обособени са
места за почивка. Поставено е и видео наблюдение.
Предстои доизграждане на няколко метра от
алейната мрежа, както и
поставяне на ограда към
реката. Започнало е и засаждането на дървесната
и храстова растителност
в новия парк.
При проверката в ДГ
№197 „Китна градина” е
станало ясно, че новата
сграда към учебното заведение ще бъде готова през
декември. Тя е за 6 групи
и е изградена на мястото
на съществуваща стара
постройка, която е била
на гредоред и в лошо състояние. Детското заведение е част от Програмата за строителство на
детски градини в периода
2021 - 2023 г. Зданието е
проектирано с достъпна
архитектурна среда. Изпълнени са мерки за енер-

гийна ефективност с използване на възобновяеми
източници на енергия. Фасадата е с термопанели, а
отоплението, осветлението и подгряването на водата са решени с пелетно
отоплително тяло и фотоволтични панели, които
са монтирани на покрива.
Специална система ще
събира дъждовната вода и
тя ще се използва за поливане на зелените площи.
Тези решения превръщат
новата градина в „зелена
сграда“, каза кметът на
район „Люлин“.
„До края на 2021 г. очаквам да бъдат въведени в
експлоатация още 4 забавачки“, поясни столичният
кмет. Тече строителството на още 13 сгради за
ясли и градини в районите
„Възраждане“, „Триадица“,
„Витоша“, „Овча купел“, „Подуяне“, „Искър“, „Надежда“,
„Панчарево“, „Красно село“
и „Люлин“.

Столичният общински съвет (СОС)
прие Плана за интегрирано развитие
на Столична община за периода 2021 2027 г., известен като Програма за София. При представянето на документа
кметът на София Йорданка Фандъкова
обясни пред СОС, че списъкът с проекти е разширен по нейно искане, за да се
включи цялата община. „Предлагаме 5
приоритета, 14 цели и 104 мерки, които
ще се реализират в 5 зони за въздействие. Проектите ще бъдат финансирани
чрез различни източници, с комбиниране
на източници и със собствени средства.
В програмата се обхваща развитието
на всички видове инфраструктура, кръговата икономика, икономиката и образованието“, каза Фандъкова. Тя обясни,
че за 70 проектни предложения има ясни
инвестиционни намерения – предложени са от общината, от гражданите или
бизнеса. Кметът подчерта още, че през
целия период на действие планът може

да бъде допълван или изменян.
Главният архитект на София Здравко Здравков определи документа като
богат и всеобхватен. „Проведени са съгласувания с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очакваме методически указания от
МРРБ в началото на 2022 г., за да може
да започне класиране на предложените
проекти“, каза той. Арх. Здравков обясни,
че СО няма да бъде единствен бенефициент, а такива ще могат да бъдат и
неправителствени организации, съседни
общини на София, както и администрации от целия Югозападен регион.
Общата индикативна стойност
на бюджета на Програма за София е
представена в три финансови прогнози. В песимистични я вариант е
5 380 422 998 лв., в реалистичния – в СО
ще бъдат инвестирани 5 890 224 594 лв.,
а в оптимистичния – ще се разчита на
6 745 373 015 лв. европейско финансиране.

ǰȏȗȢȓȕȍȕȐȍȚȖȕȈȗȘȐȝȖȌȐȚȍȒȢȔ
ȉȦȌȎȍȚȈȕȈșȚȖȓȐȞȈȚȈȍȕȈȌ
Изпълнението на приходите към бюджета на
София в края на октомври
е над 86% според данните
на дирекция „Общински
приходи“. При данъчните
годишният план е изпълнен
на 94%, а при неданъчните
- 78%. По-добри са постъпленията от сделки с недвижими имоти. Събираемостта при такса „битови
отпадъци“ е 90% от годишния план. Има изоставане
в някои такси, свързани с
услуги, които предоставя
общината, напр. таксата
за детска градина, за полз-

ване на пазари, тържища и
тротоари.
Както и миналата година, се запазва тенденцията за забавяне на парите, които се дължат след
приватизационни сделки
– изпълнени са само 37%
от предварителните прогнози.
Към 31 октомври т.г.
са започнати 130 ревизии,
докато през м.г. те са
били 105. Издадени са 109
ревизионни доклада (при 96
през м.г.) и 108 ревизионни
акта. Дължимите суми по
тези проверки са общо 6

млн. лв. от данъци и такси, което е с 3,7 млн. лв.
повече от установените
задължения през м.г.
Постъплени ята по
ревизионни актове сега
са 15,2 млн. лв., което е с
2,3 млн. повече от 2020 г.
Към края на октомври са
образувани и 15 798 изпълнителни дела (през м.г. те
са били 2228). По тях са
събрани 2,2 млн. лв. Издадените актове за задължения към общината са
общо 14 679, което е с над
2500 повече от м.г. Те са
за задължения и такси към
общината, които се издават извън ревизионните
производства.
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сектор неразплащането
на изпълнени СМР е за 900
млн. лв. Надяваме се, че
новото правителство ще
гласува по-бързо бюджета за 2022 г., за да може
да погаси дължимото към
строителните компании“,
заяви инж. Терзиев и подчерта, че

„Много са нещата, които успяхме да направим
през 2020 г., и всички Вие
разполагате с отчета за
дейността на УС. Аз бих
искал да се спра по-скоро
на актуалните проблеми,
пред които бяхме изправени през последните месеци, и действията, които
ръководството на Камарата предприе. На първо
място ще започна с това,
което ни вълнува най-много всички – драстичното
нарастване на цените на
строителните материали
и суровините. Предприели
сме няколко действия в
тази посока и продължаваме да работим

за създаване на механизъм
за актуализация на цените“,
информира председателят на УС на КСБ. Той
отправи благодарност към
всички Областни представителства и фирмите,
които са се отзовали и са
изпратили информация как
се движат стойностите
на строителните продукти. „На базата на събраните данни става ясно, че
говорим за поскъпване на
някои материали от 25 до
100% и като цяло на крайния продукт с около 30%.
Желанието ни е в Камарата да се създаде звено,
което да следи цените на
материалите в страната,
което ще бъде от полза и
на браншовата организация, и на инвеститорите“,
каза той.
Инж. Илиян Терзиев информира делегатите, че
през последния месец ръководството на КСБ е провело поредица от срещи с
политически сили, които
според социологическите
проучвания са посочени
като влизащи в 47-ото Народно събрание. На тях са
дискутирани едни и същи

Делегатите одобриха Отчета за изпълнение на дейността на УС
на Камарата за 2020 г. и
преминаха към следващата точка от дневния ред.
Тя включи Отчет на дейността на Комисията за
воденето, поддържането

от които 5317 са в първа група строежи, 1397 са
във втора, 1665 - трета,
1843 са в четвърта група,
а в пета са 3496“, обобщи
той. Доц. Линков сподели,
че заличените фирми са
483, а новорегистрираните са 773.
Д еле г ат и те н а О С
приеха отчета за дейността на Комисията за
ЦПРС.
В следващата точка
инж. Благой Козарев представи за гласуване Отчет
за дейността на Контролния съвет на КСБ за изтеклия период. „Съветът
работи много добре и смея
да твърдя, че съставът, в
който сме, действа в пъл-

и ползването на Централния професионален регистър на строителя, който
бе презентиран от доц.
Георги Линков. „Искам да
отбележа, че ЦПРС вече
14 години успешно работи
и за изминалото време не
сме имали нито един срив
на системата. През периода са правени множество
промени в софтуера и винаги сме успявали да ги

но единомислие. Винаги когато се събираме, взимаме
решения с пълно мнозинство. По време на нашите
заседания през изминалия
период не са констатирани никакви нарушения по
извършените проверки“,
заяви той.
Инж. Благой Козарев
посочи, че КС предлага в
КСБ да се открие позиция
финансов директор. „Тази

извършим, без да смущаваме ежедневната работа на Регистъра“, посочи
доц. Линков. Той представи и кратка справка на
свършената работа от
Комисията, според която
общият брой на издадените нови талони е 45 684, а
този на издадените удостоверения е 2900. „Към 15
ноември, когато приключи
процедурата по чл. 20, ал.
2 от ЗКС,

длъжност няма да включва
само дейности, свързани с
контрол на изразходването на средства. Камарата има перспективата
да участва в множество
проекти с европейско финансиране, което изисква
всеки да бъде отделно
бюджетиран. Сами разбирате колко важно е да има
един човек, който да прецизира всички тези неща“,
допълни той.
Инж. Козарев каза, че
Контролният съвет пре-

въпросът с разплащанията
остава приоритет за браншовата организация.

въпроси – индексация на
договорите, политики в
сферата на инфраструктурата, промяна в законодателството.

„Всички партии изразиха
своята подкрепа по темите, които повдигнахме,
и обявиха, че ще разчитат на нашата експертиза. Ние апелирахме
да проявят достатъчно
разум и да съставят правителство, за да има нормални условия за работа
и да можем да постигнем
набелязаните цели, по време на разговорите с тях“,
подчерта председателят
на УС на КСБ. „Изразихме
и надежда, че бъдещите
депутати ще работят и
по предложените от КСБ
промени в основните за
бранша закони - Закона за
обществените поръчки
(ЗОП), Закона за устройство на територи ята
(ЗУТ) и Закона за защита
от шума в околната среда“, коментира той.
Председателят на УС
на КСБ сподели още, че
Камарата е настояла пред
представителите на партиите в следващия парламент браншовата органи-

зация да има участие във
всички комисии, които касаят сектор „Строителство“. „Целта е да можем
да поставим на дневен
ред нашите предложения и
препоръки, а не да се включим, когато всичко е приключило“, акцентира той.
И н ж . И л и я н Те р з и ев обърна внимание и на
проведената среща между КСБ и Националното
сдружение на общините
в Република България, на
която двете организации
сключиха Меморандум за
сътрудничество. „С председателя на УС на НСОРБ
и кмет на Велико Търново
инж. Даниел Панов коментирахме въпроса за

скока на цените на строителните материали, който
поставя и общините в много сложно положение.
Той ни информира, че
Сдружението е изпратило
до Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството писмо за трудностите, които
блокират изпълнението на
проектите по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР
2014 - 2020“), свързани със
значителното завишаване
на първоначално планираните разходи. НСОРБ е
направило и проучване по
тази тема“, каза инж. Терзиев. Подробен материал
за резултатите от изследването е публикуван
във вестник „Строител“.
Председателят на УС
на Камарата сподели, че
ръководството на браншовата организация се е
срещнало и със служебния
министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и целия й
кабинет. „Основно дискутирахме високите цени на
строителните материали,
както и необходимостта
от промени в ЗУТ и намаляването на административната тежест. Поставихме и темата за „ОПРР
2014 – 2020“ и водните
проекти“, информира той
и добави, че КСБ е попитала министъра ще предложи

ли

в ЦПРС строители е 6005,

да бъдат заложени в бюджета за 2022 г. обещаните
1,5 млрд. лв. за ремонт и
поддръжка на пътищата.
„В последваща среща
със зам.-министъра на
регионалното развитие
и б л а го ус трой с твото
Валентин Граматиков, на
която присъстваха инж.
Благой Козарев и Андрей
Цеков, член на КС, който
е и един от най-добрите
юрис ти по строително
право, в конкретика обсъдихме стъпки за стартиране на работата по
търсене на решение за индексация на договорите“,
подчерта инж. Терзиев. Той
добави, че е било решено
да бъде съставена работна група с пpeдcтaвитeли
нa MPPБ, KCБ, HСИ, AОП и
дp., кoитo дa изpaбoтят
нaциoнaлни индeкcи зa
цeни нa ocнoвнитe cтpoитeлни мaтepиaли и ocнoвнитe гpyпи CMP и cтpoeжи. Пo пpeдлoжeниe нa
зaм.-миниcтъp Гpaмaтикoв групата ще тpябвa дa
изготви и eдинни фopмyли
зa индeкcaция нa цeнитe
пo cключeни дoгoвopи, кoитo дa oтчитaт инфлaциятa и дeфлaциятa в цeнaтa
нa тpyдa и мexaнизaциятa
Инж. Или ян Терзиев
информира също така, че
през настоящата година е

продължило провеждането на организираните
съвместно с в. „Строител“
открити приемни в Областните представителства на Камарата
в страната, като той
се е включил в приемните в Ямбол, Русе и Велико
Търново. „Събитията преминаха при голям интерес
от страна на фирмите и в
рамките им се срещнахме
и с кметовете на трите
общини“, посочи той.
Инж. Терзиев отчете, че една от важните
теми за КСБ през изминалия период е проблемът с
разплащанията. „Всички
знаем и в момента колко
много пари дължи държавата на фирмите. В пътния

общият брой на вписаните
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поръчва Камарата да се
активизира и в спешен порядък да се актуализират
цените на строителната
продукция в зависимост
от инфлацията. „В този
ред на мисли една подългосрочна задача пред
браншовата организация
трябва да бъде създаването на структура, която да формулира публични
индекси за изменение на
цените на строителните материали и тяхната
тежест за всеки един
вид строителство“, поясни председателят на
КС. Контролният съвет
е констатирал, че по отношение на изпълнението
на основните политики
на Камарата, касаещи
законодателни промени, е
необходимо КСБ да разработи собствен проект на
ЗУТ. „Много време чакахме
и се надявахме някой друг
да свърши тази работа.
Опитахме се да инициираме еднократни поправки в
закона, но моментът е назрял за цялостна промяна“,
категоричен бе инж. Благой Козарев.
Инж. Благой Козарев
говори и за нуждата браншовата организация да
обърне повече внимание
и на дигитализацията на
строителния сектор. „Това
е процес, който върви сериозно в Европа и няма
начин да ни заобиколи. За

Камарата ще продължи
активните си действия за
разработване на нормативната уредба в областта на строително-инвестиционния процес.
Основни приоритети
са иницииране на наложителни промени в ЗУТ,
Закона за културното наследство, Закона за защита от шума в околната

потребности на строителя“, поясни председателят
на УС на КСБ и допълни, че
Камарата трябва да има
пряко участие и в разработването и изпълнението на проекти в сферата
на професионалната квалификация, финансирани по
европейски програми.
От думите му стана
ясно още, че браншовата
организация трябва да има

среда, ЗОП, Закона за устройство и застрояване
на Столична община. Целта е да се подобри планирането, проектирането,
изпълнението и приемането на строежите. Инж.
Терзиев посочи, че през
2022 г. КСБ ще работи за
реализиране на ефективни
дейности и мерки по отношение на нормативната
уредба за осигуряване на
строителна продукция с

лидерска роля в дигиталната трансформация на
сектор „Строителство“.
„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 строителния сектор и
прилагане на СИМ (Строително-инвестиционно
моделиране) в България в
рамките на Националната
работна група към МРРБ“,
поясни инж. Илиян Терзиев.
През 2022 г. КСБ ще
подготви и проведе широка

информационна кампания,
насочена към строителните компании, относно перспективите в контекста
на актуалните политики на
европейско ниво
съжаление нашите фирми не са подготвени. Има
много какво да се прави, за
да повишим готовността
на малките и средни компании за настъпващите
промени“, завърши той.
След приемането на
отчета на КС бе гласувано и решение за освобождаване от отговорност на
членовете и председателите на УС, КС и Комисията за ЦПРС за изтеклия
период.
Общото събрание
гласува и прие и Отчет
за бюджета на КСБ за
2020 г., представен от
изп. директор на Камарата Валентин Николов.
Д еле г ат и те н а О С
одобри ха и основните
политики за развитие на
КСБ през 2022 г., които
бяха презентирани от
инж. Илиян Терзиев. По думите му

по-високо качество, съответстваща на съвременните технически правила,
стандарти и технологии
за изпълнение на сгради
и съоръжения, както и на
отделни видове СМР.
Камарата ще работи
и за консолидирането на
съществуващия опит в
изграждането на партньорства и реализация на
интегрирани концепции
за развитие на човешкия
капитал и устойчивата
заетост. „Това може да
стане чрез продължаващо
развитие на пряка форма
на подкрепа към работодатели, реализирана от
„Строителна квалификация“ ЕАД, чрез провеждане
на обучения за придобиване и актуализиране на професионалната квалификация, както и разширяване
на спектъра от обучителни услуги, основани на
актуалните тенденции и

– Плана за възстановяване и устойчивост,
европейския Зелен пакт,
R e n o v a t i o n w ave , N e x t
GenerationEU. Камарата
ще разработва и изпълнява проекти с европейско финансиране с висока
добавена стойност за
строителните компании,
свързани с повишаване на
конкурентоспособността, информираността,
устойчивата заетост
и преквалификацията на
кадри.
„Продължаваме и развитието на партньорските взаимоотношения
с всички заинтересовани
страни от държавната
администрация, национ а л н о пр е д с т аве н и те
работодателски, синдикални и релевантни неправителствени организации по въпроси, касаещи
сектор „Строителство“,

посочи още инж. Илиян
Терзиев. Той обяви, че отново във фокуса на КСБ
ще е и провеждането на
административно-цифровата реформа в Камарата, а също така организаци ята 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 про-

Делегатите от Областното представителство на КСБ – София

цес. „Ще продължим да
защитаваме 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“, акцентира инж.
Терзиев.
Председателят на УС
на Камарата информира делегатите, че през
2022 г. КСБ отново ще
се утвърждава като изразител на интересите
на строителите в обществото и пред официалните власти чрез изданието на браншовата
организация – вестник
„Строител“, и с повишаване на медийното присъствие във всички информационни канали.
„Във връзка с рязко-
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то покачване на цените
на строителните материали и предприетите
действия за търсене на
решени я за индексиране на текущи и бъдещи
договори в сектора КСБ
планира да разработи
механизъм за регулярното проследяване на изменението на индекса
на цените, включени в
дефинирана от сектора
„потребителска кошница
в строителството“, завърши инж. Илиян Терзиев.
На заседанието делегатите одобриха и бюджета на КСБ за 2022 г.
В края на събранието
бяха представени предложения за промени в Устава на КСБ от инж. Любомир Качамаков, в Кодекса
по професионална етика
от инж. Розета Маринова и в Правилника за реда
за вписване и водене на
ЦПРС от доц. Георги Линков.
В точка „Разни“ инж.
Виктор Шарков, първи
зам.-председател на Националния Клуб на строителите ветерани, представи предложението на
клуба на ветераните пред
сградата на Камарата на
строителите в България
да бъде издигната статуя на Уста Кольо Фичето, а в страната ОП да
инициират издигане на
паметници на други видни
строители.
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ǶǷȕȈǲǹǩ±ǷȓȖȊȌȐȊȊȘȢȟȐȋȖȌȐȠȕȐȚȍșȐșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȕȈȋȘȈȌȐ
„Фламинго Груп България“ ЕООД и „Арх Ситистрой“ ЕООД спечелиха „Златен отвес“
Снимки авторът

Галя Узунова,
ОП на КСБ - Пловдив
За втора година Денят на пловдивския строител се чества на няколко
етапа заради извънредната ситуация и ограничителните мерки. Връчването на годишните награди
безспорно бе кулминацията на тържествата. На
откритата тераса в офиса на КСБ председателят

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзи- „Арх Ситистрой“ ЕООД получи „Златен отвес”
от председателя на ОП Пловдив Пламен
ев връчи приза „Златен отвес” на представиИванов
тел на „Фламинго Груп България“ ЕООД

Приза „Партньор на годината” получи Българската стопанска
камара. Грамота в същата категория взе ПГСА - Пазарджик

на Областното представителство Пламен Иванов поздрави колегите си
с думите: „Ще пребъдем
като с трои тели с а мо
ако сме щедри към тези,
с които работим, и щадящи към тези, на които
работим”.
Голямата награда „Златен отвес” тази година
споделиха „Фламинго Груп
България“ ЕООД с управител Христо Томов и „Арх

Ситистрой“ ЕООД с управител Симеон Пищалов.
Лично председателят на
КСБ инж. Илиян Терзиев
връчи пластика на Христо
Томов, а Симеон Пищалов
получи грамота от Пламен
Иванов. „Поради многото
говорене около обществените поръчки с тяхната
„принципност или безпринципност” тази година решихме да дадем голямата
награда на фирми, които

Наградата „Строителна традиция“ получи
ВСУ „Любен Каравелов“

работят преобладаващо
за частни възложители“,
уточни председателят на
ОП.
Наградата „Златен отвес” се присъжда от КСБ
– Пловдив, за значителен
принос за повишаване авторитета на бранша, за
собствен фирмен стил, добра търговска репутация
и успешно взаимодействие
с други строителни струк-

Атанас Нешев от „Ан 95“
ЕООД бе отличен с наградата
„Строителна перспектива“

Йорданка Маркова е „Почетен майстор на
отвеса“. На снимката с Пламен Иванов и Пепа
Енчева, председател на РКСВ Пловдив

тури.
Приза „Партньор на
годината” получи Българската стопанска камара.
През 2021-ва Областното
представителство участва в проекта „Съвместни
действия на социалните
партньори за адаптиране
на работната среда към
специфичните възрастови
потребности на различните генерации с цел насър-

чаване на по-дълъг трудов
живот и способност за
работа”, където успешно
си партнира с Център „Управление на проекти” към
БСК с ръководител Светлана Дончева, както и с
Томчо Томов – директор
на Националния център
за оценка на компетенции към БСК. Грамота в
същата категория взе и
миналогодишният призьор

– Професионалната гимназия по строителство и
архитектура - Пазарджик,
с директор инж. Петя Иванова. В Областното представителство съвместно
с „БГ Алтернатива“ ЕООД
се обучиха и дипломираха
около 60 строителни техници в специалност „Строителство и архитектура“,
а в процес на обучение са
още две групи по 15 човека.
Наградата „Строителна традиция“ получи
е дн о от н ай - с т ари те
учебни заведения в България - ВСУ „Любен Каравелов“. Създадено през
1938 г., то е преминало
през различни периоди и
форми на съществуване
– школа, средно, полувисше и висше учебно заведение. Днес продължава
да подготвя строителни
кадри за бранша. Пластиката бе връчена на доц.
Венцислав Стоянов от
Строителния факултет
от инж. Илиян Терзиев
като бивш възпитаник на
университета.
За „Строителна перспектива“ бе отличен
Атанас Нешев от „Ан 95“
ЕООД, а наградата „Почетен майстор на отвеса“
получи Йорданка Маркова
от „Терма Експерт Плюс“
ООД, чиято номинация
бе излъчена от Клуба на
строителите ветерани в
Пловдив.

ǶȉȓȈșȚȕȖȚȖȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓșȚȊȖ
ȊǹȚȈȘȈǯȈȋȖȘȈȘȈȏȌȈȌȍșȊȖȐȚȍȖȚȓȐȟȐȧ

Снимка авторът

Петър Терзиев,
ОП на КСБ Стара Загора

www.yanmar-bg.com

Областното представителство на КСБ в
Стара Загора връчи годишните си награди. Събитието се състоя на 23
ноември в зала „Славейков“ в сградата на общината. Негови гости бяха
областният управител
на Стара Загора Иван
Чолаков, зам.-кметът в
местната администрация
по „Устройство на територията, строителство
и инвестиции“ инж. Янчо
Калоянов и главният архитект на Стара Загора
Виктория Грозева.
Председателят на ОП
на КСБ – Стара Загора,
инж. Пламен Михалев откри церемонията с кратко
обръщение към присъстващите. Той подчерта,
че въпреки пандемичната
криза строителният сектор е засегнат минимално
и резултатите на фирмите са добри. Инж. Михалев
благодари на наградените
компании за съграденото
от тях и пожела на бранша по-големи успехи в бъдеще. „Трудностите занапред ще бъдат решавани
заедно от всички строителни фирми с подкрепата
на КСБ както на местно,
така и на национално рав-

нище“, заяви още инж. Пламен Михалев.
Областният управител Иван Чолаков също
поздрави всички наградени, както и строителния
бранш за постигнатите
успехи. Той изрази надежда, че в бъдеще строителните фирми ще продължат
да са градивна сила, както
и досега.
И инж. Янчо Калоянов
не пропусна да поздрави
отличените строители
от ОП на КСБ – Стара Загора. Зам.-кметът очерта
бъдещите инвестиционни
проекти на община Стара
Загора и подчерта важността на сътрудничеството между Областното
представителство на
КСБ, строителните фирми
и местната администрация. По думите му и през
2022 г. общината ще реализира големи инвестиции,
за да продължи регионът
да се развива добре.

Арх. Виктория Грозева
благодари на строителите за добре свършената
работа и за ползотворното сътрудничество.
Го л я м а т а н а г р а д а
„Строител на годината”
получи „Пещострой“ ЕООД
с управител инж. Господин Господинов. В раздел
Първа група, високо строителство, отличието взе
„Платеник” ООД с управител Тенко Панев. „ПСК Ес
Би Ес“ АД с изп. директор
Диана Мандажиева грабна
приза във Втора група –
транспортна инфраструктура. „Техноинженеринг“
ЕООД с управител инж.
Илиан Марков спечели в
Трета група - строежи
от енергийната инфраструктура. Наградата в
Четвърта група, благоустройствена инфраструктура, бе връчена на „Инфраструктурни системи“
ЕООД с управител Камен
Пейков.

КСБ – ПРОЕКТИ
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ǲǹǩțȟȈșȚȊȈȊȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖȚȖșȢȉȐȚȐȍȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍ
ȕȈȒȈȗȈȞȐȚȍȚȗȖȗȘȖȍȒȚ6X6RG&R
Новоразработена уебплатформа ще събере на едно място повече от 100
секторни съвместни инициативи за социален диалог на европейско ниво
Диана Атанасова,
Мария Желева, КСБ
„Социални ят диалог
е от изключителна важност за осъществяването на плавен преход към
предстоящите нови икономически форми. Те ще
се основават на непрекъснатото технологично усъвършенстване на
строителните процеси и
методи, сред които кръгова и цифрова икономика. С
тези думи Янос Маркидес,
вицепрезидент на Федерацията на Асоциациите на
строителните предприемачи в Кипър (OSEOK), откри последното събитие
за изграждане на капацитет по проекта SuSodCo.
То бе посветено на меките умения, необходими за
ефективното провеждане
на социален диалог, и темите за успешно кандидатстване за финансиране на инициативи в този
сегмент. Организатори
на форума, който обедини
представители на работодатели и синдикати от
България, Гърция, Кипър,
Словения, Хърватия и Унгария, бяха OSEOK.
„Участието ни в проект SuSodCo и подобряването на социалния диалог
на национално и международно ниво са нужни, за
да можем да отговорим
адекватно на предизвикателствата на съвременната епоха, като например устойчива заетост
и дигитализация в сектор
„Строителство“, професионално образование и
обучение (ПОО), стратегиите за безопасност на
труда“, подчерта Маркидес. Той отбеляза и важността на адаптацията
към гъвкавото работно
време, подходящо групиране на служителите и
осигуряване на добра комуникация чрез новите
технологии.
Стелиос Циапотис, генерален секретар на Федерацията на строителите и миньорите в Кипър
(SEK), изтъкна важната
роля на диалога за поддържането на трудовия мир
и запазването на работните места, особено в
условията на новото предизвикателство COVID-19.
„Няма съмнение, че социалният диалог даде своя
съществен принос в последното десетилетие,
когато ние в Кипър трябваше да се справим с икономическата криза през
2013 г. Убеден съм, че в
днешните трудни времена съвместната работа
на всички заинтересовани страни в сектора ще
ни поведе отново нагоре“,
категоричен бе Циапотис.
Той представи една много

успешна практика там –
АТА, или Автоматична
индексация на заплатата. Това е дългогодишно
споразумение между социалните партньори на
острова, чрез което се
осигурява устойчива покупателна способност
на възнагражденията при
променливи икономически условия. Друг успех е
новосъздадената единна инспекционна служба,
която контролира пазара
на труда, следи за прилагането на законодателството, наблюдава и
анализира специфичните
ползи от колективното
труд ово д оговаря не в
строителния и хотелиерския бранш.
В началото на семинара Пагона Лигу, професионален лектор и бизнес
коуч, проведе кратко обучение по темите: „Как да
водим успешно преговори“ и „Как да се справяме с кризисни ситуации“.
След нея Метка Пенко,
зам.-директор към Словенската търговско-промишлена палата (CCIS),
запозна участниците с
резултатите от няколко проекта в Словения.
Благодарение на тези
инициативи CCIS успява
да изготви компетентен
модел за колективно договаряне, реализира ефективни обучения на екипи
за преговори в областта
на колективното договаряне, издава наръчници с
практически инструкции
и дори създава Център за
обучения, консултантски
услуги и медиация в индивидуални трудови спорове.
Специалният гост на
семинара – Джером Дюпон,
консултант по европейско
публично финансиране към
между народната организация – Welcomeurope,
представи кои са основните програми на ЕС за

подкрепа на инициативи
за социален диалог.
Той даде ценни насоки
как да се избягват типичните грешки при кандидатстване и върху какво
да се акцентира в предложенията.

Един от фокусите бе
новоразработената
уебплатформа,
която ще събере на
едно място повече от
100 секторни съвместни
инициативи за социален
диалог на европейско ниво
за периода 2010 – 2020 г.
Параскеви Ангелокополу,
представител на гръцката Асоциация на инженерите и строителите
(PEDMEDE) и водещ партньор за тази дейност, демонстрира функциите й и
изрази увереността си, че
така ще могат да бъдат
почерпани идеи за индивидуални проекти и инициативи, отчитайки спецификите на съответната
страна. Уебплатформата
е насочена към националните социални партньори
в строителния бранш (вкл.
държавната администрация).
Втория ден участниците бяха разделени на
три международни групи, за да упражнят на
практика всичко, което
н аучи ха в ра м к и те н а
четирите събития за изграждане на капацитет
по проекта SuSodCo.
Тяхна задача бе да опишат идея за съвместна
инициатива за социален
диалог, която след време
да прерасне в същинско
проектно предложение.
Преди да започнат раб о т а, з а в д ъ х н ов е н и е
Кристин ле Форестиер,
представител на Европ ей с кат а с трои телн а
ф е де р аци я ( F I EC ) , з а позна присъстващите
с последните проекти,

посветени на европейския социален диалог и
темите: заетост, ПОО,
здравословни и безопасни
условия на труд в сектор
„Строителство“. Ле Форестиер обърна внимание
на проект, касаещ ПОО
за енергийно ефективно

строителство, който по
думите й със сигурност е
спомогнал за подобряване
на уменията в това направление и е допринесъл
за повишаване на атрактивността на темата
сред младите хора.

ɋɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨɬ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡ

Ле Форестиер подчерта
и приноса на българските
партньори
за изготвянето и разпространението на ръководството „Честна работа, честна игра! Кажи НЕ
на недекларирания труд в
строителството“, създадено в рамките на инициативата #EU4FairWork. Не на
последно място участниците бяха запознати и с проект DESOCO за децентрализирането на социалния
диалог в строителството
в страните от Централна
и Източна Европа, както и с
проектните идеи за социален диалог на FIEC, подадени
към ЕК през 2021 г.
С помощта на съвременните онлайн инструменти за съвместна работа трите групи успяха да
разработят идеи по следните теми: подобряване
на имиджа на строителния
сектор, паритарни фондове
за подобряване на условията на работа в строителния сектор и стимулиране
на социално отговорни обществени поръчки в строителството.

6X6RG&RǮǍȆǷǯǬǼǴȋ
Българските партньори в проекта
SuSodCo са Камарата на строителите в България (КСБ) и строителният
синдикат Ф „СИВ“ –„Подкрепа“, които
за пореден път показаха, че работейки
заедно, постигат изключителни резултати. В изпълнение на дейностите по
SuSodCo през декември 2020 г. двете
организации се съгласиха през следващите две години да работят усилено за предприемането на конкретни
действия по следните приоритетни
теми: ПОО, Зелена сделка, дигитализация, имидж на сектора, командироване
работници и недеклариран труд.
Какво постигнаха българските
партньори през 2021 г.?
През пролетта КСБ организи-

ра международен семинар за обмен
на добри практики между България и
Португалия, в който взеха участие и
социалните партньори. През лятото
бе третото SuSodCo събитие за изграждане на капацитет, посветено
на темите на дигитализацията. В допълнение по инициатива на Ф „СИВ“ –
„Подкрепа“ КСБ бе домакин на кръгла
маса „Зелени модели“, която представи
интересни стандарти и модели, които
могат да подобрят развитието на човешките ресурси и работната среда,
вкл. здравето и безопасността на работниците. Резултатите бяха подробно отразени от медийния партньор на
проекта в. „Строител“ с подкрепата
на проект SuSodCo.

Ȑʋʉɻʄʍʀʋɴʈɻ͚΄ʀɿɷʋɴɾɺɴʈɻ΄ʀ΄ɺʉʌʍɴɶʄɴ΄ʈɴ΄
ʉɵʉʋʎɺɶɴʈɻ΄ɿɴ΄ʐʉʍʉɶʉʆʍɴʀʒʈʀ΄ʓɻʈʍʋɴʆʀ͟
Ȏɴʆʀʒʈʉ΄
Ȏ
ɴʆʀ
ʉɵʉʋʎɺɶɴʈɻ
ɵ

Ȇʈɾɻʈɻʋʀʈɷ
ȍʉʈʍɴɾ

ȑɴɿɶʀʍʀɻ΄ʈɴ΄
ʊʋʉɻʄʍɴ

ʎʆ͟΄Ȍʉʄʉʇʉʍʀɶ΄̆
ɷʋ͟΄Ȓʉʐʀʤ

Ȑʋʉɻʄʍʀʋɴʈɻ

̅̇΄̍̆̅̊΄̉̈̆
̅̍̎΄̈̈̋΄̎̇̊̈

ƊåŉĎƊοāĎƂĀƊŜŉåƂ͟Āħ
āĎƂĀƊŜŉåƂ͟Āħ
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ǷȘȐȍȝȈȉȦȌȎȍȚȈȕȈǭǹȏȈȋ
Около 93% от средствата отиват за гражданите,
регионите, градовете, фермери и предприятия
Страницата подготви
Мирослав Еленков
Приеха бюджета на Европейския съюз за 2022 г.
Това стана по време на
редовното заседание на
Европейския парламент.
Документът осигурява поголяма подкрепа за здравеопазването, научните
изследвания, действията в
областта на климата, МСП
и младите. Финалният бюджет е с над 470 млн. евро

повече от предварително
предложения от Европейската комисия. Около 93%
от средствата отиват
за гражданите, регионите, градовете, фермери и
предприятия, съобщиха от
пресслужбата на ЕП.
Инструментът за съседство, сътрудничество
за развитие и международно сътрудничество получава 190 млн. евро допълнително с особен акцент
върху борбата с панде-

миите, включително чрез
ваксинации. „Хоризонт Европа“ е със 100 млн. евро
над предварителното споразумение. За програмата
Life има още 45 млн. евро
за борба с климатичните
изменения. „Еразъм +“ и
EU4Health са допълнени съответно с 35 млн. евро и
51 млн. евро. Програмите,
насочени към единния пазар, креативни дейности и
граждански права, взимат
над 40 млн. евро повече.

Председателят на ЕП Давид Сасоли подписва Законa за
бюджета на ЕС за 2022 г. след приемането му по време на
заседанието на ЕП в Страсбург

Специално за вестник
„Строител“ евродепутатът Андрей Новаков, който
е в преговарящия екип на ЕП
за бюджета, коментира, че
това е един от най-трудно приетите документи.
Според него е имало много
спорни моменти в разговорите, но е доволен, че в
крайна сметка е постигнато споразумение, документът е гласуван и парите
ще достигнат до хората.
Повече по темата четете в следващия брой на
в. „Строител“ в специалнo
интервю на Андрей Новаков
за изданието.

ǩȓȐȏȖȔȓȘȌȍȊȘȖȗȘȍȏȋȏȈ
(.ȗțșȒȈȊȌȍȑșȚȊȐȍǰȕșȚȘțȔȍȕȚȈȏȈ
ȔȍȎȌțȘȍȋȐȖȕȈȓȕȐȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȊȐȕȖȊȈȞȐȐ ȔȖȉȐȓȕȖșȚȐșȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖȊȖȉȓȈșȚȚȈ
ȕȈȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȚȖȔȓȈȌȍȎȚȈȐșȗȖȘȚȈ
Европейската комисия отправи първата покана за представяне на проекти
по Инструмента за междурегионални
инвестиции в иновации (I3). „Това е нов
механизъм за финансиране за периода
2021 - 2027 г., който предоставя 570 млн.
евро в подкрепа на комерсиализацията и
увеличаването на мащаба на междурегионални иновационни проекти в общи
приоритетни области за интелигентна
специализация. Той ще насърчава изграждането на европейски вериги за създаване на стойност, в които аспектът на
сближаването има силно присъствие, и
поне половината от бюджета му ще бъде
заделена за по-слабо развитите региони“, посочват от ЕК.
I3 ще подкрепя партньорствата меж-

ду изследователи, предприятия, гражданското общество и публичните администрации. Ще бъдат стимулирани и
полезните взаимодействия по „Хоризонт
Европа“, и програмата за единния пазар.
Първите покани за представяне на предложения по I3 ще бъдат на стойност 145
млн. евро за годините 2021 и 2022.

След приемането на годишната работна програма за 2022 г. Комисията
обяви поканите за представяне на предложения по
„Еразъм +“ за 2022 г. С увеличен бюджет от близо 3,9
млрд. евро за следващата
година „Еразъм +“ ще продължи да предоставя възможности за периоди на
обучение в чужбина, стажове, чиракуване, обмен
на персонал и проекти за
трансгранично сътрудничество в различни области на образованието и

обучението, младежта и
спорта. В допълнение към
общата покана годишната
работна програма включва и други действия, които ще бъдат стартирани
отделно, като например
инициативата „Европейски университети“.
Еврокомисарят по въпросите на иновациите,
научните изследвания, културата, образованието и
младежта Мария Габриел е
заявила, че през следващата година „Еразъм +“ ще
чества 35 години успешно

предоставяне на възможности на хората да следват, да учат и да се обучават в чужбина. „Всички
участници заявяват, че
това е преживяване, което
е променило живота им,
белязало е техният личен
и професионален път и е
оставило трайни спомени
какво означава да живееш
в Европейския съюз. Искаме да дадем възможност
на по-голям брой хора да
участват и да се възползват от програмата“, е
споделила тя.

ǰȏȔȍȕȧșȍǶȉȡȖȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȧȚ
ȋȈȘȈȕȞȐȖȕȍȕȜȖȕȌ

ǤǲǸǲǺǿǻǯǭǽǭȄ+
ǟǻǯǭǽǻǼǻǱǲǹǺǻǾǿ¬NJ
ǙǻȆǺǻǾǿ¬N:USP
ǐǭǽǭǺȃǵȌǰǻǱǵǺǵǹǻǿǻȄǭǾǭ

„Европейската комисия установи, че измененията на Общоевропейския гаранционен фонд в
подкрепа на дружествата, засегнати от пандемията от коронавирус, са
в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ“, посочва в свое
прессъобщение институцията. Фондът бе създаден на 14 декември 2020 г.
Той обединява подкрепата на държавите членки
под ръководството на
групата на Европейската инвестиционна банка.
Има за цел да отговори

по координиран начин на
нуждите от финансиране
на европейските дружества, главно на малките
и средните предприятия
(МСП), чрез предоставяне
на гаранции по дългови инструменти и капиталови
инструменти. Досега 22
страни от ЕС са решили
да се възползват от Фонда.
„С оглед на настоящите нужди, произтичащи
от продължителния характер на кризата, Комисията одобри следните
изменения на Фонда: увеличаване на таваните за

НОВО

!

финансиране и максималния срок до падеж на някои
гарантирани продукти;
възможност банките да
включват заеми и други
опции за финансиране в
рамките на гаранцията
на Фонда до 30 юни 2022 г.
и допълнително да удължават падежа на тези заеми при надлежно обосновани обстоятелства; нов
продукт като кошница от
облигации, за да се отговори на специфичните
нужди от финансиране на
МСП и дружествата със
средна капитализация“,
уточняват от ЕК.

БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични
покрития за басейни

НАЛ
НА С ИЧЕН
КЛА
Д

0700 20 404

WWW.INGCONSULT.BIZ

Нестандартни
плъзгащи
покривни
конструкции
www.enev-bg.com e-mail: enev_ltd@yahoo.com tel.: 0888805940
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ǭǲȖȉȧȊȐȗȖȉȍȌȐȚȍȓȐȚȍ
ȊșȍȌȔȖȚȖȐȏȌȈȕȐȍȕȈ
ȕȈȋȘȈȌȐȚȍL&DSLWDO

Страницата подготви
Мирослав Еленков
Европейската комисия обяви
победителите в седмото издание
на наградите на Европейската
столица на иновациите (iCapital).
Дортмунд в Германия е Европейска
столица на иновациите за 2021 г.,
а Вантаа във Финландия е Европейският издигащ се иновативен град.
Това съобщиха от институцията.
Втората позиция в категорията Европейска столица на иновациите е присъдена на Дъблин
в Ирландия и Малага в Испания.
Вилнюс в Литва е класиран на трето място. Кашкайш в Португалия
и Тронхайм в Норвегия са втори и
трети в Европейски издигащ се
иновативен град.
Мария Габриел, еврокомисар по
иновациите, научните изследвания,
културата, образованието и младежта, е заявила, че е впечатлена от изключителната работа
на всички градове финалисти на
iCapital. Според нея тези градове
са истински хъбове за иновации. „Те

създават инициативи от долу нагоре за постигане на по-устойчиво
градско развитие“, посочва тя.
Наградите iCapital са признание
за дългосрочните усилия на градовете за създаване на среда, която
позволява и обхваща иновациите.
Отличените градовете са разработили и внедрили иновативни
концепции, въвеждайки процеси,
инструменти и модели на управление за постигане на отлични резултати. Те биха могли да послужат
като пример за градове в Европа и
извън нея, които са пострадали от
пандемията и ще трябва да започнат трансформация.
iCapital носи не само престиж
на населените места. В допълнение победителят в категорията
Европейска столица на иновациите ще получи парична награда от
1 млн. евро, а двамата подгласници
получават по 100 000 евро – като
Дъблин и Малага ще си поделят наградата. Най-добрият европейски
издигащ се иновативен град взима
500 000 евро, а подгласниците – по
50 000 евро.
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Европа
Направи
я твоя!
Конференция за бъдещето на Европа

И С К РА М И Х А Й Л О В А
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
УЕБИНАР
26.11.2021
14:00Ч.

ȖȚȗȓȖȡȚȈȕȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȐȚȍșȋȘȈȌȐȊǭǹ
ȚȘȧȉȊȈȌȈȉȢȌȈȚȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȈȕȐȋȖȌȐȠȕȖ
В Брюксел се водят разгорещени дебати относно финансирането на устойчивите енергийни проекти. Очакванията са до края на
годината Европейската комисия
да направи официалното си предложение по темата. Това съобщи
говорителят на ЕК по въпросите
на енергетиката Тим Макфий по
време на семинар за журналисти,
организиран от представителството на институцията в България.
„Със Зелената сделка ЕС си
постави цел за въглеродна неутралност, а сега се анализират
пътищата за постигането й до
2050 г.“, коментира още Макфий по
време на събитието. „За политики
в областта на климата са заделени 30% от бюджета на ЕС за новия
програмен период“, припомни още
той.
По време на семинара стана
ясно, че Съюзът има планове за
всички сектори от икономиката
- не само за енергетиката, но и
за транспорта, сградите и индустрията. Зданията например
емитират 36% от свързания с

енергетиката въглероден диоксид
и отговарят за 40% от енергийното потребление. Затова и една
от мерките на ЕК е директно насочена към този сектор – поставена е цел годишно 3% от площта
на обществените сгради в общността да бъдат модернизирани
и обновени.
По отношение на транспорта
Брюксел очаква след 2035 г. нулеви въглеродни емисии от новите
автомобили, които ще се движат
в общността. Експертите от ЕК
посочиха още, че не Зелената сделка е причината за поскъпването на
енергийните източници, и дадоха
пример, че повишените стойности
на квотите за въглеродни емисии
са добавили около 10% към цената
на енергията. „Зеленият” преход
предполага промени и затова и от
Брюксел уверяват, че „никой няма
да бъде изоставен по пътя“.

www.reneweuropegroup.eu

ȔȓȕȍȊȘȖȏȈǩȢȓȋȈȘȐȧȗȖȓȐȕȐȧȕȈ5($&7(8ȏȈȋ
Близо 140 млн. евро ще получи България от Европа от фонда
по линия на REACT-EU за 2022 г.
Сумата е част от общо 11
млрд. евро от Фонда за възстановяване. Това става ясно от
разпределението на средствата, които ще бъдат отпуснати
догодина, публикувано от Европейската комисия.

Европарите ще послужат за
мерки за икономическо възстановяване, подобряване на здравните системи и ще са в подкрепа на най-уязвимите групи от
населението. Комисията очаква
средствата да бъдат насочени в полза на цифровизацията и
прехода към природосъобразна
икономика.

„Инструментът REACT-EU
е успешен начин да се подпомогне възстановяването на
държавите след епидемията
от COVID-19, „зеленият” преход
и дигитализацията в пределите на блока. Страните членки
на ЕС са използвали в програмите си почти всички ресурси
на този инструмент за 2021 г.

и ги призоваваме да представят на Комисията програмните изменения за трашна през
2022 г., за да може тези средства да бъдат усвоени своевременно“, посочва в съобщението
си Европейската комисия. От
институцията добавят, че европарите ще се отпускат на
две части в зависимост от

въздействието на пандемията.
Разпределението е по данните
за БВП, безработицата и младежката безработица в отделните държави.
От ЕК посочват още, че в
България служителите на първа
линия в битката с вируса са получили допълнително възнаграждение по обособения бюджет, а
за възрастните хора и хората с
увреждания са осигурени здравни и социални услуги у дома.
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Ивайло Цеков, кмет на столичния район „Искър“:

Снимки в. „Строител“

ǷȈȏȈȘȕȈȚȈȞȍȕȈ
ȕȈȐȔȖȚȐȚȍȕȍ
șȗȐȘȈȌȈȕȈȘȈșȚȊȈ
Георги Сотиров

Г-н Цеков, столичният район „Искър” продължава да се развива и
да става все по-модерен.
След като бе завършена
линията на метрото до
летище София на територията не спират да се
строят офис сгради, жилищни блокове, търговски обекти. В с. Бусманци
и кварталите „Димитър
Миленков” и „Абдовица”
се изграждат и еднофамилни къщи. Колко са издадените разрешения за
строеж от началото на
годината?
Статистиката за „Искър“ е интересна и показва, че действително в нашия район много се строи,
а самият той е разнороден като инфраструктура.
Имаме жилищни комплекси,
самобитните квартали,
които споменахте, с еднофамилните къщи, имаме
най-силната промишлена
зона в София, а в смесицата от всичко това и много добре развита паркова
зона.
Рай он н ат а ад м и н и страци я издава стро ителни разрешени я за
строежи от 4-та, 5-а и
6-а категория. От началото на 2021 г. сме разписали доста разрешения
за изграждане на многофамилни жилищни сгради, три – за еднофамилни
къщи, едно за строеж на
детска градина, четири –
за възобновяеми енергий-

ни източници, както и сме
позволили реализацията на
голям логистичен център.
С други думи – във всички
зони на района ни се гради.
През последните години,
когато журналисти ме питат за строителството
в район „Искър”, аз винаги
отговарям, че като кмет,
който не само работи, но и
живее на територията му,
имам един критерий – важна е стойността, която
се създава с изграждането
на нещо ново, освен модерната визия.
Факт е, че пазарната
цена на имотите в нашия
район не спира да нараства. А в една пазарна
икономика това е доминанта и дори за лаиците
е показателно, че „Искър”
става все по-перспективен за инвестиции.
Към казаното от Вас
бих добавил, че се строи
качествено.
Разбира се. И това е
валидно не само за самите постройки. Има достатъчна широчина между застроените обекти,
улиците и булевардите
са с голям габарит. Разполагаме с удобна транспортна схема, поддържаме
зелените площи и прочие.
Съответно по различните
типове ново строителство, които се забелязват в района, можем да
видим предпочитанията и
на гражданите, и на инвеститорите. На практика
на територията на „Ис-

кър“ имаме почти всичко.
Тоест можеш съвсем спокойно да живееш в „Дружба” и да не ти се налага
да отиваш до центъра на
столицата дълго време.
В района има прекрасно изглеждащи панелни и
ЕПК блокове, обновени по
Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС). Доволни ли
са собствениците на санираните имоти?
Ще припомня, че блок
202 в кв. „Дружба” беше
първият в София, който
внесе документите по
НПЕЕМЖС. Вие знаете
това, защото екип на
в. „Строител“ присъства
на предаването на санираната сграда от строителите на обитателите
й, която беше напълно преобразена.
Когато стартира На-

ционалната програма, аз
лично много се ангажирах
с разяснителната дейност на етажните собствености. Участвал съм
на събранията на входовете, убеждавах хората, че
енергийното обновяване
ще доведе само да положителни ефекти. Общо
12 са сградите в района,
които успяхме да санираме, като сред тях има
и много големи. Най-важното е, че хората сега
са доволни и усещат по
джоба си предимствата, когато жилището е
със сменена дограма и са
внедрени различни енергоефективни мерки, общите
части са уютни. За новата визия на самия блок да
не говорим. И нещо, което
прави впечатление – след
качествените ремонти
живущите сякаш станаха
други – започнаха по-добре
да се грижат за блоковете
и околното пространство.
Гражданите непрекъснато питат дали Националната програма няма
да продължи. Но всичко,
което предстои да се
случва по отношение на
енергийното обновяване
на сградния фонд в страната, зависи от следващите управляващи. Личното
ми мнение е, че процесът
трябва да продължи.

територията си имаме
едно село и два квартала,
застроени основно с еднои двуетажни къщи. Обяснението е, че хората още
преди са решили основния
си проблем с отоплението.
Като цяло 52 домакинства
са били одобрени по проекта и за мнозина от тях
преустройствата вече са
факт.

Участвате ли в проекта „Подобряване качеството на атмосферния
въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на
твърдо гориво с екологични алтернативи“?
Желаещите от район
„Искър“ да се включат са
малко, независимо че на

Точно преди година за
първи път в столицата в
район „Искър“ беше въведена модерна система за
сметосъбиране на битови отпадъци. Удачна ли се
оказа тя?
Щ е и з п ол з в а м с лу чая от страниците на
в. „Строител“ да отправя
апел към хората да пазят

В края на кв. „Д. Миленков” на границата
с парка „Врана”, който
също е на Вашата територия, има едно голямо
водно образование следствие на дейности по
изгребване на инертни
материали. Какво е планирано за него?
След изчерпване на наличностите в тази кариера тя постепенно ще бъде
закрита и рекултивирана,
както е по закон. Моето
предложение до главния
архитект на София е да се
търси развитието на столицата в тази посока през
Общия устройствен план,
после ПУП и т.н. За мен
това е естествен начин
за разгръщането на града
– там има много неусвоени терени, граница с уникалния парк „Врана”, връзка
с автомагистрала „Тракия”
и транспортната система на София и прочие.

тези съоръжения. Някои от
поставените контейнери
вече не изглеждат лицеприятно. Но съм убеден, че
тази система има своите
предимства за хората и за
околната среда – минимизират се миризмите, от
контейнерите технически
не изтича течен отпадък,
няма гризачи, мухи и котки
около съдовете. Начинът
на отваряне е съобразен
с хигиената, извозването
е безшумно, съдовете се
вдигат на каросерията на
специалния камион, отварят се отдолу и отпадъкът се изсипва. Всичко се
извършва от един оператор.
Има и възможности за
надграждането на тази
система и това да се
случи в цяла София. Така
веднъж завинаги ще се
премахне трясъкът с металните кофи късно вечер
или рано сутрин, както и
традиционната мръсотия
около тях. Единственият
минус към това нововъведение е свързан с нашите
съкварталци и желанието
им е да поставим тези
контейнери на същите
места, където са били
старите съдове, но около тролейбусните мрежи
това няма как да стане.
Олимпийската златна медалистка от Токио
Стойка Кръстева наскоро взе участие в инициативата на Столичната
община за разполагане
на екопавилион в парк
„Дружба“. Освен това
район „Искър“ е пръв по
брой реализирани проекти по програмата „Зелена София“. Доста еко сте
ориентирани.
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Стойка Кръстева е
българска гордост. В личен разговор с нея тя ми
сподели, че би се отказала от олимпиадата, ако
до нея не е бил мъжът й.
„Имам и мъдростта на годините”, ми каза още тя.
В момента много активно
Кръстева води тренировки с деца. Тя подкрепи инициативата да поставим
въпросния екопавилион в
един от парковете за събиране на рециклируеми
отпадъци от домакинствата.
Район „Искър” е много
озеленен. Като не става
дума само за популярните
части на кв. „Дружба” и
познатите терени около
езерото, пред общината
или по поречието на р.
Искър, която преминава
покрай кварталите „Д. Миленков” и „Абдовица”.

Какво е състоянието
на образователната инфраструктура, включително и на най-старото
училище в района в с. Бусманци?
Ще започна с 65-о ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“
в с. Бусманци. То е с дългогодишни традиции и е
основано е през 1878 г. На
23 ноември 2011 г. беше
открита новата сграда
на училището. На събитието, което също бе отразено от в. „Строител”,
присъстваха тогавашният премиер Бойко Борисов
и кметът на София Йорданка Фандъкова. Учебното заведение разполага
с отлична база - физкултурен салон, компютърен
кабинет, столова и т.н.
На територията на
района има общо осем
училища, три от които

Булевард „Копенхаген“

са в много добро състояние, две сме санирали със
средства от Международен фонд „Козлодуй“. В останалите имаме частично прилагане на различни
мерки за енергийна ефективност, но в тях има сериозна нужда от ремонт.
Подготвили сме проект за
163-то училище, поискали
сме средства от Столичната община за ремонт
и на 68-о ОУ и се надявам
на съпричастност от Общинския съвет, за да можем следващата година
да пристъпим към очаквания от учениците и техните родители ремонт на
тези две сгради.
В момента изграждаме нов корпус към 88 ДГ
за четири групи. Трябва да
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Езерото в „Дружба“

Храм „Свето Благовещение“

Програмата „Зелена
София” е симбиоза между
Столичната община, районната администрация и
хората. Ние сме първенци
по спечелени и реализирани проекти по тази инициатива на Столичната община и през настоящата
година работим по нови
29. Жителите на района
оценяват положително амбициите ни в тази посока
и се включват активно в
различни довършителни
или спомагателни дейности по реализацията
на някои от проектите.
Категорично сме еко ориентирани, работим за
чиста околна среда и сме
в симбиоза с природата
– за това настоявам ежедневно.
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призная, че както в цяла
София, така и при нас местата в наличните детски
градини не достигат. Проблемът не е тежък, но го
има.
В последно време в
района бяха ремонтирани и някои от основните
улици. Какво предстои за
пътната мрежа?
Имаме още много работа в това направление
и аз съм амбициран изключително. Разбира се,
с голямата и решаваща
финансова помощ на Столичната община. Всичко
е въпрос и на планиране.
През последните две години и пандемията оказа
своя негативен отпечатък в тези строително-

възстановителни дейности в цяла София. Хората
не отчитат този факт,
не се замислят за по-слабите приходи на градския
транспорт и намалелите
постъпления по други пера
в бюджета на Голямата
община. Да не говорим
за нарастващите цени
на горивата, електроенергията, водата и прочие. Когато приходите за
осигуряване на нормалния
живот на големия град намалеят, администрацията
търси решенията по посока на по-малко съществените разходи. Не можеш
да отрежеш от парите за
осветление, си гур ността и т.н. и започваш да
ограничаваш ремонтите,
някои от проектите и т.н.
Гражданите естествено
недоволстват, но животът налага и непопулярни
мерки и трябва да се съобразяваме.
Все пак наскоро завършихме основния ремонт
на бул. „Искърско шосе” и
сега той стана паралелен
на бул. „Цариградско шосе”
и също толкова натоварен. Хората не бива да забравят и новата визия на
целия район, на зелената
околна среда, на детските площадки, фитнесите
на открито. Задължително трябва да спомена и
новата ни програма за решаване проблема с паркирането на автомобилите
в междублоковите пространства и изграждането
пак там на обитаеми зони
за пенсионерите, майките с детските колички,
за живущите. Подобни
планировки не са правени
никога около блоковете, а
някои са вече на 30 - 40 50 години.
Освен предпочитано
място за живеене в последните години районът стана търсена територия за развитие на
логистични и промишлени паркове. Между 40 и 50
са новите фирми, които
активно работят в ин-

дустриалната му част.
И все пак – какво става
с промишлените мастодонти от миналото като
КПК, „Толбухин”?
Интересен въпрос, но
не с еднозначен отговор.
На практика по различни
причини - дали защото
няма такава необходимост, дали защото някои
са приватизирани или
разпродадени на парчета,
много малко от тези мас-

се е надстроила промишлената мощ и слава на
гара Искър и които след
зората на демокрацията
преустановиха реалния си
икономически живот, няма
да се върнат отново като
производства. Но нека не
съжаляваме и да гледаме в
перспектива.
Вестник „Строител“
и НСОРБ работят съвместно по рубриката

Детска площадка в парк „Дружба“

тодонти работят. Пример
за работещо предприятие е „София Мед”, което
преди беше комбинат за
цветни метали. Сега заетите там са в пъти помалко, но производството
е два пъти повече.
Но на терените на
тези бивши промишлености се случват добри
неща – нови фирми старт и р а т, о т к р и в а т с е
модерни производства,
търсят се квалифицирани
работници. Както споменах, издадохме разрешения за строителството
на четири възобновяеми
енергийни източника върху вече съществуващи
сгради, които да станат
енергийно независими.
Имаме обекти в района,
които са сертифицирани
по най-високите европейски стандарти за ЕЕ,
както и две енергийно самостоятелни сгради. Това
е бъдещето, безспорно.
И сигурно тези огромни
територии, върху които

„Общини: Кметовете говорят”. Какво още иска
да сподели кметът на
район „Искър” в нея?
Първо искам да отправя апел към всички, които
по някакъв начин свързват
живота си с дейности на
районно, общинско или държавно равнище – нека да
пазим построеното. Защото в това направление
имаме сериозни проблеми
и грубото отношение към
околните пространства
не ни презентира като
уважаващи себе си хора.
Затова се обръщам найвече към подрастващото
поколение с призив да оценяват това, което се прави за тях. Да оценяват и
да се грижат за града ни.
И да благодаря на екипа на в. „Строител”, че е
постоянно на „гребена на
вълната” за проблемите,
успехите и интензивното
развитие на район „Искър”
и на общините в България.
Това допълнително ни задължава.
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Строителната програма на общината продължава с бул. „Кукленско шосе”
Страницата
подготви
Елица Илчева
Приключи ремонтът по
подмяна на водопровода и
реконструкцията на три
важни булеварда в Пловдив
– „Хр. Ботев”, „Коматевско
шосе” и „Копривщица”, констатира кметът на града Здравко Димитров по
време на инспекция. Освен
преасфалтиране проектът
включва и подмяна на магистрални, захранващи и
главни водопроводи, което
е на обща стойност 7,45
млн. лв.
По думите на кмета
Димитров сега загубите

на вода значително ще намалеят, а автомобилите
ще се придвижват безпрепятствено. Той уточни, че
общата площ на новоположената асфалтова настилка е близо 50 000 кв. м,
а новите водопроводи са
чугунени с диаметър Ф600.
Въпреки сложните ремонти
движението по цитираните по-горе булеварди не е
спирано, коментира градоначалникът, като добави,
че реконструкцията се е
осъществявала на етапи.
Все още има довършителни дейности в последната
фаза от ремонта на източното платно на бул. „Копривщица”, които трябва да

Ремонт на бул. „Христо Ботев“

приключат до средата на
следващата седмица.
К м е т ъ т о б я в и, ч е
строителната програма
на общината продължава
с бул. „Кукленско шосе”,
където вече се фрезова.
„Започваме от зоната до
Митницата и се надявам
до края на годината пътните участъци, които
сме планирали, да бъдат
ремонтирани”, каза още
Димитров. Той сподели, че
продължават строителните дейности по Водния
цикъл и по-конкретно по
петия етап от реализацията на проекта, като
до момента са обновени
около 40 улици.

ȔȓȕȓȊȏȈȘȍȔȖȕȚȈȕȈ
ǪȢȊȊȖȍȕȕȈȚȈȉȈȏȈȊǩȈȕȒȧ
ȉȢȓȋȈȘșȒȐȧȔȈȕȈșȚȐȘȕȈǨȚȖȕ ȚȘȢȋȕȈȗȘȖȍȒȚȏȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ
Служебното правителство одобри 2,3 млн. лв.
за довършване на ремонта и реконструкцията на
източното крило на Славянобългарския манастир
„Свети Великомъченик Георги Зограф“ – Атон.
Известно още като
Банската махала, то е
построено преди двеста
години с дарения и труд
на банскалии. Курортната
община от 2007 г. активно
подпомага с пари и доброволен труд ремонтните и
реставрационни дейности. През 2019-а започва
конструктивно укрепване
на основната сграда и то
е извършено в значителна
степен.
Държавната инвестиция ще помогне да бъде
възстановен автентичният облик на манастира,

който през вековете е бил
стожер на българската духовност. Към днешна дата
той се обитава от около
20 монаси и 10 послушници.
Въ тр е в о б и тел т а
се намират три черкви и
шест параклиса, a вън от
нея – още 8 параклиса. По
стените са изписани обра-

зите на голям брой български светци: Иван Рилски,
братята Кирил и Методий,
техния ученик Наум Охридски и др.
Гласуваните средства
ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет
за 2021 година.

360 дни ще продължи
изграждането на нови
сгради и съоръжения и ремонтни дейности във войскови район 1042 – Банкя,
където е дислоцирана 1-ва
група Специални сили на
Съвместното командване
на специалните операции.
П р е д с т ави т ели н а
Министерството на
отбраната и фирмата
изпълнител на проекта
„Техно-Енерджи“ ООД подписаха договор за начало
на дейностите и в присъствието на кмета на
Банкя Рангел Марков беше
направена първата копка.
Пр о е к т ъ т щ е п р е мине през три етапа. Те
включват: основен ремонт и преустройство
на учебно-битов корпус и
администрация, ремонт
и изграждане на ограда,

сигна лно-охранителна
система по нея и нов портал, благоустрояване на
имота с паркинг, строеви
плац с трибуна и външно осветление, ремонт и
изграждане на спортни
площадки, изграждане на
тренировъчни съоръжения,
включително полоса, полигон за парашутно-десантна подготовка. Включени
са още основен ремонт и
преустройство на паркова сграда и изграждане на
ново здание за дежурния
по парк.
„ Д н е с и з п ъ л н яв а м е

взети решения от предходните години, които
са свързани с увеличаване
числеността и разширяване на географията на Специалните сили на Българската армия, така че да
имаме формирование и в
област София. Убеден съм,
че то заедно с другите,
които са тук, в региона,
ще допринесе и за икономическото развитие на
Банкя“, каза командирът
на Съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор
Матеев.

ǍǺǷǹǴȂǬǾǬǮǓǷǬǾǺǯǼǬǰǽǱ
ǺǭǹǺǮȋǮǬǽȀǴǹǬǹǽǴǼǬǹǱǺǾ
,17(55(*9$ÅǏȆǼȂǴȋǍȆǷǯǬǼǴȋ´

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

Започна ремонт на МБАЛ – Златоград, с финансиране
по европейската Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция - България 2014-2020”,
съобщиха от общинската администрация. Общата
стойност на инвестицията е 118 935 лв.
Дейностите предвиждат монтиране на нова дограма, енергоспестяващо осветление, ремонт на помещенията, поставяне на антибактериална подова настилка.
Осигурено е финансиране и за доставка на нови мебели.
Ремонтът включва и благоустрояване на централния
вход на болничното заведение.
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ǶȚȒȘȐȝȈȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȈȕȈȚȈȗȘȍȟȐșȚȊȈȚȍȓȕȈșȚȈȕȞȐȧȊǯȓȈȚȕȐȗȧșȢȞȐ
Страницата
подготви
Елица Илчева
Модернизираната пречиствателна станция за
отпадни води в курортен
комплекс Златни пясъци
е символично открита
от кмета на Варна Иван
Портних и ръководителя
на проекта, по който е
изградено съоръжението Златка Танева. Това съобщиха от община Варна. На
събитието са присъствали и зам.-кметът Христо
Иванов, управителят на
„ВиК – Варна“ ООД Валентин Вълканов, представители на туристическия

бранш, на фирми партньори по проекта.
„С модернизацията на
ПСОВ „Златни пясъци“ завърши един мащабен цикъл от мерки за опазване
на чистотата на морето
- от изграждането на дълбоководното заустване
преди няколко години до
реализирането на пречиствателната станция.
Благодаря на всички, които работиха активно, за
да можем днес заедно да
отчетем този проект,
който е в подкрепа за
бизнеса и е важен за развитието на туризма във
Варна и региона“, е казал
Иван Портних.

Проектът за реконструкция и модернизация на съоръжението е
изпълнен по Оперативн а п р о г р а м а „ О ко л н а
среда“. Общата стойност на инвестицията е
37 150 155,07 лв., като от
тях по линия на Кохезионния фонд са осигурени 24,3
млн. лв., от държавния бюджет – 4,3 млн. лв., а съфинансирането от община
Варна е 8,5 млн. лв. ПСОВ
е предвидена за натоварване от 72 122 жители и
гости през летните месеци и 18 000 – през зимния
период. Територията, която обслужва съоръжението, включва освен Златни

пясъци селищно образование Ален мак, кк „Чайка“ и
комплекс „Ривиера“.
От местната администрация посочват, че
в резултат от изпълнението на проекта пречистените отпадни води
отговарят на изискванията на разрешителното за заустване в Черно
море, включително със
стъпало на пречистване
на общ азот и общ фосфор, и чрез изграденото и
въведено в експлоатация
през 2014 г. дълбоководно
заустване се отвеждат в
пояса на санитарна охрана на разстояние 2200 м
от брега. В рамките на

проекта е изпълнено и
частично строителство
и реконструкция на канализационната мрежа в СО
„Ален мак“. Направени са 4

главни гравитачни битови канализационни клона
с обща дължина 3740 м и
190 сградни канализационни отклонения.

ǯȈȊȢȘȠȐȊȚȖȘȐȧȚȍȚȈȗȖȚȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȚȈȕȈǽȈȌȎȐǨȕȋȍȓȖȊȈȚȈȒȢȡȈȊǺȢȘȋȖȊȐȡȍ ǶȉȕȖȊȐȝȈȗȈȘȒȈȊșǪȈȘȊȈȘȈȖȉȡȐȕȈǾȈȘȍȊȖ
Снежана Гечева,
ОП на КСБ - Търговище
Приключиха дейностите по
реставрация и консервация на
фасадата на Хаджи Ангеловата
къща в Търговище, с което бе
финализиран вторият етап от
спасяването на емблематичната
сграда, недвижима културна ценност с национално значение. Те са
реализирани от Регионалния исторически музей (РИМ) – Търговище,
с финансиране от Министерството на културата. Стойността на
извършените възстановителни
работи възлиза на 172 876 лв. Те са
обхванали фасадите и дограмите.
От РИМ – Търговище, съобщиха, че са подменени и възста-

новени всички компрометирани
дървени контурни елементи по
външните хоризонтални и вертикални ъгли на фасадата, каси на
прозорците, включително декоративни челни обвивки, орнаменти
и подпрозоречни первази. Еркерите и дъгите под тях са почистени и обработени. Възстановен е

и корниз по технология и шаблон
на оригинала. Дървеното входно стълбище, площадката към
него, парапетът и колоните са
третирани с биоциден разтвор и
импрегнирани със съответните
консерванти. Почистени и обработени са свободно обрязани каменни плочи и стъпала, бордюрите и
зелените плочи. Боядисването на
всички възстановени декоративни
елементи е извършено по образец
на съществуващата сграда.
Първият етап от реставрацията на Хаджи Ангеловата къща
е изпълнен през 2020 г., отново с
финансовата подкрепа на Министерството на културата. Той е
обхванал възстановителни дейности по покрива на сградата.

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

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
Специални кофражи и метални
конструкции
 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични
подпори
 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
 Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

В ра м к и те н а
националната кампания „Чиста околна среда“ на тема
„Обичам природата
– и аз участвам“,
ор г ан из и ран а от
МОСВ и ПУДООС,
община Царево
обнови парка над
сградата на кметството в село Варвара. Изградена е
нова алейна мрежа
от павета и естествен камък.
Дейностите са реализирани с
помощта на общинската строителна бригада.
Монтирани са нови пейки с
перголи, беседка, две детски
клатушки, чешма и кошчета за

отпадък. По-рано
тази го дина със
собствени средства местната администрация в Царево замени част
от старите уреди
за игра с нови, като
са монтирани комбинирано детско
съоръжение, детски
люлки, клатушка
и въртележка. „По
този начин се оформи една чисто нова зона за малчуганите и техните родители,
която със своята богата растителност позволява спокойна
детска игра, дори и през горещите летни месеци“, посочват
от общината.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
Производство
и доставка
до обект на
арматурни
заготовки

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
 Жилищни и административни сгради
 Търговски сгради (молове)
 Пречиствателни станции
 Атомни електроцентрали
 Мостови съоръжения
 Подпорни стени
 Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
 Метростанции

 Кофраж за кръгли стени

T:+359 2 973 34 42
+359 2 979 06 64
www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за

първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на
обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване.

Решението за публикуване е взето на заседание на
разширения Управителен съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

ǝǾǼǺǴǾǱǷǴǳǬǷǴȃǱǹǴǺǾǢǛǜǝǹǬǺǽǹǺǮǬǹǴǱȃǷǬǷǺǾǓǖǝǻǺǼǬǰǴ
ǹǱǴǳǻȆǷǹǱǹǴǱǹǬǳǬǰȆǷǲǱǹǴǱǾǺǻǺȃǷǬǷǺǾǓǖǝǳǬǯ
ЕИК

СТРОИТЕЛ

103262681

ПРИЗМА-ЕС ООД

108685347

ТОМИНО ООД

115865025

101551993

СТРОИТЕЛ 2001 ЕООД

103615505

БЕПАНА ЕООД

108685752

НАФИ ООД

115870531

БАЗИЛИКА ЕООД

101640470

АГРОМЕХАНИЗАЦИЯБЕЛАСИЦА ЕООД

103881139

Дилов Инвест ЕООД

108691122

БИЛД ИНВЕСТ ЕООД

160047824

НИКЕ - 06 EООД

103903151

ЕВРОДОМ 1 ЕООД

200033408

Р-Р-ИНВЕСТ 1 ООД

160107901

МАРБИС ООД

101661404

САД - 2004 ЕООД

103954929

СИТИ СТРОЙ 1 EООД

200545127

ВАЛДЕС ТРАНС ЕООД

160125536

Шато Марково ООД

101781898

ИВАС 2 ЕООД

130087211

ГБС - ВАРНА АД

201048621

175098269

Фенстер-ДП ЕООД

175093756

Ерго Технис ЕООД

148006042

Августстрой ЕООД

КУТЯНОВ БИЛДИНГ
ДАЙРЕКШЪН ЕООД

200042460

Евро Инженеринг Груп МК
ЕООД

148055776

ЕН ЕР ГРУП ООД

200083941

РИФ - А ЕООД

148056223

ПРИМАБИЛД ООД

201538462
202832243
203685344

ДЖЕНЕРАЛ БИЗНЕС
АКТИВИТИС ЕООД
УИТ СТАЙЛ ЕООД
ЛУКС АРТ СТРОЙ ЕООД

148084258

КРИСС ООД

148123210

Стар гейт ЕООД

148129358

ДЖЕЙ БИЛД ЕООД

200357748

КОРЕКТСТРОЙ 08 ЕООД

203885665

Римб ЕООД

201339322

Девня - Конструкшън ЕООД

204718263

АРТ ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД

201449516

Софт строй Варна ООД

204759598

СЕЛЕКТБИЛД ЕООД

201548235

Макс Хидротерм ООД

204822123

АД ПАРТНЪРС ЕООД

201782442

ДОНЧЕВ ГРУП ООД

205254086

ДАРИ ТРАНС 16 ЕООД

202230240

ВИП СТРОЙ 2015 ЕООД

205319826

ИСКЕНДЕР БИЛД ООД

202418727

ЕСО БИЛД ЕООД

205398581

ХИДРОМОНТАЖ КЪМПАНИ
ЕООД

202528685

ЕКСПЕРТ БИЛДИНГ ООД

202572703

БИЛДИНГ ВАРНА 2013 ЕООД

205849625

БАВАРИЯ ХАУС ЕООД

206062338

Денисани ЕООД

206115342

Гранд Конструкшън Груп
EООД

102048450

СЛАВИВА-Славчо Славов ЕТ

102127773

Екоклима АД

102657921

БУРГАСКИ ПАЗАРИ ЕООД

102726680

СИТИА ЕООД

102815175

Дорослава - 02 ЕООД

102866483

Промонт - 2004 ООД

202825722
202909000

КРАТО ИНВЕСТ ЕООД
ИВ БУЛ СТРОЙ ЕООД

203285211

Трансинвестмънт 93 ЕООД

203772354

ПРО ЕВРО БИЛД ООД

203800622

АГРО ПРОЕКТ ИНВЕСТ
ЕООД

204341442

ТОП СТРОЙ - 88 ЕООД

204552090

ВЕКТОР КОНСТРУКЦИОН
ЕООД

204633731

НАВИБУЛ СД ЕООД

102887356

ПЕРЛА - 33 ЕООД

205669829

СВД Инженеринг ООД

147004711

ДАНИСТРОЙ ЕООД

205671140

Неделчева Груп 89 ЕООД

147035895

ТЕРМОТРЕЙД ООД

205753889

Титан Строй Варна ЕООД

147053854

ФАКТОРИНГ 9000 ООД

206050866

ОЙЛТЕХ СУПОРТ СЪРВИСИЗ
ЕООД

200457912

ТЕХНОПРОМСТРОЙ ЕООД

200608976

ПИ ЕМ СТРОЙ ЕООД

200795209

ДОРОСЛАВА СТРОЙ ООД

201135095

ДЮЛГЕР ГРУП ЕООД

201745744

МАКСИ СТРОЙ БС ЕООД

202165344

ЕВРОЕНЕРГИЙНОСТ ЕООД

202454410

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ АВ ООД

203336339

Гошелектрикс ЕООД

203664371

КЕРОС ЕООД

206158678

КС - 2.0 ЕООД

Х.ДЕ.КОМЕРС ЕООД

204379628

КАРА 1993 ЕООД

200748088

ДАД СТИЛ ЕООД

204432618

БАБА СУЛТАН ЕООД

201758384

ДЕЛТЕК МГ - 3 ЕООД

204687775

Ам Хоум Билдинг ООД

201906744

ТРАКИЯ БИЛД ЕООД

205243008

КАРТИЛ-25 ЕООД

201976212

ДИД БИЛД ЕООД

205262019

ТОНИ 10 ЕООД

202008250

Байрам Буюк Строй ЕООД

109001389

ГЕОРГИ КАРИМОВ ЕТ

202480831

Лауреат ЕООД

202350186

Инженеринг Вас Строй
ЕООД

202910397

ПАНАМЕРА 86 ЕООД

202735709

ИВ-ТО 2004 ЕООД

203598124

Томо Строй ЕООД

205660654

МЕКОСА ЕООД

205823598

СМГ 21 ЕООД

110517253

ЕЛМОТРЕЙД ООД

202572607

МЕБЕЛИКС 75 ЕООД

111510450

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЛОМ EООД

204127805

ФОКУС СТРОЙ ЕООД

112597038

ИНФРАСТРОЙ-АВ ООД

112625683

КНН ООД

112650665

ЛЕНД ЕООД

202478403

ВИТИМАКС ООД

203153291

ВИЛД-Г ООД

205184894

АЛФА 1130 ЕООД

205853940

ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ ПБ
ЕООД

205901207

АВН - М ООД

822090093

ГЕПАН - Георги Панчов ЕТ
НИКСЛАВ - МОНТАЖ ООД
ИВ - ЕЛС ООД

826009509

Ботан - 3 ООД

201231357

ЕВРОХИД ЕООД

831079085

Примагаз АД

205230313

ВОЛТ КОНТРОЛ 1 ЕООД

205922984

Голд Антъни Бау ЕООД

205247985

ЕР ЕС 8 СТРОЙ ЕООД

106017566

РЕМО - НИКОЛАЙ ТОШЕВ
ЕТ

206139279

СТАРТ 96 СТРОЙ ООД

823073620

ЖИЛФОНД ЕООД

114084269

Хоризонт - Плевен ЕООД

114116076

ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Булинвест ООД
Рино Системс ООД

205865227

СИТИ ДООРС ЕООД

205500342

СОФИЯ МЕЛ - АА

812060618

Желязко Желязков ЕТ

107587843

СИГНАЛ 2007 ЕООД

114632032

РЕЛИНГ ЕООД

104527691

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПАВЛИКЕНИ ЕООД

202204523

Заволи БГ ЕООД

114679669

ИЛИЕВИ - МГ EООД

104613236

Начев ЕООД

104651358

ВИВА БИЛД ЕООД

202938321

КРАНИВ СТРОЙ ЕООД

201750131

ИНЖСТРОЙ-2003 ЕООД

203125413

МЕТАЛ ИНВЕСТ - ГАБРОВО
ООД

202967223

ВЕНИ СТИЛ 77 ЕООД

203310860

Инфрастрой Комплекс
ЕООД

203570932

ПРОГРЕС БЦ ЕООД

200479218

Вендор 85 ЕООД

124609975

201714943

ТРАФИК ЛАЙТ ООД

124640668

202723692
203479547

ТЕМЕНУГА - 2013 ООД
НИКОЛ СТРОЙ ВЕЛИКО
ТЪРНОВО ЕООД

ДАВИР ООД
МАРИЯ - НЕВЕНА - НЕВЕНА
ДЕНЕВА ЕТ

124648985

ДИК - 93 - ДТ ЕООД

124650790

БИЛДИНГ -Т ЕООД

204560062
115065325

АТАНАСОВИ 2017 ЕООД
ДИМИТЪР ОМАРОВ ДИЛАЙТ ЕТ

203770652

СПАСОВ БИЛД 47 ЕООД

201844506

ПАНКОСТРОЙ ЕООД

115109946

РАЛЧЕВ ЕООД

206165270

ЕЛИТЕН ДОМ ЕООД

202226103

ДИМИТРОВ М57 ЕООД

115142519

Диником ЕООД

103000063

Плана Инженеринг ООД

203410526

115326791

РЕСТ-ДИМИТРОВ ЕООД

103097831

ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ
МЕНИДЖМЪНТ ООД

ДРИЙМ БИЛДИНГ ГРУП
ЕООД

204530140

ЖПС БИЛД 47 ЕООД

205607732

ЗЛАТЕВ ЕЛЕКТРИК ООД

205673885

ВИ ЕНД ДЖИ БИЛД ООД

108074904

РОДОПАСТРОЙ ООД

103151325
103151439

Метални конструкции и
изделия ЕООД
НАЧЕВ СТУДИО ЕООД

ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ
ЕООД

204317039

200353949

106594920

Прогресив Билд 60 ЕООД

200395072

ТРИГОЛД СТРОЙ ЕООД

200121954

106560688

200154534

Атие-Десигн ЕООД

203157998

ЕВРИКА-ГТ ООД

АРТ БИЛДЪРС ООД

БД КОНСУЛТ ЕООД

202878949

813188229

СС СОЛАР ООД

Форест БГ ЕООД

200012823

КОРЕКТ ГРУП МГ ЕООД

ДОМОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ АД

205152284

175152215

201799438

813109274

203834235

СИТИ БИЛД - 2004 ООД

203442591

ДАВЧЕВ ПРОПЪРТИ ЕООД

203479892

Хидротех Ко ЕООД

203524024

ВЕДЕ ГРУП ЕООД

203895570

МЕТАЛ М СТРОЙ СК ЕООД

204336616

Търговска къща А и П ООД

204475338

ТРАКСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ
ЕООД

204605899

СТЕКО 19 ЕООД

204613294

СЪРКЪЛ 7 ООД

204647834

СТРОЙ ДИАМАНТ ЕООД

204731129

Емстрой 17 ЕООД

204928607

АГРУП 4 ЕООД

204955725

ИБОР-09 ЕООД

205198680

АЙНС-А ЕООД

205316470

Мулти Пропърти
Инвестмънт Груп ООД

205334881

ЮНИКС 2000 ЕООД

205914158

НМ ТРЕЙД 2020 EООД

206135576

КИМ СТРОЙ 83 ЕООД

825396864

Стоянстрой ЕООД

116537355

Техноматикс ЕООД

116587582

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ - 51 EООД

040154198

АБВ - РУСЕ ООД

117056225

СТРОЙСВЕТ ООД

117601825

СИМ ООД

117613788

КАРОЛЕВ ТИС ЕООД

200118614

Гудманс ООД

200768169

ОДИСЕЙ - ИВ ООД

200788816

ПЮР ЕНЕРДЖИ ЕООД

202414735

МИК БИЛД - Русе ЕООД

203202817

ДОАН 13 ЕООД

203884061

Ривиера Инвест
Инженеринг ЕООД

204878289

Стойко 2010 ЕООД

205899635

Проект Строи ЕООД

118557303

Универсстрой - Дуло ЕООД

118579470

АГРОВОДСТРОЙ ЕООД

118584026

МОНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

204572488

ЕВРО ДОМ ДИЗАЙН ЕООД

204867606

ДИНАМИК ГЕРУСТБАУ
ЕООД

828017579

ДОМРЕМОНТСТРОЙДИМИТРА ЖЕЛЕВА ЕТ

119597069

Българска Хидростроителна Компания ООД

115522254

Каневстрой ООД

115588044

Феникс - Строй ООД

115769226

ТЕКТОС СТИЛ ЕООД

120562528

ВЕХРУС ЕООД

115827779

ГЕОПС - БОЛКАН ДРИЛИНГ
СЕРВИСИС ЕООД

120583351

РУСКОВ ООД
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120604952

КОМФОРТ ООД

175153281

ЛАД ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД

203296179

МЕГА БИЛДИНГ МК ООД

205442533

ХОУМБИЛД ЮРЪП ООД

120617476

ЕЛИТ ГРУП ООД

175157171

ШАЛОМ ЕООД

203328431

КОТА НУЛА СТРОЙ ЕООД

205520850

200827540

ЕЛТУРСТРОЙ ООД

175204039

ЕРАТЕРМ ООД

203339310

АГРОСТРОЙ 79 ЕООД

МАСТЪР ЕЛЕКТРИК 2019
ООД

203887890

КРИСТИЯН ИНВЕСТ ЕООД

175239983

АНТОНИНИ БГ ЕООД

203441799

БИЛДЪРВИЛ ЕООД

205603762

Резидънс билд ООД

204467626

СТИМТЕХ ЕООД

175327166

ПЕТРОТЕРМ ЕООД

203465985

МИРО СОФСТРОЙ ЕООД

204706115

ЕСБИ ПРОЕКТ ЕООД

175384523

Профикон България ООД

203507103

НЮ ВИЖЪН 2015 ЕООД

040337395

ГЕБОР ООД

175447468

МОНТАЖ И СИСТЕМИ ООД

203512762

ВИТА 2015 ЕООД

040445499

РУМЕН МАРКОВ - ДЖОИНТ
БИЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ ЕТ

040674672

ИГ БАУМЕКС ООД

040926041

ДЖИ - М - Д СТРОЙ
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

041037486

АС СТИЛ ООД

101678574

СТРОЙМАКС ЕООД

101716466
102822846

ЕВРОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ
ЕООД
ДИП 70 ЕООД

175449266

ВЕССТРОЙ 2000 ЕООД

203513152

Долна баня строй ЕООД

175465904

ТЕМП - ПБ ЕООД

203525024

Мууд Констръкшън ООД

200051858

ТИ ЕМ СТРОЙ 7 ЕООД

200110559

Камусат България ЕООД

200182398

ВЕЛМАРТ ЕООД

200196370

ВОДА БГ ЕООД

200251218

Пасифик България ЕООД

200306376
200404710

ИВАЛ БИЛД ЕООД
ВИА СЕКЮРИТИ ЕООД

105556817

КОНВЕКТ ООД

200414264

ПАХИРА ЕООД

112133365

ПРОФИСТОН ЕООД

200481856

КОНВЕНТОТ ТЕЛЕКОМ ООД

115158548

ИВКОМ КОМЕРС ЕООД

200592415

К Кънстракшън ЕООД

116042354

ВИТАДЖОЙ ЕООД

200687201

ВАРУХ ЕООД

116592184

ЙОВ ЕООД

200778423

ЧИКОВ ИНЖЕНЕРИНГ EООД

121017769

НАСАЛЕВСКИ ИНЖЕНЕРИНГ
ЕООД

200958115

Ес Еф Дизайн ООД

200967527

ТИС ГРУП ЕООД

200977279

РМ Инженеринг Груп ЕООД

121213077

Дендрит Бахаров ЕООД

121288539

СИТИСТРОЙ-92 ЕООД

121337356

КРЕМАКС АД

121404050

Ви-строй ООД

121413868

Ю СЪРВИСИЗ ООД

121559474

ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ
ЕАД

121807585

ГРУУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ООД

201188265

ДИМСТРОЙ 5 ЕООД

201196493

ТЕЛЕКОН КО ООД

201353471

НОВУЗ ГРУП ООД

201383991

Прайм сълюшънс БГ ЕООД

201436006

АНДЖЕЛИКГАРДЪН ЕООД

201557029

ЕЙ СИ ДИ СТРОЙ ЕООД

201614188

КЪРНАЧЕВИ ЕООД

203566429

АЛКОМ 22 ООД

205812331

АЛФА-ОМ ЕООД

203613583

АКОРДИО ЕООД

205867826

БИЛД АПАРТ ИНВЕСТ ЕООД

203614048

ЕЛТЕХ - ЛЕФТЕРОВ ЕООД

205870199

Д ЗОНА 2020 ЕООД

203654249

ИНФРАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

205893529

СПК ЗАПАД ООД

203717219

ТОП СТРОЙ БГ EООД

205909360

ДОМАК-СТРОЙ ООД

203736454

ДАВИД 2015 ЕООД

205957565

Стръкс Билд ООД

203740584

ПН КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

205977938

АЛЕКС СТРОЙ 2020 ЕООД

203740748

ЦСТ - СТОЕВ ЕООД

206015484

ДИЕМА СТРОЙ ЕООД

203817543

ВИ ЕМ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ
ООД

206022564

ИНВЕСТ БИЛД БГ ГРУП
ЕООД

203831112

ПРАЙМ КАПИТАЛ FFO

206101442

Р ГРУП 1

203843933

ЮЛИ 2015 ЕООД

206110701

БУЛ СИТИ ГРУП ЕООД

203933035

ДС АУТОТРЕЙД ЕООД

206118655

НН БИЛДИНГ ЕООД

203975785

РИЧ ХАУС БГ ЕООД

206124099

ПРОФИКОН ВН ООД

204024755

ГАП МЕЗОН ООД

206188529

204030085

ЕЛ АР КЕПИТЪЛ ЕООД

ЕВРОСТРОЙ-ПРОЕКТ 10
ЕООД

204061807

ЕВРОГРУП 2020 ЕООД

206277725

ГАЛДА СТРОЙ ООД

831116594

Просима ЕООД

204170710
204225562

П и П ГРУП 16 ЕООД
СОФБУЛТРЕЙД-9 ЕООД

201981978

ГАЛДА ООД

130021827

БАРДИ ЕООД

202007045

МВ ДОКУМЕНТС ЕООД

130467904

СТАТУС - Н ООД

202039930

КГ БИЛДИНГС ГРУП ЕООД

204477257

130671084

МАЙНИНГ ООД

202146867

КОМФОРТ-АН ЕООД

204531395

130836454

ДИ ВИ БИ ООД

202153961

ЕВРОПАЙП ГРУП ЕООД

202215509

Етажна собственост ООД

202233012

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
ЕООД

131104254

ПЕПЕ ГРУП ООД

131111505

ТИФАНИ - ВК ЕООД

202245146

АСИ ХИДРОСИС ЕООД

131116203

ЕРГО ДИЗАЙН ЕООД

202411212

БАУ ЦЕНТЪР ЕООД

131150255

Викредо ЕООД

202435188

ВИКС ГРУП ООД

131160324

КО ИНЖЕНЕРИНГ 2000
ЕООД

202446893

СТРОЙ ПРОЕКТ 2000 ЕООД

202493006

131178781

ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ АД

ЕР СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ
ЕООД

131209771

КАРИЗМА-Ч ООД

202505260

131240425

АКВАТЕРА БГ ЕООД

131280918

ТруБилд ЕООД

204351027

СТРАТИЕВИ - 2003 ООД

ПЛАНЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
ООД

РЕМОНТ - СТРОЙ 1 ЕООД

204307205

126625736

131086870

204362963
204373155

КиН инженеринг ООД

123033124

Строителна механизация
АД

123061038

ФЕРАЛ ООД

123145905

СУПЕР-ТРАНС-99 ООД

204569937

ЛИНКСАЙД ФИНАНС ООД

204616956

ЕВРО БИЛД 69 ООД

204622763

Стилстрой-Дочев ООД

204631513

РАЙ СТРОЙ ГРУП ЕООД

204663258

ИНТЕР СЪПЛАЙ ЕООД

204690636

КЕНТАВЪР ЕМ ООД

204709271

АСТРАЛ - МИ ЕООД

204736592

ЕВА СТРОЙ БГ ЕООД

РИНГ ИНВЕСТ ЕООД

202550219

МВВ СТРОЙ ЕООД

204883311

СФ Капитал ЕООД

БАЛКАН-САСТ ЕООД

202550977

ТБА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

204906226

131320679

Смарт инженеринг ЕООД

202638174

131406701

Т - СТРОЙ ЕООД

ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИ
ЕООД

ДЖИ ЕЙЧ ИНЖИНЕРИНГ
ГРУП ООД

204933935

ЕЙ ТИ ГРУП ЕООД

202670948

ДРОМУС 1 ЕООД

204951901

202707720

ДУНАВ БЕТОН ЕООД

КРИЕЙТИВ СТРОЙ ГРУП
ООД

202709721

ЪРБЪН ГРИЙН ЕООД

204994183

50 Херца АД

202776862

ДИ ЕС ДЖИ МОДУЛ ЕООД

202792724

ТЕНТА ГРУП ЕООД

131452702

ПГ ПРОПЪРТИ ЕООД

131489654

Мотив 1 ЕООД

202901045

РОК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

131499406

СТЕФАН ВОЛФ ЕООД

202908246

САИЕРА - 15 ЕООД

131553288

ФеърПлей Кънстръкшънс
ЕООД

202992785

Гранитоит ЕООД

203053939

КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС
ЕООД

131557297

АНИМ ЕООД

131567875

МЕДИА ГАЙД БЪЛГАРИЯ
ЕООД

131573554

ГРОСБЕР ЕООД

175001252

НИН-73 ЕООД

175042726

АЛИС С ООД

175100414

МН Билдинг ООД

175114264

Билд инженеринг БГ ЕООД

175137793

Веста Строй ООД

Монолит - 3 ООД

Иванита Инвест Бул ЕООД

204831720

ЕВЪР БИЛД АНАСТАСОВИ
ООД

ВЕСТОНИ ЕООД

831583060

КАЛАМАРИС ГРУП Тотал
Фасилити Мениджмънт
ЕООД

Евро лед ЕООД

СМ ИНВЕСТ ЕООД

831496997

СТАНИЛОВ ЕООД

РИАЛИТИ ТРЕНД ЕООД

131432308

Д енд Д - инженеринг ЕООД

ТОНЗОС АД

Евро Инвест Билд ООД

131424471

ТЕМПО 94 ООД

831452278

123023443

МОТИВ КЪНСТРАКШЪНС
ООД

204804132

НОРДФЕЙС ЕООД

831152957

831769677

204777354

131416713

ДН АГРО СТРОЙ ЕООД
ИЛИНА БИЛД ЕООД

СИБИ БИЛД ЕООД

БГЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

НЕД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

205721725

В и К ПРО ЕООД

201897932

СЕНЕЛ ГРУП ЕООД

205708186

205806937

СТРОИТЕЛ - ГК ЕООД

202209328

ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ ЕООД

205781672

123722913

202160735

ХИДРО ЕМ ЕООД

205655563

КОСТАДИНОВ 06 1 ЕООД

ГЛОБАЛ СТРОЙГРУП ЕООД

Техномед-Х ЕООД

205623505

203537993

201838542

Респект Комерс ЕООД

ИНЖЕСТРОЙ ЕООД

Смарт Дивелъпмънт Тийм
ЕООД

МЕГАСТРОЙ - К ООД

130929923

ОН ДЕТАЙЛС ЕООД

205612380

203535191

121897376

130885921

205610385

205026606

СИЛА ГРУП КОМЕРС ЕООД

205062100

Заг Конструкшън ЕООД

205102655

РОЯЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

205112845

Бауен Инженеринг ЕООД

205141583

СМАРТ КОНСУЛТ 66 ООД

205157897

Ес Ес Джи Груп ЕООД

205163544

ДЕКОРАЛ ЛАЙН ЕООД

203088502

БИЛДЕХ ЕООД

205354325

МСИ България Про ООД

203261954

ДДКК ЕООД

205362464

ЕКСЕЛЪНТ БИЛД ООД

203265874

Фресине България ЕООД

205397910

203286740

РЕИНВЕСТ СТРОЙ ООД

БГ ТЕЛЕКОМ
ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД

203290856

БО БИЛД ЕООД

205434604

ВАШ ДОМ 2000 ЕООД

123617848

КРАСИ 2002 ООД

123671714

АМД - ИМОТИ ООД

123733945

РЕГКАНСТРЪКШЪН ООД

200823473

НЕВЕН - ЗИГ СОЛАР ООД

201337990

ЕсДиЕс 47 ЕООД

202432231

Пауърент ООД

203086273

ВИК РЕМОНТ ООД

205346136

Тео Строй 2018 ЕООД

205504611

ДЖИ - МЕТАЛ ЕООД

206024056

ИНЖСТРОЙ - ГП ЕООД

206154832

МЕГА ЕМ СТРОЙ ЕООД

125575942

ЕЛТЕКС ООД

204768017

ПОЛИМЕТАЛПРОЕКТСТРОЙ
ЕООД

126613207

Тити - 99 ЕООД

126648069

СИТИ ЕООД

126735244

КИТ СТРОЙ ЕООД

200610991

БКС - ДИМИТРОВГРАД КОНСОРЦИУМ АД

203736269

ИМПЕРА ТЕХ ЕООД

204476597

Арти ИнПроСтрой ЕООД

205686391

АРЕА КЛАСИКО ЕООД

127010596

ЛИТОС ООД

127532847

ПМ 96 ООД

127571654

Вегода 1 ООД

203027620

Неждет Якубов ЕООД

205222747

СТРОЙ-БИЛДИНГ 77 ЕООД

205886075

Актив Кънстракшън
Къмпани ООД

128005374

ТРЕЙС ЯМБОЛ АД

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване на ЕИК или
името на строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител.
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Доц. д-р мат. Станислава Стоилова, зам.-декан по научната и международната дейност на
Факултета по транспортно строителство, УАСГ:

ǮȍȓȈȕȐȍȚȖȌȈșȍȕȈțȟȐȗȖȊȍȟȍșȍȜȖȘȔȐȘȈȗȘȐ
ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȈȚȈȕȈșȚțȌȍȕȚȐȚȍȏȈȖȓȐȔȗȐȈȌȐȗȖȔȈȚȍȔȈȚȐȒȈ
Снимка авторът

Целта е да осъзнаят и
реализират собствения си
потенциал

Станислава Стоилова е родена
през 1974 г. Завършва средно образование през 1992 г. в СОУ „Св. св.
Кирил и Методий”, Радомир, а 1997 г.
придобива образователна степен
„магистър” по математика със специализации „Учител по математика”
и „Информатика и мениджмънт” в
ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.
През юли 2003 г. след успешно защитена дисертация, получава образователна и научна степен „доктор”
по специалност „Математическо
моделиране и приложение на математиката”. В периода 1997 г. – 2004 г. е
учител по математика и информатика в две средни училища в Радомир,
както и хоноруван преподавател към
катедра „Математика” в Природоматематическия факултет на ЮЗУ
„Неофит Рилски”, Благоевград.
От 2004 г. до 2011 г. е научен сътрудник към секция „Изчислителна
математика” на Института по математика и информатика на БАН.
Постъпва в УАСГ като асистент
през февруари 2011 г., през октомври 2011 г. печели конкурс за главен
асистент и септември 2013 г. се хабилитира.

Георги Сотиров
Доц. Стоилова, освен че водите лекционни
курсове в катедра „Математика“, Вие сте и постоянен ръководител на
отборите по математика на Университета по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),
участващи в състезания. Председател сте на
Националната комисия за
провеждане на Националната студентска олимпиада по математика.
Явно Вашите студенти
са попаднали на точния
преподавател, ако позволите това определение.
Благодаря Ви. Не съм
напълно сигурна какво
означава точният преподавател. В работата си
се отнасям еднакво към
всички студенти. Стремежът ми е да им покажа, че математиката не
е една суха и безполезна
материя, а наука, породена от живота и широко
прилагана в практиката.
Това е моят подход към
обучението на младите
хора. И ако той води до
засилен интерес на някои
от тях към математиката, тогава съм постигнала целта си.
Желанието да се научи
повече, да се приложи придобитото познание при
решаване на интересни и
нелеки задачи се формира
през цялото време на подготовката на студентите за участие в олимпиади по математика. Това
да осъзнаят и реализират
собствения си потенциал,
е огромна част от подготовката и ключов момент
на фокус в преподаването
като цяло.
Удовлетворението е
наистина невероятно, когато възпитаниците ни
спечелят медали на състезания. Победата осмисля всички положени усилия
в подготовката както
от моя, така и от тяхна
страна. И не само това.
Част от студентите
олимпийци продължават
развитието си в специалности към Факултета
по математика и информат и ка н а С о ф и й с к и я
университет „Св. К лимент Охридски”. На други
участието в отборите
и получените награди им
помагат в намирането
на желаната работа и в
израстването в кариерата. Също така бивши със-

тезатели от отбора се
включват в подготовката
като обучаващи на настоящите, докато самите те
надграждат образованието си в докторски програми към УАСГ.
Общите ни постижения и връзките, които сме
изградили при подготовката и участията в математически състезания,
ни остават за цял живот.
Именно това са ценни
неща за мен. Ако това Вие
влагате в определението
„точния преподавател”, да,
такъв съм.
И з п и т и т е в ка т е дра „Математика” са
едни от най-тежките,
но строителен инженер,
геодезист или архитект
без математика няма.
Не мога да си представя архитект, инженер или
геодезист, който няма логическо мислене. Не умее
да смята и да си прави
изводи от изчисленията,
които е направил, или пък
да се довери изцяло на калкулациите на компютъра,
без да си задава въпроса
за достоверността на получените резултати. Това
са отговорни професии
и всяко действие има последствия, с които трябва
да е наясно всеки студент
в своята бъдеща работа.
Чувството за отговорност трябва да ги подтиква да проверяват всичко и
да са сигурни в решенията
и изчисленията си. Така че
с колегите ми се стремим
да дадем на студентите
именно този толкова важен начин на мислене.
Дефинициите на понятията и обектите, свойствата на тези обекти

и връзките между тях в
математиката се дават
извадени от контекста на
практиката с цел ясното
им показване. Отделянето от обстоятелствата
помага да кристализират
принципите, които важат
независимо от всеки контекст. Това абстрактно
разглеждане обаче затруднява студентите и
е причина да смятат, че
изпитите по математическите дисциплини са
тежки и трудни.
Изучаването на математиката може да се аналогизира с овладяването
на чужд език – всяко понятие е нова думичка, всяка
теорема е правилото от
граматиката. Иначе казано, изучаването на математиката е толкова трудно, колкото да се овладее
чужд език. И по същи я
начин както не може да
се твърди, че знаеш чужд
език единствено заради
формална лингвистика,
така и не може да се каже,
че някой е научил математика, ако се е запознал
само с части от нея.
В условията на пандемия начините на обучение в УАСГ постоянно се
променят – присъствено, онлайн, хибридно. Как
оценявате работата, Вашата и на студентите, в
тази обстановка?
COVID-19 наистина ни
изправи пред някои досега
непознати, а понякога и нелеки проблеми. В началото
на пандемията беше доста трудно – да се установи връзка със студентите,
да се подготви материал,
подходящ за презентиране в онлайн среда, и т.н.

Учебният процес в електронна среда е коренно
различен от присъственото обучение. И на двете
страни – преподаватели и
студенти, отне усилия да
се изгради ритъм на комуникация и предаване на информация. Възпитаниците
ни трябваше много бързо
да свикнат да получават,
осмислят и прилагат знания, получени по този начин. В преподаването на
математика онлайн не
се изискват много технически средства, за да се
възприеме и усвои учебното съдържание. Не мога
да отрека обаче, че вниманието на студентите
трябва да бъде фокусирано изцяло върху представяния материал както заради сложността му, така
и заради логическата му
свързаност. Сега, след
повече от година и половина в тази обстановка и
благодарение на адекватното съдействие на ръководството на УАСГ, както
и на отговорността на
всички нас като преподаватели обучението се провежда нормално, независимо дали е присъствено или
онлайн.
Разбира се, на място
в университета е най-добре за нашите студенти,
пък и не само за тях. Има
много дисциплини с практически занятия, които е
невъзможно да се проведат онлайн. Между другото, желанието на младите
хора е възможно най-голяма част от обучението им
да е присъствено. Липсва
им живият контакт както със състудентите им,
така и с преподавателите.

Факултетът по
транспортно строителство (ФТС) продължава
да е активен в организирането на научни форуми. Наскоро в Несебър се
проведе XIV Национална
конференция по транспортна инфраструктура
с международно участие,
на която в. „Строител“
бе медиен партньор.
Да, наистина, колегите от ФТС са изключителни преподаватели,
които са и изявени учени и
проектанти в своите области. Бих казала, че тези
неща вървят ръка за ръка.
В преподавателската си
дейност всеки се стреми
да предаде точна, полезна
и актуална информация
на студентите, което не
може да се осъществи
без израстване и усъвършенстване на собствените си научни изследвания.
Мястото, където могат
да се покажат нови резултати, да се дискутират нови проблеми и да се
търсят решения за тях,
несъмнено са всички научни форуми. Това е и причината катедрите от нашия
факултет да организират
и провеждат симпозиуми
и конференции независимо
от трудната ситуация.
Ценното в случая е
създаването на контакти
както с учените и водещите специалисти от страната, така и с международно изявените такива
в съответните области.
Научната общност е един
сложен организъм, който
успява да оцелее в необичайните условия благодарение на технологиите,
които позволяват бързия
обмен на информация и

споделяне на натрупаното знание и възникналите
проблеми, включително и с
нашите студенти.
В този смисъл тук е
мястото да споменем, че
преподавателите от катедра „Математика” при
ФТС не само подготвят
студенти за участие в
олимпиади, но и организират състезания по математика на национално и
международно ниво. Чрез
тях се инициира научен
обмен и между преподавателите, и между възпитаниците ни. Конкурентният
дух е нещо, което мотивира хората. Да срещнеш
колеги на своето и повисоко ниво много често
подтиква преминаването
на собствените граници
и отключва скрития до
този момент потенциал.
Ние искаме младите хора,
които са избрали за свое
призвание специалностите във ФТС, да са запознати с академичната и
конкурентната среда.
Вярвам, че това ги кара да
дадат още повече от себе
си, да разширят мирогледа си и поставените до
този момент цели, както
и начините на тяхното
постигане.
Н а й - о б щ о к а з а н о,
Факултетът по транспортно строителство е
„най-младият” в УАСГ, но
въпреки това разполага
с ерудирани млади учени и преподаватели във
всички аспекти на транспортното строителство,
стремящи се към самоусъвършенстване и към предаването на знанията и
уменията си на бъдещото
поколение инженери, проектанти и учени.

АКЦЕНТИ
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ÄǴȐșȚȍȘȐȧȚȈȕȈȉȢȓȋȈȘșȒȐȚȍȋȓȈșȖȊȍ´
ȡȍȐȏȕȍșȍǲȖȓȍȌȍȕȒȖȕȞȍȘȚȊǹȖȜȐȧ
Страницата подготви
Десислава
Бакърджиева
Прочутият в цял свят
женски хор „Мистерията
на българските гласове”,
изпълняващ автентична
и обработена фолклорна
музика, ще изнесе Коледен
концерт на 13 декември в
столичната зала „България”. Началото ще бъде
дадено в 19:00 ч., като програмата ще включи както
коледни песни, така и произведения от последния

албум на състава – „БууЧииМиш”. По случай светлия християнски празник
хорът с диригент проф.
Дора Христова ще изненада почитателите си и с
нови, специално подготвени и неизпълнявани досега

творби.
Коледни ят концерт
на „Мистерията на българските гласове” ще
зарадва почитателите
на певческо изкуство и с
няколко специални госта.
Към популярния женски

вокален ансамбъл на сцената ще се присъединят
световният шампион по
бийтбокс Skiller, китаристът Петър Миланов, гъдуларката Христина Белева,
кавалджията Костадин
Генчев и перкусионистът
Димитър Семов.
Събитието ще се проведе съобразно всички
изисквания, наложени от
пандемичната обстановка. Билети могат да се
намерят в мрежата на
Ивентим и на касата на
Зала „България”.

ǹȚȖȓȐȟȕȈȚȈȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈșȌȖȒțȔȍȕȚȈȓȕȈ
ȐȏȓȖȎȉȈȗȖșȊȍȚȍȕȈȕȈǼȤȖȌȖȘǬȖșȚȖȍȊșȒȐ
През ноември Столичната библиотека отбелязва 200 г. от рождението
на великия руски писател и
публицист Фьодор Достоевски с тематична изложба
на ценни книги и албуми от
фонда и колекциите си. До
30 ноември в Мраморното
фоайе (партер) всички желаещи могат да се запознаят с произведенията на
един от най-четените класици, сред които най-старото оригинално издание
във фонда на Столичната
библиотека – „Братя Карамазови“ (Санкт-Петербург,

1895), българските преводи
на „Престъпление и наказание“ (1913), „Унижените и
оскърбените“ (1919), „Братя
Карамазови“ (1920), „Мъртвият дом“ (1921), „Идиот“
(1921), „Бесове“ (1924),
„Юноша“ (1927), „Бедни хора“
(1928), „Дневник на писателя“ (1928), „Повести и разкази“ (1928).
Особен интерес в изложбата представлява луксозният албум с илюстрации
от големия руски художник
Иля Глазунов към цитирани
текстове и портрети на героите на Ф. М. Достоевски.

Най-любопитните илюстрации от уникалния албум ще
бъдат качени на сайта на

библиотеката и ще могат
да бъдат разгледани от почитателите на гениалния
писател.
Представените чуждестранни издания в експозицията са: най-старото на
немски на „Братя Карамазови“ (1919), книги на немски
и английски от Германия,
Великобритания и САЩ
(60-те – 80-те г. на ХХ в.),
на испански – от Испания,
Куба и Никарагуа, както и
нови издания на английски
– „Престъпление и наказание“ (1990), „Бесове“ (2000)
и „Идиот“ (2010).

НКСВ
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НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА
СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ДО
Ели Бехар – 75 г., РКСВ Самоков
Петър Гърков – 90 г., РКСВ Враца
Атанаска Митева – 90 г., РКСВ Хасково
Коста Славов – 85 г., РКСВ Разград
Симфония Георгиева – 70 г., РКСВ Монтана
Христо Илиев – 75 г., РКСВ Ловеч
Минка Нинова – 90 г., РКСВ Враца
Райко Райков – 75 г., РКСВ Велико Търново
Христо Христов – 70 г., РКСВ Ловеч
Красимир Миланов – 70 г., секция „Инженерно строителство”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани и лично от
мое име
най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!
Вие отдадохте своя труд и професионален
опит за просперитета на Родината ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението на Вашите близки,
колеги и съграждани!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Ноември 2021 г.
инж. Тодор Топалски
председател на УС на НКСВ

ǬȎȍȑȒǬȎȐȓȍȕȝȖȓȡȍȕȈȗȘȈȊȐȕȈȑȋȖȓȍȔȐȧȖȉȐȘȊȐșȚȖȘȐȧȚȈȕȈǭȓǭȑȊÄǳȐȕȍȑȒȈȚȈ´
В началото на следващата година ненадминатият майстор на екшъна
Майкъл Бей („Лоши момчета“, „Трансформърс“)
и талантливият актьор
Джейк Джиленхол („След
утрешния ден“, „СпайдърМен: Далече от дома“) ни
канят в киносалоните за
най-големия обир в историята на Ел Ей. В най-новия високооктанов трилър
„Линейката“ се включва и
звездата Яя Абдул Матийн

тъчно пари за лечението
на своята болна съпруга
и в отчаянието си се обръща за помощ към единствения човек, когото не
бива да търси – доведения
си брат Дани (Джиленхол). Дани е харизматичен
престъпник, който вместо заем предлага на брат
си удар – банков обир за 32
млн. долара. Притиснат
от обстоятелствата, на
Уил не му остава нищо друго, освен да приеме. Гра-

II („Кендимен“, „Матрицата: Възкресения“). Сценарият е дело на Крис Федак („Чък“, „Блудният син“)
по едноимени я датски
филм от 2005 г. на Лауриц
Мюнх-Петерсон и Ларс Андреас Педерсен.
Един ден из улиците
на Лос Анджелис животът
на трима души се променя завинаги. Ветеранът
от войната в Афганистан
Уил Шарп (Абдул Матийн II)
не може да осигури доста-

бежът обаче не протича
по план и в създалата се
сложна ситуация двамата
братя отвличат линейка,
в която се намират ранен
полицай и парамедикът
Кам Томпсън (Ейса Гонсалес). В последвалото лудо
бягство Уил и Дани трябва
да се справят с преследващите ги служители на
закона, да опазят живота
на заложниците си и по някакъв начин да успеят да
не се избият един друг.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

СТРОИТЕЛ

Андрей Новаков,
евродепутат от
ЕНП/ГЕРБ

Инж. Стамат
Стаматов,
управител на
„ИСС Инженеринг“ ООД

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“,
„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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Разпространение
„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

