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Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ:

За 2022 г. по линия на 
кохезионната политика очаквам 
България да получи 2 млрд. лв. 

Развитието на инфраструктурата 
на всички нива – обединително 
звено в преговорите за политики 
за следващия кабинет

ИНТЕРВЮ ТЕМА стр. 6-7  стр. 18-19

Вестник „Строител“

На 2 декември се проведе 

19-ото заседание на Комитета за 

наблюдение (КН) на Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 

- 2020“ в Културния дом на неф-

тохимика в Бургас. Събитието 

започна с приветствие на пред-

седателя на КН, зам.-министър на 

регионалното развитие и благо-

устройството и ръководител на 

Управляващия орган на „ОПРР 2014 

- 2020“ Нина Стоименова. Члено-

вете на Комитета поздрави и 

Рейчъл Бомонт, представител на 

ГД „Регионална и градска полити-

ка” към Европейската комисия. 

„Ключовите предизвикател-

ства, свързани с изпълнението 

на „ОПРР 2014 - 2020“ през тази 

година, бяха много. Успяхме през 

последните месеци да канализи-

раме темповете на изпълнение и 

разплащане по програмата, заед-

но да разрешим и преодолеем те-

кущите проблеми и да се върнем 

към нормалния ритъм на работа”, 

заяви Нина Стоименова. По думи-

те й са публикувани 24 процедури 

за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) на стой-

ност 3,14 млрд. лв., или 100% от 

бюджета на програмата. „Догово-

рените средства са 2,97 млрд. лв., 

или над 94% от разполагаемия 

ресурс, което е изключителен 

резултат предвид факта, че про-

грамният период приключва на 

31.12.2023 г.“, посочи Стоимено-

ва. Зам.-министърът отчете, че 

в рамките на „ОПРР 2014 - 2020“ 

са сключени 756 договора за пре-

доставяне на БФП, от които 306 

са в процес на реализация, а из-

пълнението на останалите 450 е 

приключило, което прави над 59% 

от проектите с верифицирани и 

разплатени разходи.

Годишното информационно събитие по Програмата ще се проведе 
в Центъра за съвременно изкуство и библиотека
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6 декември
Инж. Николай Николов, зам.-председател 

на УС на КСБ и председател на ОП на 

КСБ - Бургас

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, 
член на ИБ и УС на КСБ

Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на 

КСБ

Инж. Никола Нешев, член на УС на КСБ

Инж. Николай Чомаковски, изп. директор 

на „Пайп Систем“ АД

1 декември
Евгений Иванов,  
изп. директор и  

член на УС на КРИБ

Над 200 ученици и учители се включиха в третото издание на инициативата
Десислава Бакърджиева

Над 200 ученици и преподава-

тели от професионални гимна-

зии в Западна България са взели 

участие в третото издание на 

инициативата Седмица на въз-

можностите в ЧЕЗ, която се е 

провела онлайн през периода 22 

- 25.11.2021 г. От дружеството 

съобщиха, че опитните експер-

ти на ЧЕЗ Разпределение са раз-

казали на учениците какви са 

новостите в енергийния сектор, 

запознали са ги с възможности-

те, които предоставят новите 

технологии, и какви елементи 

се монтират по мрежата с 

цел подобряване ефектив-

ността й. Пред учениците 

е представен и проектът на 

ЧЕЗ Разпределение за диги-

тализация на електроразпре-

делителната мрежа. Презен-

тирани са и плановете на 

дружеството за развитие 

на мрежата. Специалисти-

те са направили и преглед 

на системите за отчитане на 

електроенергия и внедряването 

на нови технологии в тях. Учени-

ците са разбрали какви умения и 

качества е необходимо да при-

тежават, за да станат един ден 

част от екипа на ЧЕЗ Разпреде-

ление. Направена е и демонстра-

ция на обследване на мрежата 

на ЧЕЗ Разпределение с дрон.

По време на Седмица на въз-

можностите в ЧЕЗ се е провела 

и кръгла маса. На нея препода-

ватели в гимназиите, дирек-

тори и представители на ЧЕЗ 

са обсъдили успешните реше-

ния и примери при онлайн обу-

чението в професионалните 

училища. Преподавателите 

са отбелязали постигнатия 

положителен ефект от видео 

уроците и са поздравили ЧЕЗ 

за готовността да организира 

обучение на учители на тема 

новите технологии в електрое-

нергетиката.

„Вярвам, че заедно можем да 

бъдем успешни, така че профе-

сионалното обучение да получи 

своето заслужено признание и 

професионалните гимназии да 

увеличат своя прием и да подо-

брят подготовката на младите 

специалисти, от които компани-

ите се нуждаят“, е заявила при 

закриването на кръглата маса 

Евгения Накова, директор „Чо-

вешки ресурси“ в ЧЕЗ България.

Инициативата Седмица на 

възможностите в ЧЕЗ е част 

от дългосрочната стратегия 

на дружеството за подкрепа на 

професионалното образование 

в България. Повече информация 

може да се намери на специали-

зирания сайт „Енергия за бъде-

щето“ (energyforthefuture.cez.bg).

тел. 0885 307 750; 0335 5 842   office@lalev.eu   lalev.ltd@gmail.com   www.lalev.eu 

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Инж. Николай Георгиев, член 

на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на 

ЦПРС

Николай Влахов, член на КС на КСБ

Николина Филипова, член на ОП на 

КСБ – Монтана 

Инж. Николай Пашов, изп. 

директор и член на СД на 

„Хидрострой“ АД

7 декември
Инж. Благой Козарев, председател 

на КС на КСБ, член на СД на 

„Вестник Строител“ ЕАД 
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Мирослав Еленков

Ясни са носителите на наградите 

„Мистър и Мисис Икономика” за 2021 г. 

Вицепрезидентът и изпълнителен дирек-

тор за България на „Дънди Прешъс Ме-

талс” проф. д-р инж. Илия Гърков грабна 

голямото отличие „Мистър Икономика” в 

конкурса, организиран от Конфедерация-

та на работодателите и индустриалци-

те в България (КРИБ) и списание „Иконо-

мика”. Призът „Мисис Икономика” отиде 

при Мила Маречкова, изп. директор на 

„БАТ България“. Те получиха статуетката 

„Рибарят и златната рибка” на скулпто-

ра Ставри Калинов съответно от минис-

търа на икономиката Даниела Везиева и 

министъра на финансите Валери Белчев.

„Радостно е, че Управителният съ-

вет на КРИБ успя да излъчи победители 

в конкурса в тази обстановка, неблаго-

приятна не само за България, но и за це-

лия свят. Тя променя много неща в праве-

нето на бизнес – цените на суровините, 

доставките и транспорта и цените на 

енергията. Всичко това влияе и създа-

ва предпоставки за проблеми в нашата 

икономика. Дълго време липсваше ста-

билност, нямахме постоянно действащо 

правителство и парламент. Но въпреки 

всичко и тази година българският бизнес 

успя да постигне растеж, което е видимо 

от статистиките“, заяви председате-

лят на УС на КРИБ Кирил Домусчиев.

През 2021 г. за първи път бяха опре-

делени четири изцяло нови категории в 

най-престижния и дългогодишен бизнес 

конкурс в България. Една от тях е „Пазар-

на експанзия”, в която награда получи изп. 

директор на „Агрион инвест” Анатоли Ге-

оргиев. Приза връчи инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на Камарата на стро-

ителите в България и член на УС на КРИБ. 

В категория „Зелени политики” беше от-

личена най-зелената сграда на София – NV 

Tower. Наградата взе проф. д.т.н. инж. Ни-

колай Вълканов, председател на Съвета 

на директорите на „Минстрой холдинг”. 

В „Иновации” отличието грабна изп. ди-

ректор на „Пощенска банка“ Асен Ягодин. 

„Елаците-Мед” получи признание в катего-

рия „Дигитализация”, като приза взе изп. 

директор инж. Драгомир Драганов. 

Специалната награда „Златен поче-

тен знак на КРИБ” отиде при д-р инж. Ди-

митър Белелиев, председател на СД на 

„Централна енергоремонтна база“.

Десислава Бакърджиева 

С Решение на Министерския съвет 

бе одобрено финансово разпределение 

по оперативни програми 2014 - 2020 г. на 

средствата от инструмента REACT-EU 

за 2022 г., който е в подкрепа на прео-

доляването на последиците от криза-

та, предизвикана от пандемията от 

COVID-19, и подготовка за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване 

на икономиката. Парите по REACT-EU 

са в два транша с бюджетите на ЕС за 

2021 и 2022 г. Финансирането за 2022 г. 

се разпределя между държавите членки 

въз основа на статистическите данни 

за брутен вътрешен продукт и заетост, 

публикувани през есента на 2021 г.

Финансирането за България за 

2022 г. е в размер на 139,6 млн. евро, или 

273 млн. лв., като с тях по оперативните 

програми ще бъдат финансирани мерки 

за подкрепа за малките и средни пред-

приятия за възстановяване на инвести-

ционната им активност и за справяне 

с прехода към „зелена” икономика. Пред-

вижда се операция за изплащане на обез-

щетения на работници и служители и на 

самостоятелно заети лица, за които са 

наложени временни ограничения в усло-

вията на обявена извънредна епидемична 

ситуация. Ще се осигури продължаване 

до юни 2022 г. на операцията „Топъл обяд”. 

В сектор „Здравеопазване“ се планира пи-

лотно изграждане на системи за произ-

водство на електроенергия чрез възоб-

новяеми енергийни източници в държавни 

лечебни заведения.

Правителството одо-

бри даването на съгласие 

и възлагането на Минис-

терския съвет да подпи-

ше договор за надгражда-

не на Информационната 

система за управление и 

наблюдение (ИСУН 2020) 

за целите на Механи-

зма за възстановяване 

и устойчивост на ЕС на 

национално равнище. Това 

съобщиха от пресслужба-

та на МС след редовното 

заседание на кабинета, 

като уточниха, че с ре-

шението ще се избегне 

забавяне при изграждане-

то (адаптирането) на Ин-

формационната система и 

ще се гарантира проз рач-

ност та при изпълнението 

на Механизма. 

„Ще се постигне и на-

маляване на администра-

тивната тежест чрез 

извеждане на процесите 

по комуникация, обмен на 

информация между всич-

ки ангажирани структури 

и крайните получатели 

в електронна среда и ще 

се създадат предпостав-

ки за лесен достъп до 

базисната информация и 

анализ на всички техниче-

ски и финансови данни от 

потребителите, включи-

телно чрез разграничава-

не на различни равнища на 

достъп в зависимост от 

отговорностите“, подчер-

тават още от МС. От ин-

ституцията добавят, че 

ще бъдат осигурени и спе-

цифичните изисквания на 

Регламент (ЕС) 2021/241 

за стандартизирани ка-

тегории данни по отно-

шение на получателите 

на помощта и за изпълни-

тели и подизпълнители по 

договори, които да бъдат 

налични за целите на кон-

трола и одита, както и че 

ще се осигури детайлна 

информация за използва-

нето на средствата по 

Плана за възстановяване 

и устойчивост.

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ 
и член на УС на КРИБ, връчи приза в категория 
„Пазарна експанзия”
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Десислава Бакърджиева

На редовното си заседание Минис-

терският съвет одобри 6 058 630 лв. 

за пристрояване, реконструкция и из-

граждане на нови сгради на детски 

градини и учебни корпуси в училища. 

Средствата ще бъдат разпределени 

за 31 проекта за образователна инфра-

структура. Общо 21 общини ще получат 

6 051 121 лв. Останалите 7509 лв. са за 

подобряване материалната среда на 

Неврокопската професионална гимна-

зия „Димитър Талев“ в гр. Гоце Делчев.

От правителствената информа-

ционна служба уточниха, че парите се 

отпускат в рамките на Програмата 

за изграждане, пристрояване, над-

строяване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища 2020 – 

2022 г. на МОН. Чрез нея се подобрява 

материалната база в образовател-

ните институции и се гарантират 

здравословни и качествени условия на 

обучение. Успоредно с това се рабо-

ти за намаляването на недостига на 

свободни места в яслите и детските 

градини и успешното включване на че-

тиригодишните в системата на пре-

дучилищното образование.

Сертифицира-

ните средства, 

представени в ЕК 

и одобрени от нея 

като допустими, 

възлизат на 1,665 

млрд. лв., или 53% 

от бюджета на 

оп ерат ив н ат а 

програма, а раз-

платените са 2,109 млрд. лв., или 67% от ресурса й. „Тези 

цифри също показват, че се движим с изключително до-

бри темпове“, коментира Нина Стоименова.

На заседанието стана ясно, че до момента са реали-

зирани 76 проекта за образователна инфраструктура и 

210 за енергийна ефективност в жилищни и администра-

тивни сгради. 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 5. За обновяване и мо-

дернизация на пътна инфраструктура са финализирани 

22 договора.

На 3 декември в Центъра за съвременно изкуство и 

библиотека ще се състои Годишното информационно 

събитие на Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“.

Екип на в. „Строител“ отразява на място събития-
та. Очак вайте разширен репортаж в следващия брой на 
изданието.

Десислава 
Бакърджиева

На 3 декември ново-

избраното 47-о Народно 

събрание започва работа. 

На първото си заседание, 

свикано с указ №284 на 

президента Румен Радев 

на основание чл. 75 от 

Конституцията на Репу-

блика България, депута-

тите ще положат клетва. 

Церемонията ще бъде от-

крита от най-възрастния 

присъстващ народен пред-

ставител Силви Кирилов. 

По традиция в пленарната 

зала ще прозвучат химнът 

на България и химнът на 

Европейския съюз.

След  официалната 

част  парла ментарно 

представените партии 

и коалиции ще направят 

изявления, за да предста-

вят своите приоритети. 

В рамките на заседание-

то трябва да бъде избран 

председател на 47-ото 

Народно събрание, който 

ще произнесе слово. Де-

путатите ще определят 

и зам.-председателите на 

парламента.

47-ото НС е съставе-

но от 67 депутати на ПП 

„Продължаваме промяна-

та“, 59 народни предста-

вители на коалиция ГЕРБ-

СДС, 34 – от „Движение за 

права и свободи“, 26 – от 

„БСП за България“, 25 – от 

ПП „Има такъв народ“, 16 

– от „Демократична Бъл-

гария“, 13 – от ПП „Възраж-

дане“.

Първото заседание на 
47 НС ще бъде отразено на 
живо на сайта на в. „Стро-
ител“ https://vestnikstroitel.
bg.

Министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството арх. Вио-

лета Комитова е провела 

среща с представители на 

ръководството на „Българ-

ски ВиК холдинг“ ЕАД, Съ-

юза на ВиК операторите 

и синдикални организации 

във връзка с проблемите 

на отрасъла, свързани с 

високите цени на елек-

троенергията и социално 

поносимата цена на вода-

та. В нея участие са взели 

и зам.-министърът Вален-

тин Граматиков, и Атанас 

Паскалев, съветник на ре-

гионалния министър. 

От пресцентъра на 

ведомството съобщиха, 

че на срещата е взето 

решение МРРБ и предста-

вители на структурите 

да започнат консултации 

с Комисията за енергийно 

и водно регулиране за неза-

бавни и адекватни мерки, 

свързани с приемането на 

новите бизнес планове на 

ВиК операторите и гра-

дивни решения за подобря-

ване на предлаганата ус-

луга. Представителите на 

водния сектор са информи-

рали, че към 30.07.2021 г. 

всички ВиК оператори в 

страната са внесли свои-

те нови бизнес планове в 

Комисията.

 от стр. 1

Снимка Емил Христов
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Задействана е процедура за проек-

тиране и строителство на български 

специализиран кораб за търсене и спа-

сяване.“ Това е заявил министърът на 

транспорта, информационните техно-

логии и съобщенията Христо Алексиев 

по време на среща с Веселин Миланов, 

помощник-ректор на Техническия уни-

верситет – Варна, и кап. Андрей Ста-

нев, експерт по морски технологии в ТУ 

и капитан на спасителния влекач на БМФ 

- Варна, участвал в операцията по спася-

ване на товарния кораб „Вера Су”.

Министър Алексиев е посочил, че пла-

новете са строителството на кораба да 

се финансира със средства от Програма 

„Транспортна свързаност 2021 - 2027“. 

Проектът вече е включен в обхвата на 

„ПТС 2021 - 2027“, която е изпратена в 

Брюксел за одобрение. В началото на 

2022 г. ще бъде обявена процедурата от 

ИА „Морска администрация“. „Този кораб 

ще се ползва не само за спасителни опе-

рации, но и за научни изследвания и обу-

чение на студенти“, е подчертал Христо 

Алексиев.

„Навлизаме в последните 

две години от изпълнението 

на програмен период 2014 – 

2020 г., през които трябва 

да бъдат усвоени 50% от 

бюджета на ОП „Транспорт 

и транспортна инфраструк-

тура“ (ОПТТИ), или около 

2 млрд. лв.“. Това е заявила 

ръководителят на Управля-

ващия орган на ОПТТИ инж. 

Галина Василева по време на 

заседанието на Комитета за 

наблюдение на програмата, 

провело се в периода 25 - 26 

ноември. Тя е добавила, че към 

момента са договорени 87% 

от бюджета на ОПТТИ в раз-

мер на 3,122 млрд. лв.

Инж. Василева е обяснила, 

че с последното изменение на 

ОП „Транспорт и транспорт-

на инфраструктура“, одо-

брено от Европейската ко-

мисия през февруари т.г., за 

финансиране са включени жп 

линията Волуяк – Драгоман 

и АМ „Европа“. „Необходимо 

е Национална компания „Же-

лезопътна инфраструктура“ 

(НКЖИ) и Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ) да ус-

корят работата по конкрет-

ните проекти с цел пълното 

усвояване на наличния ресурс 

по двете приоритетни оси и 

постигане на поставените 

цели“, е била категорична 

инж. Галина Василева. 

Според нея сериозен про-

блем за изпълнението на 

проектите в момента пред-

ставлява силната динамика в 

цените на основни суровини и 

материали за строителство 

и услуги, което рефлектира 

пряко върху възможностите 

на изпълнителите да приклю-

чат своите ангажименти. 

„В момента се подготвят 

предложения за законодател-

ни промени по тази тема, но 

поради това, че изменението 

на цените трябва да бъде 

предвидено в договорите, 

нямаме решение на въпроса 

за действащите. Занапред 

този процес изисква умело 

планиране на разходите при 

бюджетирането на новите 

проекти с по-продължителен 

период за изпълнение“, е каза-

ла инж. Василева.

По време на заседание-

то е станало ясно, че в же-

лезопътния сектор с добри 

темпове напредва изграж-

дането на двата тунела по 

жп линията Елин Пелин – Кос-

тенец. Мирослава Бакалска, 

и.д. директор на дирекция 

„Стратегическо развитие и 

инвестиционни проекти“ в 

НКЖИ, е информирала, че са 

прокопани над 820 метра от 

двете съоръжения. Бакалска 

е допълнила, че са изпълнени 

31% от жп линията Пловдив – 

Бургас и към момента е в ход 

обществена поръчка за мо-

дернизация на 15-километро-

вия жп участък Ямбол – Зим-

ница с прогнозна стойност 

16,6 млн. лв.

Постигнатото в пътния 

сектор е представено от 

Златка Петева, директор 

на дирекция „Изпълнение на 

проекти по ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014 - 2020” в АПИ. По 

думите й двете тръби на 

тунел „Железница“ са изцяло 

прокопани и свързани една 

с друга, а в момента се из-

гражда хеликоптерна площад-

ка на един от изходите на съ-

оръжението. В ход е оценка 

на постъпилите 10 оферти 

по обявената обществена 

поръчка за строителство-

то на участък „Сливница 

- връзка със Северната ско-

ростна тангента“ от вклю-

чения допълнителен проект 

в ОПТТИ за изграждане на 

автомагистрала „Европа“. 

Индикативната стойност е 

над 224,32 млн. лв. без ДДС. 

Участъкът Драгоман – Сли-

вница (17 км) е във финален 

етап на изпълнение.

На събитието е отче-

тено още, че по проекта за 

подобряване на корабоплава-

нето по р. Дунав вече е до-

ставена цялата техника, с 

изключение на маневрения 

кораб, който се очаква да 

бъде завършен до средата 

на 2022 г. С добри темпове 

напредват и дейностите за 

доставка, монтаж и въвежда-

не в експлоатация на приста-

нищни приемни съоръжения, 

изпълнявани от Държавно 

предприятие „Пристанищна 

инфраструктура“.
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Надявам се през пролетта да имаме 
първите плащания по Плана за 
възстановяване и устойчивост

Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ:

Мирослав Еленков

Г-н Новаков, бюдже-
тът на ЕС за 2022 г. 
беше приет след гласу-
ване в пленарна зала. За 
поредна година Вие сте 
единственият българин 
в преговорния екип на 
Европейския парламент 
(ЕП) за бюджета. В тази 
връзка какви са основни-
те и къде бяха спорните 
моменти в него?

Имаше много спорни 

моменти. Това със сигур-

ност е един от най-труд-

но прокараните бюджети, 

в които съм участвал при 

преговорите. Почти беше 

като в приказката за Пе-

пеляшка, тъй като той 

беше приет три минути 

преди крайния срок това 

да се случи – в 12 без 3. 

Това показва колко сложни 

бяха разговорите. Постиг-

нахме увеличение с 480 

млн. евро за целия бюджет, 

което ще помогне много 

за няколко различни сек-

тора, приоритетни за ЕП 

и Европейската комисия 

(ЕК). Значително повече 

средства има за опазване 

на границите на страни-

те членки и за програма 

„Хоризонт Европа“. От-

пускат се и допълнително 

30 млн. евро за програма 

„Еразъм +“, така че макси-

мален брой студенти да 

могат да пътуват, да се 

обучават, да учат чужди 

езици и да придобиват до-

пълнителна квалификация. 

Осигурено е и финансира-

нето за фермерите. Ще 

има достатъчно европари 

и в този сектор. 

Ключовите моменти 

са увеличените средства 

за агенции като Фрон-

текс, която е за гранична 

и брегова охрана, и пра-

воприлагащата Европол. 

За щастие има и значи-

телно финансиране за 

ОЛАФ. Това показва, че ЕП 

се грижи всяко евро, което 

се харчи от бюджета, да 

бъде защитено. Парите 

на хората да не отиват в 

грешна посока.

Вие имахте предло-
жения за допълнителни 
средства за ОЛАФ, Евро-
пол, граничната защита, 
за студентска мобил-
ност и за насърчаване на 
малките и средни пред-
приятия. Виждаме, че 
сте постигнали успех, но 
защо всъщност поиска-
хте повече финансиране 
за тези сфери?

Да, предложенията ми 

бяха отразени в значи-

телна степен. Мисля, че 

е излишно да казвам, че 

въпреки огромните пре-

дизвикателства, породени 

от кризата с COVID-19, не 

трябва да обръщаме гръб 

на всичко останало. Зато-

ва и парите за млади хора 

и тези за наука и иновации, 

и за опазване на граници-

те не могат да бъдат пре-

небрегвани. Радвам се, че 

такова беше мнението и 

на други мои колеги, вклю-

чително и на Съвета на 

ЕС. Получихме одобрение 

и това стана факт. Уве-

личението е налице. От 

тук насетне въпросът е 

в това самите агенции 

да се възползват от гла-

сувания им бюджет и да 

оправдаят очакванията на 

европейските граждани. 

Защото структура, която 

е надлежно финансирана 

и пропуска бежанци през 

границите, със сигурност 

не се справя добре с дей-

ността.

България на какви 
средства може да разчи-
та от бюджета? 

За мен е важно да съм 

настроен и да звуча опти-

мистично, тъй като дори 

в най-мрачните прогнози 

трябва да виждаме въз-

можност за нещо поло-

жително. Макар че за мо-

мента не е одобрена нито 

една оперативна програма 

на страната ни за периода 

2021 – 2027 г. и че не ус-

пяхме да се възползваме 

от авансовото финансира-

не по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост – забавихме се с 

половин година, все пак 

има финансиране за Бълга-

рия от предишния период 

2014 - 2020 г., което може 

да използваме максимал-

но, докато дойдат новите 

средства от ЕС. Това не 

означава, че трябва да се 

отпускаме и да разчитаме 

само на вече осигуреното 

финансиране, немислимо 

е през цялата 2022 г. да 

разчитаме само на ста-

рия програмен период, а не 

на новия. Но за съжаление 

към момента заложените 

средства за кохезия за 

следващата година са из-

цяло от миналия период. За 

2022 г. по линия на кохези-

онната политика очаквам 

България да получи плаща-

ния в размер на 2 млрд. лв. 

Тези пари са за градска, 

здравна и образователна 

инфраструктура, ремонт 

на улична мрежа, подкре-

па за бизнеса и околната 

среда. Около 740 млн. лв. 

са заложени за развитие 

на селските райони, вклю-

чително за изграждане на 

критичната инфраструк-

тура за тях. 330 млн. лв. 

са предвидени за социални 

мерки и заетост. 

Очаквам България да 

заяви искания за плаща-

ния в размер на почти 

220 млн. лв. по възста-

новителния инструмент 

REACT-EU. Отделно от 

това за нашата стра-

на ще има плащания за 

1,5 млрд. лв. към ферме-

рите, което зависи от 

темпа на работа на ад-

министрацията при след-

ващото редовно прави-

телство. Тоест до всички 

тези средства ще имаме 

достъп, ако реагираме 

своевременно.

Споменахте, че На-
ционалният план за въз-
становяване и устой-
чивост беше внесен от 
България със закъснение. 
Според Вас как това ще 
повлияе върху усвояване-
то на средствата и кога 
може да разчитаме те да 
тръгнат към страната 
ни?

Като начало искам да 

кажа, че никога в исто-

рията в качеството ни 

на член на ЕС не сме раз-

полагали с толкова мно-

го европейски средства 

като в момента. Това е 

в резултат на удвоената 

огнева мощ от страна на 

Съюза, ако мога така да се 

изразя за отделните сред-

ства по Многогодишната 

финансова рамка (МФР) 

и по Плана за възстано-

вяване и устойчивост. За 

съжаление така и не на-

мерих логично обяснение 

за допуснатото забавяне. 

Не разбирам какъв беше 

проблемът с готовия още 

през април национален 

документ. Знам, че в мо-

мента държавите членки 

разпределят 50 млрд. евро 

авансови плащания, от ка-

квито България не можа да 

се възползва. Разбира се, 

това не са безвъзвратно 

изгубени пари, слава Богу, 

но за 2021 г. няма да могат 

да бъдат част от приход-

ната част на бюджета на 

страната ни. Ако получим 

положителна оценка от 

ЕК в началото на следва-

щата година, надявам се 

през пролетта да имаме 

първите плащания по този 

План за възстановяване и 

устойчивост.

А кога бихме могли да 
очакваме реален ефект 
от европейските инвес-

тиции?
Едва през първата 

половина на 2022 г., как-

то казах, европейските 

институции трябва да 

одобрят Плана за възста-

новяване и устойчивост. 

Тоест, пропускаме пълния 

инвестиционен потенциал 

на новия програмен пери-

од – и не само за 2021 г., 

но и частично за 2022 г. 

Така ефектът от инвес-

тиции ще е налице чак 

през 2023 г. Забавянето 

ще навреди на перспек-

тивата в скоро време да 

си стъпим на краката. В 

същото време Европа, а 

и целият свят ще се въз-

становяват с бързи тем-

пове. Не помага и фактът, 

че едновременно трябва 

да изпълняваме и целите 

на Зелената сделка. Необ-

ходима е много бърза мо-

билизация. Нямаме повече 

време за губене. Късното 

стартиране на големите 

инфраструктурни проек-

ти в Националния ни план 

поставя под риск изпълне-

нието им в края на 2026 г., 

когато трябва да са за-

вършени. Все пак говорим 

за проекти, които тряб-

ва да бъдат подготвени, 

програмирани, реализира-

ни, отчетени, проверени, 

сертифицирани и всичко 
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това в рамките на едва 

4 - 5 години. Знаем, че за 

да построиш магистрала, 

мост или тунел, винаги е 

необходимо повече време. 

Към забавянето ще 

трябва да добавим и ефек-

та от високите цени на 

строителните материа-

ли, горивата, енергията и 

труда, които ще погълнат 

част от наличния ресурс 

към момента. Да не гово-

рим за инфлацията. Голя-

мото закъснение от бъл-

гарска страна поставя и 

друго предизвикателство 

за МФР и Плана – и то е 

кое от двете да започнем 

първо или двете, което ще 

постави под стрес сама-

та администрация.

Споменахте поскъп-
ването на цените на 
строителните матери-
али, което е актуална 
тема за строителния 
бранш в цяла Европа. 
Според Вас как се отра-
зява това върху инфра-
структурните проекти, 
които сега се реализират 
със средства от ЕС?

Кат е гори ч н о  въ з -

действието е негативно, 

тъй като финансирането 

на проектите е определе-

но преди няколко години на 

базата на тогавашните 

цени. Макар да има меха-

низъм, по който да могат 

да се актуализират в 

някаква степен стойно-

стите, увеличението е 

толкова сериозно, че на 

практика е поставено под 

въпрос изпълнението на 

тези проекти.

Коментиран ли е този 
проблем в Европейския 
парламент?

Да, като в тази връз-

ка повдигнах въпроса по 

време на преговорите по 

бюджет 2022 на ЕС и при-

зовах да се актуализират 

бюджетите на проектите 

до степен, в която компа-

ниите, общините и бене-

фициентите да не плащат 

разликата, защото поняко-

га цените на строителни-

те материали са двойни и 

тройни. Пак подчертавам, 

че този скок поставя под 

въпрос изпълнението на 

европроектите. Авансови-

те плащания са практика 

на Европейската комисия 

и са един от начините, по 

който може да се преодо-

лее проблемът. Никой не 

знае след шест месеца 

каква ще бъде стойност-

та на материалите и на 

енергията, които ще са 

необходими за строител-

ството на дадено съоръ-

жение.

Освен работата по 
бюджета на ЕС, какво 
беше на дневен ред през 
2021 г. и за какво не Ви 
остана време?

Годината беше страш-

но натоварена и наситена 

с изключително много пре-

дизвикателства, но мисля, 

че в значителна степен 

успяхме да се справим с 

повечето от тях. През 

цялото време на дневен 

ред в работата ми бяха 

задачите в качеството 

ми на координатор на ЕНП 

в Комисията по регионал-

но развитие на ЕП. Това 

е доста политически от-

говорна служба, изисква-

ща наблюдение на всеки 

доклад, законодателен и 

незаконодателен. Само 

преди месец бях определен 

и за председател на една 

новосъздадена работна 

група за мониторинг на 

кохезионната политика 

и инвестициите в цяла 

Европа. В нея участват 

евродепутати от всички 

държави членки. Отделно 

бях вносител на досие за 

подкрепа на финансово за-

сегнати работници в ави-

окомпании, принудени да 

съкращават служители в 

резултат на последиците, 

които ковид кризата пре-

дизвика. 

Освен това беше фи-

нализирана и работата по 

мой пилотен проект, кой-

то развивам в последните 

години. Става въпрос за 

една платформа за обмен 

на данни на километропо-

казателите на коли втора 

употреба в Европа. Лична-

та ми инициатива вече е 

факт не в пълния й обем, 

но се тества, работи в 

редица държави. 

Продължава дейност-

та ми и по спорния пакет 

„Мобилност“, който макар 

и гласуван в ЕП, все още не 

се прилага изцяло, за щас-

тие. Разбира се, и българ-

ският фронт продължава 

да е важен за мен. В офиси-

те и градовете, за които 

отговарям – Благоевград, 

Русе, Габрово, Видин, Вра-

ца, – пътувам често и 

обратната връзка, която 

получавам от хората, е 

абсолютно незаобиколим 

фактор в сформирането 

на моето мнение и в рабо-

тата ми.

Споменахте пакет 
„Мобилност“.  Имаше 
спорен момент с непра-
вомерни глоби на българ-
ски шофьори, как се раз-
ви този казус? 

Бях приятно изненадан, 

защото написах писмо до 

председателя на Европей-

ската комисия Урсула фон 

дер Лайен, която реагира 

доста бързо и каза, че гло-

бите, които се налагат по 

описания от мен начин, са 

незаконосъобразни и че ще 

назначи проверка на кон-

тролните органи в отдел-

ните държави, за да преус-

тановят тази практика и 

да възстановят глоби, кои-

то вече са наложени. За-

щото те са неправомерни. 

Това беше много важен 

сигнал, който изпратихме 

към българските превоз-

вачи, че все пак техният 

интерес е на дневен ред и 

няма да позволим никой да 

ги пренебрегне.

Какви ще бъдат ос-
новните теми на рабо-
тата Ви в ЕП през след-
ващата година?

Надявам се през 2022 г. 

пандемията да отшуми и 

всички да бъдем по-здрави, 

тъй като ковид кризата 

оказва влияние не само на 

работата, но и на начина, 

по който живее всеки от 

нас. 

През следващата го-

дина ще бъда докладчик и 

вносител по някои ключови 

регламенти и директиви, 

сред които обзор и оценка 

на европейските полити-

ки и инвестиции в сектор 

„Транспорт“. Ще правим 

оценка на транспортното 

строителство в Европа – 

до каква степен инвести-

циите са били ефективни 

и са постигнали целите, 

които сме заложили с тях. 

Освен това на дневен ред 

в Комисията по транс-

порт на Европейския пар-

ламент идва и работата 

по отделните предложе-

ния, залегнали в така на-

реченото Готови за цел 55, 

и ще бъда пряко ангажиран 

по едно от тях, което е 

директивата за търго-

вията с вредни емисии. 

Ще съм зает и в Комисия-

та по бюджетен контрол, 

където ще следим за това 

как се разходват парите, 

които ЕС инвестира от-

въд границите си.

Следите ли резулта-
тите от Конференция-
та на бъдещето? Какво 
е мнението на европей-
ците за дейността на 
институциите? Къде 
според Вас може да се по-
добри работата на ЕП, 
ЕК, а и на Вас самите – 
като евродепутати?

Със сигурност има 

много накъде да се про-

менят нещата. Хората 

все още считат Брюксел 

за нещо далечно и нераз-

бираемо, което поставя 

пред нас сериозни цели. 

Как да комуникираме по-

добре какво работим, да 

е ясно защо е важно. Тряб-

ва да знаят, че се гласу-

ват много ключови неща 

и макар да се прилагат в 

държавите след известно 

време, те ще се случат не-

съмнено. 

Необходимо е европей-

ските граждани да са на-

ясно, че е важно да бъдат 

активни. Не бива да оста-

ват с впечатлението, че 

ние тук сме в някакъв ба-

лон и че зад стъклени сте-

ни се гласуват решения, 

без да се взима под внима-

ние мнението на хората, и 

затова тази инициатива 

е добра и нужна. Мисля, че 

ще постигнем ефект и в 

тази насока. Често пъти 

съм упреквал себе си, а и 

колегите си за това, че не 

успяваме да покажем мак-

симално ясно какво прави 

Европа за гражданите си и 

как подобрява живота им. 

Това е една от посоките, 

в която трябва да вървим. 

В ЕП е необходимо да по-

ложим много усилия да не 

звучим пластмасово и бю-

рократично, а разбираемо 

каква работа вършим тук 

и защо е важно хората да 

бъдат ангажирани, а не 

да се чувстват просто 

потребители на тези по-

литики. Факт е, че поради 

ковид кризата много от 

форматите, и а възмож-

ността за срещи и речи 

в пленарна зала бяха зам-

разени и отменени. Надя-

вам се, че с напредването 

на ваксинацията вирусът 

ще бъде ако не овладян, то 

преодолян в степен, която 

да позволи да върнем неща-

та в някаква нормалност.

Четете ли в. „Стро-
ител“ и полезно ли Ви е 
изданието?

Абонирам съм и по-

лучавам всеки брой на 

вестника. Далеч съм от 

това да бъда експерт по 

всички застъпени теми на 

страниците му, но това е 

гледна точка, която ми 

помага да формирам мне-

нието си по-обосновано. 

Във в. „Строител“ са много 

добре застъпени състоя-

нието и проблемите на 

индустрията. Всичко, кое-

то отразява изданието, е 

важно за мен, тъй като ин-

формацията ми е от полза 

да изградя решението си 

за това как да гласувам по 

една или друга тема.
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Екип КСБ

Финансовите инсти-

туции имат важна роля в 

реализирането на „зеления” 

преход и те все по-усиле-

но работят за включване в 

портфолиото си на атрак-

тивни продукти за подкрепа 

на енергийната ефектив-

ност (ЕЕ). Това стана ясно 

по време на форума „Ролята 

на финансовите институ-

ции за „зеления” преход“, 

организиран от Центъра 

за енергийна ефективност 

ЕнЕфект в партньорство с 

Камарата на строителите 

в България, Агенцията за 

устойчиво енергийно раз-

витие (АУЕР), Българската 

стопанска камара, Нацио-

налния доверителен Еко-

фонд, Университета по ар-

хитектура, строителство и 

геодезия, Еконолер България, 

Алианса за енергийна ефек-

тивност, Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновя-

еми източници“ (ФЕЕВИ) , 

ЕкоЕнергия, Столичната 

община и община Габрово. 

Модератор на конфе-

ренцията бе д-р Драгомир 

Цанев, изп. директор на ЕнЕ-

фект. Участие в нея взеха 

София Касидова от Българ-

ската банка за развитие 

(ББР), Надя Данкинова, изп. 

директор на Фонд ФЛАГ, 

Ивайло Алексиев, изп. дирек-

тор на АУЕР, Галя Василева, 

изп. директор на ФЕЕВИ.

 „Посланието на европей-

ско равнище е много ясно – 

освен очакванията за мини-

мален европейски стандарт 

за сградно обновяване вече 

се говори за нулево енергий-

ни сгради като задължител-

но условие за строителство 

след 2030 г.“, каза в началото 

Драгомир Цанев. Той изтък-

на, че най-големите банки 

са заинтересовани от раз-

витието на разнообразни 

продукти в подкрепа на ЕЕ.

„Необходимите инвес-

тиции многократно над-

вишават възможностите 

и на държавния бюджет, и 

на европейските средства 

– важно е привличането на 

частния капитал, което 

може да стане само на паза-

рен принцип“, обясни Ивайло 

Алексиев. Според него тряб-

ва да се направи преход от 

високогрантови схеми към 

пазарна реализация на та-

кива проекти. „Затова роля-

та на банковите институ-

ции е изключително важна 

и се надявам в следващите 

ВДЪХНОВЕН 
ОТ ТЕБ

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

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

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

Нова серия комбинирани 
багер-товарачи Cat

Проектирани за повече комфорт и 
горивна ефективност

ОП Габрово 

Изложба с рисунки на къщи от конкурса 

„Къщата на моите мечти“, организиран през 

2020 г. от ОП на КСБ – Габрово, гостува в 

областната администрация. Тя бе открита 

от областния управител на Габрово Борислав 

Бончев и председателя на ОП на КСБ – Габро-

во, инж. Мария Башева. Рисунките са подре-

дени на втория етаж на администрацията и 

ще радват посетителите и служителите в 

сградата през следващия месец. 

Конкурсът „Къщата на моите мечти“ бе 

организиран в навечерието на празника на 

строителя през 2020 г. и до сега получени-

те творби не са представяни в специална 

експозиция. „Отдавна имаме желание да по-

кажем тези прекрасни рисунки на истинска 

изложба, тъй като до момента те можеха 

да се видят единствено в офиса на КСБ – 

Габрово, и на Фейсбук страницата „Къщата 

на моите мечти“. Така експонирани, внасят 

цвят и настроение, а тези талантливи деца 

заслужават внимание за своя труд“, сподели 

Мария Башева пред гостите на откриване-

то на изложбата. 

Припомняме, че в надпреварата за атрак-

тивните награди на КСБ участваха над 250 

рисунки и макети на деца от цялата страна, 

които се състезаваха в две възрастови ка-

тегории. Конкурсът стартира с амбицията 

да вдъхнови учениците от паралелки „Стро-

ителство и архитектура“ в Габрово, но тъй 

като предизвика голям интерес, от регио-

нален се превърна в национален. Журито в 

състав художник, дизайнер и архитект бе 

изключително затруднено в определянето на 

победители и затова бяха присъдени няколко 

поощрителни и специални награди на КСБ.

години да се изпълнят поре-

дица от успешни проекти“, 

добави той.

София Касидова подчер-

та, че времето на грантове-

те отминава. Тя сподели, че 

ББР е направила проучване 

сред малките и средни фир-

ми, които са водещият сек-

тор в икономиката. По думи-

те й тези предприятия имат 

нужда от облекчения, от га-

ранционни механизми, които 

да разрешават затруднени-

ята им в прилагането на по-

литики за ЕЕ. Тя даде пример 

с много успешен продукт на 

ББР за финансиране на фото-

волтаични централи до 1 ме-

гават и отбеляза, че почти 

34 на сто от средствата в 

Националния план за възста-

новяване и устойчивост ще 

бъдат насочени към нисковъ-

глеродна икономика.

Надя Данкинова също е 

убедена, че в бъдеще все 

по-голяма роля ще имат ме-

ханизми, които не са 100% 

грантове. „В момента се ра-

боти по инструмент, който 

да е насочен изцяло за фи-

нансиране на проекти, свър-

зани с ЕЕ, преход към чиста 

енергия и предоставяне на 

иновативни финансови мо-

дели. Опитваме се да наме-

рим и техническа помощ, за 

да можем да подсигурим на 

проектите и тази предва-

рителна подкрепа“, каза изп. 

директор на Фонд ФЛАГ.

Галя Василева представи 

разработен от ФЕЕВИ ин-

струмент за финансиране на 

проекти за енергоспестява-

не, като минималното учас-

тие на кредитополучателя е 

10 на сто, обемът на инвес-

тицията – от 30 000 лв. до 

3 млн. лв. за срок до 10 г. при 

фиксирана лихва от 3,5%. Тя 

поясни, че е необходимо про-

ектът да внедрява стан-

дартна технология, като 

поне 50 на сто от икономиче-

ските ползи да са доказуемо 

енергоспестяване.

Във втората част на фо-

рума бяха презентирани по-

литиките и актуалните про-

дукти на водещи търговски 

банки, сред които се открои-

ха решения за „зелени” ипоте-

ки, финансиране на МСП, ин-

вестиции в „зелена” енергия 

и електромобилност, както 

и специализирани кредитни 

линии за обновяване на ед-

нофамилни жилищни сгради. 

Паралелно с това беше об-

съдена необходимостта от 

гарантиране на качеството 

и доказване на резултатите 

от проектите с цел при-

вличането на допълнителни 

частни инвестиции и използ-

ване на новите възможности 

по линия на европейските 

фондове и програми.
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Инж. Стамат Стаматов, управител на „ИСС Инженеринг“ ООД: 

Не само че чета и следя в. „Строител“, но и се гордея с него 

Росица Георгиева

Инж. Стаматов, през октом-
ври 2021 г. Областното пред-
ставителство на КСБ във Варна 
връчи годишните награди в кон-
курса за строителство „Златен 
отвес“. „ИСС Инженеринг“ ООД 
спечели приза за консервацията 
и реставрацията на главните 
фасади на хотел „Роял“ на ул. „Хан 
Омуртаг“ 11 и ул. „Охрид“ 26 в 
морската столица. Бихте ли раз-
казали историята на тази сграда. 
В какво състояние я заварихте и 
какви дейности извършихте?

Хотел „Роял“ е емблематичен 

за нашия град и всички варненци 

над определена възраст го помнят 

като Военното комендантство. Но 

малко от тях наистина познават 

историята на сградата. Тя е уни-

кална с това, че около 1900 г. тър-

говец на яйца купува земята, върху 

която се намира стар хан, и решава 

на негово място да направи нов за 

времето си хотел. Проектант на 

същия е арх. Никола Лазаров, като 

въвеждането в експлоатация е 

през 1905 г. Съоръжението е било 

свръхмодерно като изпълнение, а 

местоположението му в сърцето 

на града определя облика на Варна 

като европейски град. През 1922 г. 

арх. Дабко Дабков прави проекти-

ране на вътрешни санитарни възли 

и преустройство на хотел „Роял“. 

След национализирането на част-

ната собственост сградата ста-

ва Военно комендантство, което 

се помещава там до началото на 

демокрацията. След демократич-

ните промени сменя няколко пъти 

собствеността си, като през 2019 

г. братя Ганеви купуват имота и 

решават да възвърнат старата 

слава на хотел „Роял“. Ръководи-

тели на проекта за реставрация 

и консервация са арх. Теодор Пеев 

и арх. Лъчезар Пеев. След начало-

то на строителните дейности 

състоянието, което ние заварих-

ме, беше добро като за сграда на 

тези години. Сериозни поражения 

имаше единствено на последния 

етаж и се наложи мансардното 

ниво да бъде изградено почти на-

ново. Извършихме реставрационни 

дейности по фасадите. Направихме 

и вътрешен асансьор. Стълбището 

го запазихме във вида му от мина-

лото. Предизвикателството за 

нас като строители бе и нулевият 

етаж. Собствениците бяха решили 

там да има СПА комплекс. Етажът 

беше много нисък и се наложи да се 

изпълни удълбочаване и ново фун-

диране на основите. Особеност на 

Варна в този район на града е, че 

подпочвените води са много висо-

ки. Осъществихме отводнителни 

мероприятия и впоследствие изгра-

дихме много хубав СПА комплекс. 

Какво е значението на награ-
дата „Златен отвес“ за Вас като 
строител и за фирмата?

Мога да кажа, че компанията 

работи усърдно повече от 25 го-

дини за приза на ОП на КСБ – Ва-

рна. Изпълняваме много дейности, 

свързани с опазване на културното 

наследство в нашия град, защото 

в него има уникални сгради, които 

са запазени във времето, и това ни 

задължава да ги съхраним за поко-

ленията. Мога да кажа, че рестав-

рацията на емблематични за града 

ни сгради е наша голяма страст. 

А хотел „Роял“ няма аналог в цяла 

Варна. 

Бихте ли представили фирма 
„ИСС Инженеринг“ ООД?

„ИСС Инженеринг” ООД е ес-

тествено продължение на първо-

начално основаната през 1993 г. 

фирма ЕТ „ИСС – Иван Стаматов” 

– Варна. До 1995 г. компанията се 

занимава само с проектиране, след 

което стартират и дейностите 

в областта на строителството. 

От този момент не сме спирали 

да се развиваме на строителния 

пазар. Аз и моят брат инж. Малин 

Стаматов сме потомствени стро-

ители. 

Сред изпълнените от нас обек-

ти е ремонтът на фасадите на 

Трети корпус на Икономическия 

университет – Варна, обновява-

не на ЦДГ „Слънце” – гр. Левски, 

изграждане на офис сграда на ул. 

„Н. Бозвели” 49 във Варна, строи-

телство и обзавеждане на хотел 

„ДиВа” в местност Евксиноград, 

счетоводните офиси на летище 

Варна и други. На един от входо-

вете на морската столица сме из-

пълнители на бензиностанция от 

голяма верига. Както вече стана 

ясно, работим и в сферата на ре-

конструкцията и реставрацията. 

Кои други сгради сте рестав-
рирали във Варна?

На ул. „Преслав“ в близост на 

хотел „Роял“ сме работили по още 

четири обекта. Единият от тях на 

ул. „Преслав“ 21 е уникален, защото 

има две фасади с богата орнамен-

тика, като едната от тях е само 

от камък и с красива пластика на 

всички елементи, което я прави из-

ключителна атракция за гостите 

и жителите на морската ни столи-

ца. Изпълнили сме реставрация на 

5 сгради паметници на културата 

на бул. „Владислав Варненчик“, ул. 

„Драгоман“. В градинката до кате-

дралата на Варна реставрирахме 

челната фасада на Матроския клуб, 

с финансиране от ВМС. В момента 

изпълняваме реставрационни СМР 

на каменна фасада на сграда, къде-

то се помещава архивът на Бъл-

гарския морски флот, и на сграда 

на бул „Кн. Борис I“. Важно е да се 

отбележи как се промени централ-

ната част на града, след като арх. 

Бузев стана главен архитект. 

Каква беше 2021 г. за фирма 
„ИСС Инженеринг“ ООД? Как се 
отразява продължаващата пан-
демия на дейността Ви?

2021 г. все още не е приключила 

и тепърва предстои да правим рав-

носметка. Но на база на предвари-

телните данни можем да отчетем, 

че годината беше много добра 

като обеми на изпълненото стро-

ителство. Например тази година 

завършихме много интересен про-

ект не само за региона, но и за цяла 

България. Направихме реконструк-

ция по повишаване на енергийната 

ефективност на две детски гра-

дини в Търговище. Финансирането 

бе осигурено от Европейското ко-

мандване на въоръжените сили на 

САЩ чрез Посолството на САЩ в 

България. Преди около 15 дни пре-

дадохме обектите и те вече са 

въведени в експлоатация. Изпълне-

ните основни СМР бяха цялостен 

ремонт на санитарните възли с 

подмяна на ел., ОВК и ВиК инста-

лации, ремонт на общи помещения, 

фасадна дограма и прилежащите 

тротоари. По проекта работихме 

от началото на 2021 г. до средата 

на октомври.

Член сте на Областния съ-
вет на ОП на КСБ - Варна. Какви 
са най-важните проблеми пред 
сектор „Строителство“ както 
на местно ниво, така и на нацио-
нално? 

Проблеми има навсякъде в 

бранша. На местно ниво особено 

належащи за решаване са въпроси-

те с енергийните оператори. Във 

връзка с пандемията се затруднява 

провеждането на традиционната 

среща между нас и ръководството 

на местната администрация. ОП 

Варна има изградена работна гру-

па, чиято цел е да търси решения 

на възникнали трудности. Но по-

следните вече две години Консул-

тативният съвет, който бе създа-

ден заедно с кмета на Варна Иван 

Портних, реално не действа. Опит-

ваме се да събираме сигнали от ко-

легите, да ги поставяме за решава-

не пред компетентните органи, да 

търсим отговори, но пандемията и 

ограниченията, които тя създава, 

са идеален начин за замитане на 

проблемите и тяхното решение да 

се отлага във времето.

На национално ниво един от 

най-сериозните проблеми е липса-

та на кадри в строителството. 

Това е въпрос, по който трябва да 

помислим доста по-сериозно. Необ-

ходимо е да се провеждат обучения 

по най-нужните ни специалности, 

да намерим начина да направим на-

шата професия привлекателна за 

младите специалисти. Например 

в „ИСС Инженеринг“ ООД нямаме 

служители под 40 години. Няма и 

желаещи под тази възраст да по-

стъпят на работа. С колеги разго-

варяме, че остаряваме заедно, но 

не виждаме смяната зад нас. Не 

виждам как ще се развие секто-

рът без свежи попълнения и зато-

ва трябва да направим професията 

привлекателна. Огромни надежди 

възлагаме на новото ръководство 

на Професионалната гимназия по 

строителство, архитектура и гео-

дезия „Васил Левски”, където броят 

на паралелките беше увеличен на 7. 

Категорично има някакво развитие 

в положителна посока, но тепърва 

ще видим как ще продължи то. 

Един от проблемите на на-

ционално, а и на европейско ниво 

е свързан с непрекъснато растя-

щите цени на строителните ма-

териали.

Това е трудност, но не е нищо 

ново. Всичко във времето е циклич-

но и вече сме били свидетели на 

подобни скокове на цените. Имаше 

момент, когато се чудехме в дола-

ри, евро или левове да залагаме це-

ните на строителните продукти. 

Но при едно много внимателно це-

нообразуване всичко може да върви 

нормално. Няма високи цени, а има 

такива, каквито са в момента. Ако 

една компания си направи добре 

разчетите в офертата, както и в 

договора преди старта на който и 

да е обект, нещата ще завършат 

успешно. Ключовият момент е 

така да си прогнозираш цените, че 

финансовият резултат накрая да 

е положителен. Това се постига с 

много стриктно следене на пазара 

и тесни контакти с доставчици-

те, за да познаваш тенденциите. 

В противен случай нещата не се 

получават.

Четете ли в. „Строител“ и как 
оценявате ролята на изданието?

Не само че чета и следя вест-

ника, но и се гордея с това наше 

бижу в строителния бранш. Изклю-

чително високо оценявам нулева-

та политическа ангажираност на 

вестник „Строител“, което е явно 

доказателство за обективността 

на изданието и професионализма на 

всички Вас.

КСБ, която е създала и разви-

ва такъв орган като „Строител“, 

трябва да се гордее с него.

Хотел „Роял“ във Варна Сграда на ул. „Преслав“ 21
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Инвестицията е 113 млн. лв., осигурени 
от ОП „Околна среда 2014 – 2020“

Страницата подготви
Росица Георгиева

Столичната община 

определи изпълнителите 

в обществените поръчки 

за изграждане на ВиК ин-

фраструктура в осем ра-

йона. Финансирането на 

дейностите е осигурено 

по ОП „Околна среда 2014 – 

2020”. Търговете бяха обя-

вени в края на април и са 

на стойност 113 млн. лв. 

В доизграждането на 

канализационната мре-

жа на кв. „Драгалевци“ 

ще бъдат инвестирани 

35 660 722 лв. За изпълни-

тел е определено Обеди-

нение „Драгалевци 2021“ 

с участници в него „Трейс 

Груп Холд“ АД и „Булстрой-

монтажи” ЕООД. 

За кв. „Симеоново“ вло-

жението е 14 498 516 лв. 

Там ще работи ДЗЗД 

„Симеоново Кем 2021“, в 

което влизат „Климатро-

ник“ ЕООД, „Маридел 2012“ 

ЕООД и „Еко Традекс Груп“ 

АД. 

За ВиК инфраструк-

турата на район „Нови 

Искър“  са определени 

20 530 177 лв. Поръчката е 

спечелена от ДЗЗД „Нови 

Искър 2021”. Обединение-

то е съставено от „Инж-

стройинженеринг“ ЕООД, 

„Автомагистрали София“ 

ЕООД, „ПроИнфра“ ООД, 

„Сет Инженеринг“ ЕООД и 

„Зенит-Хидро“ ООД. 

С европейско финанси-

ране ще продължи и рабо-

тата по ВиК в кв. „Сухо-

дол“. Там проектът е за 

2 927 706 лв., а за изпъл-

нител е определено „Трейс 

Груп Холд“ АД. 

В Банкя ще се подо-

брява инфраструктурата 

в кварталите „Градоман“, 

„Михайлово“, „Вердикал“ и 

с. Иваняне, като общата 

стойност на дейностите 

е 28 888 517 лв. Поръчка-

та печели Обединение 

„Гелар Каналстрой“. То е 

съставено от „Райкомерс 

Конструкшън“ ЕАД, „Гелак“ 

ООД, „Ар Си Дизайн“ ЕООД, 

„Уотър Енвайро Проджект“ 

Започнаха дейностите по обособява-

нето на нова канализация в карето между 

ул. „Николай Хрелков“, „Лотос“ и „Еделвайс“ 

в кв. „Горна баня“. Дължината на съоръже-

нията е 245 метра. Ще бъде построена и 

213 м водопроводна мрежа. Средствата 

са осигурени от бюджета на Столична-

та община. Дейностите са на стойност 

333 333,333 лв. без ДДС. Изпълнител на 

строително-монтажните работи е фир-

ма „Гелак“ ООД , строителният надзор се 

извършва от „Софинвест“ ЕООД. 

Нов отливен канал ще се прави по ул. 

„Павел Красов“ в кв. „Младост“. Съоръже-

нието ще обслужва по-голямата част от 

кв. „Горубляне“ и е важно за отводняване 

на територията. Строителните бригади 

изместват електроснабдителната мре-

жа и телекомуникационни кабели, които 

попадат в трасето, след което ще запо-

чне и работата по канала от екипите на 

„Софийска вода“. Предвижда се подмяна 

на съществуващото улично осветление, 

което е амортизирано. Поради недоста-

тъчна осветеност на кръстовището на 

ул. „Павел Красов“ и ул. „Самоковско шосе“ 

ще бъдат монтирани и два нови стълба 

за улично осветление. Дейностите са на 

стойност 85 хил. лв. без ДДС, а изпълни-

тел е фирма „Яна 2007“ ЕООД. 

Общинският Диаг-

ностично-консултативен 

център (ДКЦ) №22 ще из-

гражда фотоволтаична 

система. Здравното заве-

дение ще закупи и обособи 

със собствени средства 

съоръжението. Сумата, 

която ще бъде инвестира-

на, е в размер на 70 хил. лв. 

Така лечебното заведение 

ще може да се снабдява с 

необходимата за дейност-

та си електроенергия, 

както и да продава излиш-

ната. 

Според изчисления-

та на ръководството по 

този начин дружество-

то ще спестява около 

6600 лв. годишно от елек-

тричество. Освен това 

с продажбата ще бъдат 

генерирани допълнителни 

приходи.

ЕООД и „ПроИнфра“ ООД. В 

канализационната мрежа 

на кв. „Обеля“ ще бъдат 

вложени 5 790 660 лв. Побе-

дител в търга е Обедине-

ние „Връбница М 2021“. То 

е съставено от „Маридел 

2012“ ЕООД и „Еко Традекс 

Груп“ АД. 

За изпълнител на до-

изграждането на канали-

зационната мрежа на кв. 

„Бенковски“ е определен 

„Строймонтаж“ ЕООД. 

Дейностите са на стой-

ност 3 343 882 лв. 

ДЗЗД „Лозенец 2021“ с 

фирмите „Гелак“ ООД, „Ив-

комплект“ ЕООД, „Дикрас“ 

ООД ще работи по изграж-

дане на канализационната 

мрежа на кв. „Кръстова 

вада-Изток“. Стойността 

на проекта е 2 275 039 лв.

Всички цени са без 

ДДС.
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Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Еврокомисарят 

по иновациите, на-

учните изследвания, 

културата, образо-

ванието и младежта 

Мария Габриел пред-

стави в Брюксел но-

вата си инициатива, 

посветена на култур-

ните и творческите 

сектори – платфор-

мата CulturEU, съоб-

щиха от пресцентъ-

ра на ЕК. Събитието 

се е състояло в ате-

лието на модна къща 

„Натан“, основана 

от твореца и дизай-

нер Едуар Вермьо-

лен, заедно с когото 

Габриел е привляк-

ла вниманието към 

необходимостта и 

ползата от новата 

платформа.

„Получаваната 

информация за про-

грамите на ЕС за 

финансиране не е 

достатъчна, често е 

фрагментирана и не 

е лесно за всеки да 

се ориентира сред 

множеството парич-

ни ресурси, които са 

на разположение. Ето 

защо предлагаме пър-

вото по рода си ин-

терактивно ръковод-

ство за финансиране 

в подкрепа на култу-

рата и творчество-

то. Само с три клик-

вания то може да 

насочи културните 

организации, арти-

стите и творците 

към 21 програми на 

ЕС и указания за из-

бор на най-подхо-

дящата финансова 

подкрепа“, е заявила 

Мария Габриел.

Е в р о к о м и с а р 

Габриел е обърнала 

внимание на четири 

основни елемента, 

отличаващи инова-

тивната платформа. 

Тя е започнала с това, 

че ръководството 

представлява пър-

вото всеобхватно 

картографиране на 

широкия спектър от 

възможности за фи-

нансиране от ЕС в 

областта на култу-

рата. То дава отгово-

ри на практически въ-

проси, като например 

кой може да канди-

датства, какви дей-

ности се подкрепят и 

вида на финансиране-

то. Второ, посочени 

са успешни проекти 

и добри практики, 

които могат да слу-

жат за вдъхновение 

за нови идеи. Трето, 

наръчникът предос-

тавя лесен достъп 

на всички, които се 

интересуват от фи-

нансиране, автома-

тично да намерят 

възможностите въз 

основа на своите 

нужди, сектор и вид 

организация. Послед-

ният важен елемент 

е, че CulturEU ще бъде 

редовно актуализи-

ран в съответствие 

с новите покани за 

представяне на пред-

ложения и ще бъде 

достъпен на всички 

езици на ЕС в начало-

то на 2022 г.

„Културното наслед-

ство е огромен ресурс 

за развитието на гра-

довете, включително 

на малките населени 

места. То може да бъде 

използвано при страте-

гическото планиране на 

регионите, защото има 

потенциал да се пре-

върне в част от жизне-

ната среда на модерни-

те градове“. Това заяви 

зам.-председателят на 

Групата „Обнови Европа“ 

в Европарламента Искра 

Михайлова по време на 

организираната от нея 

онлайн дискусия: „Кул-

турното наследство в 

бъдещето на Европа“. В 

събитието се включиха 

и евродепутатът Илхан 

Кючюк, който е прези-

дент на АЛДЕ, и Анета 

Дончева, председател 

на библиотекарската 

асоциация и преподава-

тел в СУ „Св. Климент 

Охридски“.

В центъра на дебата 

бе ролята на библиоте-

ките в дигитализацията 

и популяризирането на 

културното наследство, 

като всички доклади, пре-

зентации и предложения 

от него ще бъдат вне-

сени в Конференцията 

за бъдещето на Европа. 

„Културното наследство 

е споделена ценностна 

система, която стои в 

основата на обединена 

Европа“, каза още Михай-

лова и подчерта, че то 

има изключителна роля в 

новата стратегия на ЕС 

за растеж. „Културното 

наследство намира свои-

те измерения в енергий-

ната ефективност, ди-

гитализацията и новото 

устройство на градска-

та среда – „Нов европей-

ски Баухаус“. То е близко 

до европейските граж-

дани, дава национално и 

европейско самочувст-

вие. Неговото опазване 

е важно“, изтъкна Искра 

Михайлова.

Анета Дончева пред-

стави проект на Българ-

ската библиотечно-ин-

формационна асоциация 

за създаване на плат-

форма, съвместима с ев-

ропейските библиотеки. 

Той е включен в Плана за 

възстановяване и устой-

чивост на страната ни. 

За реализацията му са 

предвидени 67 млн. лв., 

които ще бъдат разпре-

деляни чрез Министер-

ството на културата.

„Културното наслед-

ство ще е основен ак-

цент в Конференцията 

за бъдещето на Европа“, 

коментира Илхан Кючюк, 

който ще е един от док-

ладчиците на най-ва-

жния за ЕС форум. „Кул-

турата не е лукс“.

Евродепутатът Цветелина 

Пенкова е избрана за вицепрези-

дент на Групата за подкрепа на 

ядрената енергетика в Европей-

ския парламент. Това съобщиха 

от екипа й.

Групата има за цел да уле-

сни дискусията между различ-

ните политически партии на 

европейско ниво, индустрията 

и академичния сектор относно 

бъдещето на ядрената енергия. 

Редовните срещи и събития ще 

се фокусират върху три основни 

приоритета: включване на яд-

рената енергия в европейската 

таксономия (набор от правила, 

дефиниращи коя технология е 

„зелена” и устойчива), производ-

ство на водород без въглерод и 

изследвания и иновации за нама-

ляване на ядрените отпадъци.

Интервю с Цветелина Пен-
кова четете в следващ брой на 
в. „Строител“.
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Липсата на достатъчно инвестиции за поддържането на инфраструктурата е сред основните проблеми според експертите 
Мирослав Еленков
Емил Христов
Ренета Николова 

През изминалата седмица се 

случи едно от най-тежките път-

нотранспортни произшествия 

в страната ни за последните 

10 години. Автобус, превозващ 

граждани на Република Север-

на Македония, се запали на АМ 

„Струма“. Трагедията е огромна, 

тъй като загинаха 45 души, сред 

които много деца. 

След инцидента от МРРБ 

назначиха инспекция на качест-

вото на пътя на злополучния 

участък, която включи проверка 

на настилката, пътните зна-

ци, ограничителните системи, 

хоризонталната маркировка и 

изготвяне на доклад за състоя-

нието на участъка, за да се пре-

цени какви мерки ще бъдат пред-

приети за възстановяването им. 

След проверката министърът на 

регионалното развитие и благо-

устройството арх. Виолета Ко-

митова обяви резултатите на 

специална пресконференция. В 

нея се включиха също така два-

мата й заместници – Иван Шиш-

ков и Валентин Граматиков, инж. 

Ивайло Денчев, и.д. председател 

на УС на АПИ, и началникът на 

ДНСК арх. Влади Калинов.

„Ще предложим на Минис-

терството на вътрешните 

работи намаляване на скорост-

та в участъка от пътя Дра-

гичево – Долна Диканя от 120 

км/ ч, както е сега, до 90 км/ч 

според проекта за него, дока-

то приключи детайлният ана-

лиз за състоянието на пътя по 

всички параметри“, каза арх. 

Виолета Комитова. По думите 

й сред първоначалните мерки, 

които ще бъдат взети, са още 

възстановяване на настилка-

та, мантинелите и маркиров-

ката в участъка, за да бъде 

той проходим. Дългосрочните 

мерки предвиждат подобряване 

на поддържането на пътната 

инфраструктура. „Пътната на-

стилка е доста добра“, посочи 

още регионалният министър и 

поздрави изпълнителя, който 

през 2007 г. е изградил участъка. 

„Настилката е изключителна 

добра – в състояние като да е 

правена вчера. Всичко остана-

ло е занемарено“, потвърди арх. 

Влади Калинов.

Инж. Ивайло Денчев заяви, че 

към датата на катастрофата е 

изпълнена само осовата линия, 

като има 6-месечно забавяне на 

изпълнение на маркировката. „За 

това „Автомагистрали“ ЕАД е 

санкционирано от АПИ“, съобщи 

той.

Министър Комитова добави, 

че има монтиран знак за ско-

рост 120 км/ч, чиито показатели 

за видимост са били над допус-

тимите. Мантинелата е съглас-

но нормите, действащи през 

2007 г., когато е поставяна.

„Въпросът с мантинелите 

от т.нар. тип рибешка опашка 

е решен в нормативите на АПИ. 

Изискванията към тях са зави-

шени през 2021 г., като новите 

обекти занапред ще се изпъл-

няват задължително по новите 

правила“, каза арх. Влади Кали-

нов. Той изтъкна, че за подмяна 

на всички мантинели за 30-ки-

лометровия участък от пътя 

Драгичево – Долна Диканя ще са 

необходими около 30 млн. лв.

„Има много фактори, които 

са действали – движението през 

нощта при дъжд и хлъзгав път, 

състоянието на водача, както 

и пожар. Има ситуация, в която 

никой не може да обясни защо 

автобусът е изгорял за толко-

ва кратко време“, коментира 

министър Комитова. „Не може 

държавата да бъде обвинявана 

за всяка катастрофа“, бе кате-

горична тя.

Арх. Виолета Комитова пред-

стави пред медиите и хроноло-

гията на изграждане на учас-

тъка. Регионалният министър 

посочи, че заради неприключили 

отчуждителни процедури за 

него няма издаден Акт 16. 

„Изненадани сме, че този 

път няма Акт 16. Първото, кое-

то трябва да направим, е да 

инициираме, включително и по 

действащи договори, завършва-

не на процедурите по отчужда-

ване на терени и одобряване на 

парцеларните планове“, посочи 

зам.-министър Иван Шишков. 

Той допълни, че пътят ще бъде 

въведен в експлоатация, но като 

клас, на който отговаря, а не 

като магистрала. Причината е, 

че по технически характерис-

тики отсечката не отговаря на 

магистрала.

На въпрос, кога може да се 

очаква издаване на Акт 16, ми-

нистър Комитова посочи, че от 

старта на строителството на 

отсечката са минали близо 20 г., 

и добави, че издаването на Акт 

16 след толкова време е доста 

трудна задача.

Инж. Ивайло Денчев обяви, 

че ще бъде възложен пълен одит 

на участъка, за да се прецени 

състоянието му. В отговор на 

въпрос, дали трябва да бъде 

премахната отбивката на пътя, 

той коментира, че след намаля-

ване на скоростта ще може да 

се влиза и да се излиза безопасно 

от нея.

Поредният тежък пътен 

инцидент на територията на 

страната ни отново постави 

наболелия въпрос за пътната 

безопасност и това какво тряб-

ва да се направи, за да не сме 

свидетели повече на толкова 

тежки катастрофи. От години 

се водят дискусии по темата 

какви законови промени и какви 

мерки трябва да се наложат в 

посока на пътната безопасност, 

както и какви инвестиции е нуж-

но да се влагат в подобряването 

на пътната ни инфраструктура. 

До момента фактите гово-

рят за недобро справяне с те-

мата. По данни на Националния 

статистически институт през 

2020 г. по пътищата на страна-

та са регистрирани 5710 тежки 

пътнотранспортни произшест-

вия, вследствие на които са за-

гинали 463 души и са ранени 7121 

лица.

Вестник „Строител“ събра 

мненията на водещи експерти 

в пътния бранш по темата. Из-

пратихме въпроси и до институ-

циите, ангажирани с пътната 

безопасност – Министерство-

то на регионалното развитие 

и благоустройството, Агенция 

„Пътна инфраструктура“ и Дър-

жавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“.

Какви мерки предприема АПИ за по-
вишаване на пътната безопасност в 
страната?

Пътната безопасност трябва да е 

обща национална кауза и всеки да дава 

принос условията за пътуване да са все 

по-безопасни. Заедно институциите, не-

правителствените организации и граж-

даните трябва да направят така, че да се 

намали броят на пострадалите и жертви-

те на пътни инциденти, защото здравето 

и животът са най-важни.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е 

обезпечила нормативно и структурно 

прилагането на мерките за безопасност 

на движението чрез създаване на специа-

лизирана дирекция за пътна безопасност. 

Поради липсата на достатъчно финансови 

средства и целеви бюджет дирекцията е с 

предимно аналитични функции.

АПИ прилага различни механизми за 

повишаване на пътната безопасност в 

етапите на проектиране и експлоатация 

на републиканската пътна мрежа. На етап 

проектиране се възлагат и изпълняват 

одити по пътна безопасност, съгласно 

разпоредбите на Закона за пътищата. 

По време на експлоатацията на пътната 

инфраструктура Агенцията е отговорна 

за обследване, анализиране и обезопасява-

не на установените от органите на МВР 

участъци с концентрация на пътнотранс-

портни произшествия. 

Експерти от Агенцията извършват 

и инспекции на участъци, за които има 

данни за повишена аварийност или пови-

шен риск от настъпване на пътнотранс-

портни инциденти. На база направените 

огледи се планират мерки за повишаване 

безопасността на движение по тях, напри-

мер полагане на пътна маркировка по оста 

в червен цвят в участъци със забрана за 

изпреварване, мерки за успокояване на дви-

жението в населените места чрез монти-

ране на изкуствени неравности, огранича-

ване на скоростта на движение и др.

При ремонтите, извършвани по те-

кущото поддържане на републикански-

те пътища, също се повишава пътната 

безопасност чрез възстановяването на 

пътните принадлежности - знаци, марки-

ровка и ограничителни системи (манти-

нели), съгласно действащите стандарти 

и технически изисквания. На участъците с 

предпоставки за пътнотранспортни про-

изшествия се полага т.нар. шумна релеф-

на маркировка и студени пластици, които 

са с по-голяма светлоотразителност и 

дълготрайност, а шумът допълнително 

заостря вниманието на шофьорите. За по-

вишаване на безопасността се монтират 

и знаци с възможност за дистанционно уп-

равление, а три- и четириклонни кръстови-

ща се реконструират в кръгови.

В момента се изграждат интелигент-

ни транспортни системи на автомаги-

стралите „Струма“ и „Тракия“, като чрез 

високотехнологични компоненти и цен-

трализиран софтуер ще се осигури мони-

торинг, контрол и управление на трафика, 

така че да се изпълнят изискванията на 

европейските директиви. Подобни интели-

гентни транспортни системи ще има и на 

новостроящите се участъци на магистра-

лите „Хемус“ и „Европа“, като поетапно ще 

бъдат внедрявани и на вече построените 

магистрални трасета.

Нужен ли е системен подход за раз-
витие на пътната инфраструктура? На 

какъв етап е разработването на Стра-
тегия за развитие на пътната инфра-
структура 2022 - 2030?

Към момента действа Стратегията 

за развитие на пътната инфраструкту-

ра 2016 - 2022. Разработването на новия 

стратегически документ е в компетенци-

ите на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, съгласно 

Закона за пътищата. При стартирането 

на процеса АПИ ще предприеме необходи-

мите действия за подпомагане на разра-

ботването й.

В подхода за развитие на пътната 

инфраструктура е необходимо да се раз-

граничи съществуващата републиканска 

пътна мрежа от пътищата, които пред-

стои да се изграждат. От една страна, 

защото мерките за повишаване на безо-

пасност са различни в двата случая, а от 

друга - новата планирана за изграждане 

пътна мрежа ще е част от вече същест-

вуващата, за чието текущо поддържане 

са нужни много повече средства.

Чрез Стратегията следва да бъдат 

определени нови приоритети за развитие 

на пътната мрежа и да се предвиди необ-

ходимият финансов ресурс за изпълнение-

то им. На база изведените приоритети 

следва да се планират и нужните ремонт-

ни дейности, за да се подобри състояние-

то на съществуващите пътища, както и 

да се предотврати влошаването им. Всич-

ко това изисква финансово обезпечаване 

със съответните средства, разпределе-

ни по години и изведени в краткосрочни и 

средносрочни програми. 

През последната година вниманието е 

насочено към Инициативата „Три морета“, 

която предполага развитие на пътната 

Агенция „Пътна инфраструктура“:

инфраструктура по направлението север 

- юг. В него се включват и проекти, по чи-

ято подготовка Агенцията работи, като 

проектите за АМ „Русе – Велико Търново“, 

АМ „Черно море“, тунел под връх Шипка, 

модернизацията на направлението Видин 

– Ботевград. Тези проекти не обезпечават 

напълно направлението и следва да бъде 

планирана реализацията на други трасе-

та, например тунел под Петрохан, по под-

готовката на който също се работи.

Относно съществуващата пътна ин-

фраструктура е необходимо в Стратеги-

ята за развитие и оперативните планове 

към нея чрез тяхното изпълнение и навре-

менно финансово обезпечаване да се при-

веде поетапно в добро състояние, както и 

да се надградят елементите на пътната 

безопасност, където са нужни допълнител-

ни мерки. 

Какво е състоянието на настилките 
по републиканските пътища и автомаги-
стралите? Къде са критичните точки?

Състоянието на пътната настилка по 

републиканската пътна мрежа се определя 

съгласно „Методика за измерване и оценка 

на повредите по пътните настилки“ на Ин-

ститута по пътища и мостове към АПИ и 

се окачествява през декември всяка година. 

Към края на 2020 г. от около 20 000 км репу-

бликански пътища около 8000 км са в добро 

състояние, 5600 км са в средно състояние 

и 6000 км са в лошо. 

По данни на МВР през 2020 г. са иденти-

фицирани 53 участъка с концентрация на 

пътнотранспортни произшествия на тери-

торията на 18 областни пътни управления. 

В областите Габрово, Добрич, Кърджали, 

Кюстендил, Плевен, Силистра, Търговище, 

Хасково и Ямбол през 2020 г. не са реги-

стрирани участъци с концентрация на ПТП.
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МРРБ извърши проверка на 
пътя Драгичево – Долна Диканя, 
на който стана катастрофата 
с македонския автобус. Какво 
сочат резултатите от провер-
ката?

Това, което установи провер-

ката, е, че пътят има разрешение 

за строеж от 2002 г. и никога не е 

одобряван нито като магистрала, 

нито като скоростен път. Изпъл-

нението на този път е било всъщ-

ност реконструкция на главен път 

Е-79. През 2006 г. има допълни-

телни разрешения за строеж във 

връзка с 4 пътни възела. 2007 г. 

е завършено строителството и 

отсечката е открита официално 

като скоростен път с ограниче-

ние на скоростта до 90 км/ч. Но 

без Акт 16. Причината за това е, 

че когато е извършвано строител-

ството, са навлезли в територии 

извън пътя заради появили се свла-

чища и наложило се укрепване. 

През януари 2010 г. ДНСК отказва 

да въведе в експлоатация отсеч-

ката заради липсата на одобрен 

парцеларен план и отчуждителни 

процедури. През април 2012 г. Ми-

нистерският съвет обявява учас-

тък „п.в. Даскалово - Долна Диканя“ 

за национален обект по реда на За-

кона за държавната собственост 

и за обект с национално значение 

по Закона за устройство на те-

риторията. През юли 2012 г. АПИ 

сключва договор с консултант 

за процедиране и подготовка на 

проекта на ПУП-ПП. От 2007 г. до 

2021 г. са се процедирали парце-

ларен план, подробен устройствен 

план и отчуждаване за укрепване 

на страничните откоси. Но и към 

този момент все още не е завър-

шено отчуждаването на тези 

територии и това е основната 

пречка пътят да не бъде въведен 

в експлоатация. 

През 2013 г. скоростта на дви-

жението по трасето е увеличена 

от 90 км/ч на 120 км/ч. Пътят е с 

широк габарит, но завоите и ради-

усите на тези завои не отговарят 

на изискванията нито за магис-

трала, нито за скоростен път. 

По отношение качеството 

на пътната настилка проверка-

та установи, че грапавостта на 

пътното покритие по показател 

„Дълбочина на макротекстурата“ 

се категоризира като добра (най-

високата съгласно нормативния 

документ). Съпротивлението на 

хлъзгане на пътната настилка е 

със стойност по-голяма от ми-

нимално допустимата за пътни 

участъци от 2-ра категория опас-

ност.

Направени са измервания на 

експлоатационните показатели 

на пътна маркировка М3 (осова 

линия). По отношение на нощната 

видимост – тя е гранична до ми-

нималната допустима граница при 

суха настилка и добра при влажна 

настилка. При дневна видимост 

стойностите са над допустими-

те. По отношение на качеството 

- неравномерно разпределение на 

стъклените перли и признаци на 

износването им. Вероятен техно-

логичен проблем при нанасяне или 

намалена разходна норма за доба-

въчните материали. Останалите 

пътни маркировки М1 в крайните 

линии и М15 (коси успоредни линии) 

са износени и са с понижена види-

мост.

Знаците са поставени през 

2007 г., като измерените стой-

ности за нощна видимост са 

под допустимите. През 2013 г. е 

поставен знак за скорост до 120 

км/ч, чиито измерени стойности 

за нощна видимост са над допус-

тимите.

Проверката установи, че ман-

тинелата по начина, по който е из-

пълнена, е съгласно нормите през 

2002 г. Еластичната метална 

мантинела при отбивки с елемент 

за начало и край - т.нар. рибешка 

опашка, е била допустима съглас-

но „Технически правила за прило-

жение на стоманени предпазни 

огради по републикански пътища“ 

от 1994 г. Рибешката опашка е 

изрично забранена едва през 2021 

г. в „Указание за изпълнение на на-

чални и крайни елементи на огра-

ничителни системи за пътища“ на 

АПИ. Т.е. към онзи момент, когато 

е изпълнен пътят, съгласно нор-

мите не е имало такова изискване 

да бъде свалена мантинелата до 

пътя, както се прави в момента. 

Проблемът е свързан с това, че 

пътят е бил изграден по този на-

чин отдавна.

Предвижда ли МРРБ провер-
ката на пътищата да се превър-
не в системен процес? Какви 
са възможностите на МРРБ за 
подобряване на безопасността 
на пътната инфраструктура в 
България?

Необходима е сериозна сис-

темна проверка на цялата репу-

бликанска пътна инфраструктура. 

Такава инспекция ще очертае рис-

ковите места, след което приори-

тетно ще може да се планират за 

ремонт. Еднократна инвестиция 

обаче не може да бъде направена. 

Чрез Агенция „Пътна инфра-

структура“ МРРБ отговаря за 

доизграждането, поддръжката и 

експлоатацията на републикан-

ската пътна мрежа в страната с 

дължина приблизително 20 хил. км. 

Отделно местните власти под-

държат общинската пътна мрежа, 

която е с почти същата дължина.

В програмата си за дадена 

година АПИ планира дейностите, 

които ще извърши, според възмож-

ностите на бюджета. Именно по 

тази причина министърът на ре-

гионалното развитие и благоу-

стройството Виолета Комитова 

в рамките на двата мандата на 

служебното правителство кате-

горично и постоянно заявява, че е 

необходимо средствата за текущ 

ремонт и поддържане на републи-

канската пътна инфраструктура 

да бъдат увеличени от около 380 

млн. лв. годишно, какъвто е раз-

мерът на предоставяното финан-

сиране през последните години, 

на 1,5 млрд. лв. Целта е извърш-

ването на по-големи инвестиции, 

по-добро планиране, което също 

ще осигури спокойствие и на 

строителния бранш. По-добрата 

поддръжка на пътната инфра-

структура е един от факторите, 

които допринасят за повишаване 

на пътната безопасност.

Какво е състоянието на мар-
кировката и настилката по ре-
публиканските пътища и авто-
магистралите? Кои са местата, 
на които в спешен порядък тряб-
ва да се извърши подновяване?

В момента на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ е възложена про-

верка на състоянието на пътната 

маркировка, безопасността и ком-

форта на пътуване по автомаги-

страли и първокласните пътища. 

След приключването й ще могат 

да се предоставят актуални дан-

ни. Резултатите от проверката 

се очакват в началото на февру-

ари 2022 г.

Като част от подготовка-

та на републиканските пътища 

за зимния сезон и осигуряване на 

безопасност на движението на 

пътноподдържащите дружества е 

възложено полагането на хоризон-

тална маркировка на пътните от-

сечки, които са ремонтирани през 

тази година, както и на основните 

транспортни артерии и пътища 

през планинските проходи.

Как оценявате състоянието 
на пътната мрежа в България? 
Какви мерки са необходими на 
годишна база, за да се подобри 
пътната безопасност в стра-
ната? 

Състоянието на републи-

канските пътища се оценява по 

различни критерии в три групи – 

добро, средно или лошо. Пътната 

безопасност обаче е комплексно 

понятие, което включва не само 

състоянието на пътната инфра-

структура. Тя зависи също и от 

фактори, като поведението на во-

дачите на пътя или метеорологич-

ните условия например. Затова е 

много важно да се обърне сериозно 

внимание върху възпитанието на 

шофьорите, като обучението по 

пътна безопасност започне още 

от най-ранна детска възраст. 

Въпросът не засяга само една ин-

ституция, а трябва да се положат 

общи усилия от всички ангажира-

ни в процеса страни – държавни 

институции, неправителствени 

организации и обществото като 

цяло. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

Какви мерки предприема 
ДАБДП за пътната безопасност 
в страната?

Държавната агенция има ко-

ординационна роля в планиране 

на всички мерки за повишаване 

на безопасността на движение-

то по пътищата в Република 

България. Пътната безопасност 

(или безопасността на пътната 

инфраструктура) е само един от 

елементите, по които ДАБДП 

работи. За да има качествена 

промяна, в България е нужно да 

има промени във всички сфери: 

контрол на пътя; подготовка на 

участниците в движението; без-

опасност на инфраструктурата; 

изправност на автопарка. Само 

чрез координирани действия във 

всяка една от тези области може 

да има качествена и устойчива 

промяна. Именно това е и главна-

та роля на Агенцията – да плани-

ра, координира и да следи за изпъл-

нението на тези мерки.

За целта е нужна промяна на 

начина на действие на компе-

тентните институции и поли-

тиките по безопасност на дви-

жението по пътищата, което се 

случва чрез редица законови и под-

законови актове, осъвременяване-

то на които се извършва на база 

конкретен анализ – както за си-

туацията в страната, така и на 

добри практики от чуждия опит. 

Още със създаването на ДАБДП 

бе направен и анализ на риска 

чрез цялостен Доклад за нивото 

на безопасност на движението по 

пътищата в България (такъв ана-

лиз никога не е бил правен у нас 

до този момент). На тази база 

бе разработена и Стратегията 

за безопасност на движението 

по пътищата с хоризонт 10 го-

дини, както и пътна карта към 

нея (План за изпълнение). В тези 

документи са разписани конкрет-

ните стъпки заедно със срокове, 

които ангажираните институции 

следва да предприемат, за да дос-

тигнем заложените цели.

Заедно с тези стратегически 

документи Агенцията работи и по 

редица оперативни задачи. Сред 

тях могат да бъдат посочени 

възстановяването на работата 

на областните комисии за безо-

пасност на движението по пъти-

щата, в които участие взимат 

представители на регионалните 

структури на компетентните 

организации заедно с всички об-

щини от региона. Целта на тези 

заседания е в оперативен поря-

дък да се обсъждат належащите 

регионални проблеми по отноше-

ние на безопасността на движе-

нието и да се планират спешни 

мерки за отстраняването им. 

В тази връзка са разработени и 

утвърдени правила за функциони-

рането и на общинските комисии 

по безопасност на движението по 

пътищата. ДАБДП съвместно с 

МВР инициира създаването на На-

ционален координационен център 

за безопасност на движението по 

пътищата. Центърът функцио-

нира в режим 24/7, включва пред-

ставители на всички ангажирани 

институции и има основна цел да 

координира реакцията им в случай 

на кризисни ситуации и/или инци-

денти на пътя. 

ДАБДП съвместно с неправи-

телствения сектор разработи 

и нова Методика за обучение на 

бъдещите водачи. Агенцията про-

вежда и целенасочени инспекции 

на рискови участъци от пътната 

мрежа – по сигнал или след само-

сезиране. Изготвени бяха нови 

протоколи за действие от отго-

ворните институции при възник-

ване на инцидент на пътя. Взето 

е дейно участие в подготовката 

на редица законови и подзаконови 

актове и се работи по промяната 

на още много от тях, в това чис-

ло и по нов Закон за движение по 

пътищата. Това са само част от 

предприетите мерки в различни 

области, свързани с безопасност-

та на пътя.

Какви инвестиции са нужни 
за пътна безопасност на годиш-
на база?

Както бе посочено, след създа-

ването на Агенцията направихме 

пълен анализ за нивото на пътна-

та безопасност в България. Офи-

циалните данни са категорични 

– страната ни има сериозни не-

достатъци, свързани с пътната 

инфраструктура. Маркировката 

е един от големите проблеми, но 

далеч не е единственият. Следва 

да имаме предвид, че имаме близо 

20 000 км републикански пътища 

и още толкова – общински. За да 

изпълним всички изисквания по 

тях, е необходим огромен финан-

сов ресурс и време за реализация. 

Всъщност проблемът с недости-

га на финансиране е валиден и за 

най-развитите държави, защото 

безопасността изисква изключи-

телно много инвестиции. Затова 

е важно да се започне обществен 

дебат за осигуряване на адекват-

но финансиране за тези мерки и 

паралелно с това да се направи 

много по-обективна, детайлна и 

експертна оценка за насочване на 

тези инвестиции към най-критич-

ните участъци с най-голяма ин-

тензивност на трафика. Именно 

за това по инициатива на ДАБДП 

в Закона за пътищата и в синхрон 

с европейските разпоредби е вме-

нено на държавата изискване до 

края на 2024 г. да бъде направе-

на цялостна оценка на безопас-

ността на пътната мрежа. Тя 

ще даде пълна информация – за 

маркировката, качеството на 

пътната настилка, предпазните 

съоръжения, отводняването и т.н. 

Когато съпоставим тези данни с 

тези за трафика, ние като държа-

ва ще можем да планираме мно-

го по-ефективни инвестиции за 

повишаване на безопасността. 

Това изследване на цялата път-

на мрежа е вменено на ДАБДП и 

то ще започне от следващата 

година. Заедно с него трябва да 

се актуализира подходът по пла-

ниране, прогнозиране и приорити-

зиране на средствата за пътна 

безопасност.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“:
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Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ и член на УС на КСБ:

Д-р Иванов, много неща се 
казаха по повод тежката ката-
строфа на АМ „Струма“, какво 
е Вашето виждане за случилото 
се?

На първо място искам да из-

кажа моите дълбоки съболезнова-

ния към близките на загиналите в 

този трагичен инцидент. Пожела-

вам на оцелелите бързо и пълно-

ценно оздравяване.

Това е едно наистина голямо 

нещастие, което засегна и отне 

живота на ужасно много хора. В 

момента най-важно е да имаме 

довериe в следствените органи и 

да ги оставим да си свършат рабо-

тата, едва след това, когато има 

факти и експертизи, можем да си 

позволим да коментираме случило-

то се. 

Медиите преливат от мно-

жество новини, чухме безброй 

коментари от различни хора, но 

според мен всички те са много 

прибързани. Не е редно да се пра-

вят предположения по този начин. 

Не е нито в моя стил, нито в сти-

ла на специалистите, членуващи 

в Българска браншова асоциация 

„Пътна безопасност“, да се зани-

маваме с гадания и пророчества. 

През годините ние винаги сме 

стъпвали на доказани научни раз-

работки, законови и подзаконови 

нормативни документи. Ако има 

нещо изключително важно, което 

всички ние като общество трябва 

да свършим, е да си извадим поуки 

и да направим изводи как да све-

дем до минимум риска и подобни 

трагедии да не се случват. Видно 

е, че напоследък големи групи от 

обществото ни като че ли имат 

нужда да чуват мнението на псев-

доексперти и да четат фалшиви 

новини. Днес абсолютно всеки има 

достъп до това да дава мнение в 

интернет пространството, но 

хората трябва да се научат да се 

доверяват само на научните спе-

циалисти, доказаните световни и 

европейски практики и да четат 

единствено новини от утвърдени 

с времето медии. Голяма част от 

„експертите“, които следим в пуб-

личното пространство с тяхната 

„експертиза“, бяха тези, които се 

изказваха и след трагичната ката-

строфа край Своге, която се случи 

на 25 август 2018 г. и при която 

загинаха 20 души. На база на това, 

че тогава се взеха под внимание 

техните „експертни“ мнения, мер-

ките, които бях предприети, не 

доведоха до очакваните от всички 

нас резултати. Важно е да се взе-

мат правилни и доказани мерки и 

да се проведе правилна политика 

в областта на безопасността, за 

да не се случват подобни тежки 

инциденти. 

Тук искам да поздравя сърдечно 

целия екип на вестник „Строител“ 

за това, че през всички тези годи-

ни винаги кани на страниците си 

доказани специалисти в съответ-

ната област и по съответната 

тема. Ако човек се зачете назад 

във Вашите броеве, може да на-

мери много стойностни мнения и 

препоръки, включително и по този 

въпрос.

Какво бихте казали за общо-
то ниво на безопасност на дви-
жението в нашата страна?

До 1980 г. жертвите от път-

нотранспортни произшествия в 

България са били средно около 133 

на 1 млн. население годишно, а към 

края на 2020 г. те са около 90, при 

положение че сравнено с тогава, 

товарният и автомобилен трафик 

се е увеличил няколко пъти. Тази 

статистика показва, че през този 

период държавата и ние като об-

щество сме постигнали немалък 

напредък. За съжаление в послед-

ните няколко години европейски-

те статистики сочат, че при нас 

жертвите от ПТП са приблизи-

телно 2 пъти повече от средните 

показатели за Европа. Това несъм-

нено означава, че имаме още много 

какво да изпълним в тази посока. 

Европа е приела интегрира-

ния подход, който на много места 

е наричан с различни имена, едно 

от които е „Визия Нула“. Той има 

цел до 2050 г. жертвите от ПТП 

в Европа да бъдат сведени до 0. 

Междинна задача, която е заложе-

на в подхода, е до 2030 г. те да са 

намалени с 50%. На базата на тези 

документи ние сме приели Нацио-

нална стратегия за безопасност 

на движението по пътищата на 

Република България 2030 г., с коя-

то си поставяме цел до края на 

този период да намалим с 50% за-

гиналите при ПТП и с 50% тежко 

ранените. Целите в тези докумен-

ти никак не са непостижими и за 

тяхното изпълнение са отговорни 

както институциите, така и ние, 

гражданите в Република България. 

Надяваме се Народното събра-

ние съвсем скоро да може да из-

лъчи Министерски съвет, който 

на базата на тези документи да 

приеме и разпише редица законо-

ви и подзаконови норми с опреде-

лени конкретни и ясни задължения 

и срокове. Ако това наистина се 

направи и се спазва стриктно, със 

сигурност резултатът ще бъде 

много добър и ще изпълним много 

от задачите си.

През последните години на-
шата страна заема едно от пър-
вите места по смъртност по пъ-
тищата. Може ли да си обясним 
защо е така?

Всички ние още от най-ранна 

детска възраст до края на дните 

си сме част от пътното движе-

ние. Това, разбира се, означава, че 

всеки от нас е отговорен за свое-

то поведение на пътя и за това да 

спазва правилата. Тук искам да из-

ползвам случая отново да призова 

абсолютно всички - и граждани, и 

институции, и неправителствени 

организации - да се замислим и в 

памет на жертвите от ужасна-

та трагедия относно своето по-

ведение. За това, дали спазваме 

наложените правила и норми, неза-

висимо дали сме пешеходци, вело-

сипедисти, мотоциклетисти, во-

дачи или пътници в МПС. Същото 

се отнася и по отношение на ниво-

то на безопасност на автомобил-

ния ни парк и инфраструктурата.

Каква е ролята на пътната 
инфраструктура за общата без-
опасност в движението по пъти-
щата?

В движението по пътищата 

има три основни компонента – чо-

век, път и автомобил. За първия 

фактор - хората, вече казах, че 

всички ние участваме в движе-

нието и сме длъжни да спазваме 

създадените правила и норми. Обу-

чението е изключително важно, 

то започва от най-ранна детска 

възраст, когато се учим да преси-

чаме заедно със своите родители 

и учители. След това ни обучават 

да бъдем пешеходци, велосипеди-

сти и после водачи на МПС. Всич-

ки носим отговорност и е важно 

да сме адекватни и разумни учас-

тници в движението, да пазим и 

останалите около нас. Относно 

втория фактор – автомобилите, 

индустрията е най-напреднала по 

критерий безопасност чрез въвеж-

дането на нови и нови системи за 

безопасност във всеки следващ 

произвеждан автомобил. 

Факторът инфраструктура е 

изключително важен за безопас-

ността на движението. Тя непре-

къснато трябва да бъде подобрява-

на по отношение безопасността и 

комфорта на участниците в дви-

жението. През последните години 

новото автомагистрално строи-

телство в България се изпълнява 

по осъвременени и хармонизирани с 

най-добрите европейски и светов-

ни практики норми и респективно 

то е от висок клас. За съжаление 

имаме много пътни участъци в 

цялата страна - както автома-

гистрални, така и първокласни и 

второкласни, които са изграждани 

в периоди, в които са действали 

остарели вече норми, автомоби-

лите тогава са били по-бавни, ка-

мионите по-леки и т.н. Необходимо 

е да се предприемат мерки, касае-

щи пътната безопасност, точно 

в тези трасета. Трябва да бъдат 

подменени настилките, маркиров-

ките, знаците, информационните 

табели, ограничителните системи 

и всички елементи на пасивната 

безопасност, които са добре по-

знати на пътните проектанти. 

Доста псевдоексперти в момента 

говорят за международна оценка 

и одит на пътища. Познавам мно-

жество български и европейски 

проектанти и смея да твърдя, че 

нашите по никакъв начин не от-

стъпват като опит, знания и уме-

ния. Категорично съм против не-

глижирането по този начин на цяло 

едно българско съсловие. Безопас-

ността на пътната инфраструк-

тура е взаимосвързана не толкова 

с новото строителство, колкото с 

поддържането на републиканската 

и общинска пътна мрежа. С много 

колеги от КСБ, част от различни 

сектори в строителството, сме 

си говорили неведнъж, че в Бъл-

гария сме много добри в новото 

строителство, но сме ужасни в 

поддържането. Тук е основният 

акцент – ние като държава изо-

ставаме много. Поддържането на 

пътната мрежа не е добре финан-

сирано от много години и виждаме 

това ежедневно. Ненавреме се под-

менят маркировките, изоставаме 

с инвестициите за подмяна на 

ограничителните системи, които 

са монтирани съгласно стари нор-

ми, като СПО86 и СПО97. Не се чис-

тят редовно канавките, на много 

места банкетите са по-високи от 

пътната настилка, не се окосяват 

тревите, храстите и не се мият 

ограничителните системи. Виж-

дали сме как светлоотразителите 

на току-що монтирани предпазни 

огради блестят и са видими при 

всякакви условия, а само след един 

зимен сезон от калта, прахта и 

лугата далеч не са в това състоя-

ние – ами нормално е. Миенето на 

пътноограничителните системи 

не е скъпа дейност. Не мислите 

ли, че точно тези дейности ще ни 

изведат на по-добри позиции в ев-

ропейските статистики? 

Отговорността на новото 

правителство е да осигури сред-

ства за поддържане на пътната 

инфраструктура, за да вдигнем 

нивото на безопасност. Полити-

ците са длъжни да намерят реше-

ние на този проблем, независимо 

дали това ще стане чрез вдигане 

на тол такси, винетки, данъци или 

по друг начин.

 

Считате ли, че е нужно да се 
направи цялостна оценка на ри-
ска по републиканската мрежа?

Оценката на безопасността 

на пътната инфраструктура е не 

само необходима, но и задължител-

на съгласно европейската и нацио-

нална нормативна уредба. През 

2019 г. е представено изменение-

то на Директива (ЕС) 2019/1936 

за управление безопасността на 

пътните инфраструктури, в коя-

то едно от нововъведенията е 

процедурата „Цялостна оценка на 

безопасността на пътната мре-

жа“. Същите са отразени и в Зако-

на за пътищата (с изм. и доп. от 

19.03.2021 г.). Съгласно национал-

ната рамка, пътищата следва да 

се оценяват в 5 категории. Подо-

бен е и разработеният от iRAP до-

кумент, част от който е EuroRAP 

(Европейска програма за оценка 

на пътища), метод за звездна ка-

тегоризация на пътищата по кри-

терий пътна безопасност. С този 

метод пътищата се оценяват с 

1 до 5 (най-високо ниво) звезди за 

различни категории и ползватели: 

пешеходци, велосипеди, мотоцик-

лети и автомобили. Отново искам 

да отбележа, че съм категорично 

против мнението на знайни и не-

знайни „експерти“, че е необходимо 

да се прави международен одит.

След като имаме реална инфор-

мация за нивото на безопасност 

по пътната мрежа, идва приори-

тизирането и изготвянето на 

проект за основен ремонт, ремонт 

или рехабилитация за съответни-

те участъци. Следва да се извър-

ши одит по пътна безопасност 

на проекта. Много важно нещо, 

което подценяваме в България, е 

планирането. Крайно необходимо 

е да се осигури така нужното пъл-

но финансиране. Трябва да спрем 

да разрешаваме на администра-

циите да използват удобното за 

нищовършене „няма пари“ – ами 

намерете, затова сте там. На 

четвърто място е реализацията 

и контролът на изпълнението. 

Нужно е всички ние, гражданите, 

цялото общество, да изразяваме 

своето желание и да настояваме 

безопасността да бъде изведена 

като първи и основен приоритет 

при изграждането и поддържане-

то на пътната инфраструктура. 

Заявявайки и очаквайки това, ние, 

гражданите, ще получим по-безо-

пасни пътища и ще успеем да из-

пълним заложените цели в Нацио-

налната стратегия до 2030 г.

През миналата седмица Вър-
ховната административна про-
куратура стартира проверка 
на елементите за безопасност, 
какво може да излезе от тези 
проверки? Какви са Вашите  
очаквания?

Според мен не трябва да сти-

гаме до такова ниво, че на Проку-

ратурата да се налага да прове-

рява състоянието на маркировки, 

знаци и т.н., защото ние го вижда-

ме. Напълно убеден съм, че в крайна 

сметка докладите на Прокурату-

рата ще завършат с това, което 

аз вече Ви казах – нивото на пътна 

безопасност трябва да се повиши, 

да се влагат повече средства, 

дейностите да се изпълняват сво-

евременно и навременно, както и 

да се използват най-добрите евро-

пейски и световни практики.

 

Според Вас от тук накъде?
Безопасността на движение-

то зависи от всички нас и ако 

изживявайки огромната болка от 

ужасната трагедия, сме осъзнали, 

че има много неща, които трябва 

да се променят, то със сигурност 

пътят е само към подобряване. 

Пожелавам на екипа на вестник 

„Строител“ и на всички Ваши чита-

тели много здраве, сила и енергия. 

Продължавайте да предлагате на 

Вашите читатели само истински 

и достоверни новини. 
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Инж. Алекси Кесяков, почетен член на ББАПБ, експерт по пътна безопасност и бивш 
дългогодишен секретар на ДОККПБДП:

Г-н Кесяков, бихте ли 
изразили Вашето стано-
вище по отношение на 
тежката катастрофа 
на АМ „Струма“.

Два дни след като бе 

отбелязан Световни-

ят ден за възпоменание 

на жертвите на пътно-

транспортните произ-

шествия, настъпи това 

ужасно събитие в наша-

та страна с 45 отнети 

човешки живота. Събо-

лезнования към близките 

на загиналите, към всич-

ки, които са засегнати 

от тази трагедия. Това 

сигурно е могло и да не се 

случи. Но е много трудно 

да се даде становище без 

наличието на достатъчна 

информация. Причината е, 

че това е изключително 

сложна ситуация с влия-

нието на много фактори 

и не бива да се игнорира 

нито един. Необходими са 

конкретни продължителни 

действия в дълбочина по 

всички направления. При 

прибързано заключение 

ще изпаднем в положение, 

при което в тъмнината 

всеки е хванал някоя част 

на слона – опашка, хобот, 

ухо, крак или нещо друго, 

и вика с все сила: „Това е 

причината“. Изясняването 

на причината е от компе-

тенцията на специализи-

раните органи въз основа 

на различните експерти-

зи, които ще бъдат възло-

жени, на допълнителната 

информация, която ще 

бъде придобита, и редица 

други дейности. 

Но това събитие спо-

ред мен следва да се пре-

върне в начало на нова 

политика за постигане на 

висока степен на безопас-

ност по нашите пътища. 

Тоест ново отношение 

към безопасността на 

движението, нова норма-

тивна база, съобразена 

с човешките слабости и 

ограничени възможности, 

конкретни ангажименти 

на институциите и адек-

ватно финансиране за 

създаване на една систе-

ма, която да обича човека. 

Ние трябва да приемем, че 

безопасността на движе-

нието, която се изразява 

в опазване живота и здра-

вето на хората, е основен 

показател в движението 

по пътищата и той не 

следва да се заменя с ни-

какви други ползи.

През последните го-
дини смъртността по 
нашите пътища е една 
от най-високите спрямо 
страните членки на ЕС. 
Защо е така?

Да,  действително 

смъртността по нашите 

пътища, оценена по пока-

зателя загинали на един 

милион жители, е над 1,5 

пъти над средния пока-

зател за страните член-

ки на Европейския съюз 

и 2,5 - 3 пъти по-висока 

от страни, като Швеция, 

Нидерландия, Дания, Вели-

кобритания и др. Това със-

тояние не е случайно, то 

е отражение на голямата 

разлика в поведението 

на участниците в дви-

жението по пътищата, в 

активната и пасивна без-

опасност на инфраструк-

турата и автомобилния 

парк и на качеството на 

доболничната и специали-

зирана медицинска помощ 

за пострадалите. За да 

намалим смъртността 

от ПТП по нашите пъти-

ща, трябва да повишим 

нивото на безопасност 

на тези показатели. 

Много от държавите в 

ЕС, които имат в момен-

та висока степен на без-

опасност по пътищата, 

преди 30 - 35 г. са имали 

показатели значително 

по-високи от тези, които 

са у нас в момента. И за 

да сме точни, трябва да 

си отговорим на въпроса 

какво е направено там. 

През деветдесетте годи-

ни на миналия век в сфера-

та на безопасността на 

движението по пътищата 

е започнало прилагането 

на интегрирания подход 

„Безопасна система“, из-

вестен като „Визия Нула“ 

в Швеция, „Устойчива без-

опасност“ - в Нидерландия, 

„Безопасна система“ - в 

Австралия, и т.н. и той се 

прилага в много страни по 

света в момента. „Безо-

пасна система“ е заложен 

като основна политика и в 

документите на Европей-

ската комисия по отноше-

ние на безопасността на 

движението.

В какво се изразява 
интегрираният подход 
„Безопасна система“, или 
както го наричат в Шве-
ция „Визия Нула“?

Основната теза при 

него е, че не е приемли-

во хората, участващи в 

движението по пътища-

та, да губят своя живот 

и здраве. Той се основава 

на четири принципа, на 

които следва да е изграде-

на пътнотранспортната 

система:

Първо,  системата 

трябва да е съобразена с 

това, че човек естестве-

но допуска грешки. Той се 

разсейва, уморява, задрям-

ва и т.н.

Второ, че човешкото 

тяло е лесно уязвимо и 

не може да понася удари 

над определено ниво. 30 

км/час е граничната ско-

рост, над която при удар 

щетите по човешкото 

тяло бързо нарастват, а 

при удар със скорост над 

70 км/час вероятността 

да се запази животът е 

много малка.

Третият принцип е, 

че  безопасността на 

движението е споделена 

отговорност между учас-

тниците в движението и 

проектантите на пътно-

транспортната система.

И четвъртият е, че 

всички елементи на сис-

темата трябва да са с 

висока степен на безо-

пасност и ако при някой 

се получи пробив, остана-

лите трябва да предпазят 

човека.

Бихте ли казали мал-
ко повече за споделената 
отговорност? Между 
кои е тази споделена от-
говорност?

Както вече подчертах, 

споделената отговорност 

е между участниците в 

движението по пътищата 

и проектантите на път-

нотранспортната сис-

тема. Проектантите са 

тези, които са отговорни 

за поведението на учас-

тниците в движението, 

за активната и пасивна 

безопасност на пътна-

та инфраструктура, за 

активната и пасивната 

безопасност и техническа 

изправност на автомобил-

ния парк и качеството на 

действията след настъп-

ването на пътнотранс-

портното произшествие. 

Например за поведението 

на участниците в движе-

нието действията започ-

ват от семейството и 

продължават в детската 

градина, училището, кур-

совете за кандидатите 

за водачи на моторни пре-

возни средства, систе-

мата за контрол, докато 

стигнем до корпоратив-

ната безопасност, до 

отговорността на соб-

ствениците и ръководи-

телите на структурите, 

чиято дейност е свързана 

с използването на пъти-

щата. И тук е добре да 

бъде отбелязано, че през 

2015 г. у нас беше приет 

като БДС международни-

ят стандарт за управле-

ние на безопасността на 

движението ISO 39001. В 

него са събрани най-до-

брите световни практики 

за осигуряване на висока 

степен на безопасност 

в една структура, която 

ползва пътя за своя биз-

нес. Съпротивата за не-

говото масово прилагане 

е доста голяма, тъй като 

се възприема като поред-

ния стандарт, свързан с 

плащане. Но принципите, 

заложени в него за ми-

нимизиране на риска от 

пътнотранспортно про-

изшествие, са безценни 

за всеки ръководител на 

такава структура. 

В голяма част от теж-

ките пътнотранспортни 

произшествия с участие-

то на превозни средства 

за превоз на товари и 

хора прозират пропуски-

те в самата организация 

по отношение на подго-

товката и контрола върху 

поведението на водачите, 

по изправността на пре-

возните средства, по ре-

жима на работа, по оценка 

на риска по маршрутите и 

т.н. Известни са и други 

решения за повишаване 

на корпоративната без-

опасност, като например 

Инструкцията на ООН за 

поведението на пътя на 

техните служители и за-

поведи на отделни държав-

ни глави за поведението 

на държавните служители 

и други. Редица извест-

ни фирми, които ползват 

пътя за своя бизнес, са 

създали стройна система 

за обучение и контрол на 

поведението на служите-

лите си на пътя. И това 

е грижа за живота и здра-

вето на служителите и 

работниците.

От гледна точка на 
интегрирания подход как 
трябва да бъде устроена 
пътната инфраструкту-
ра?

Няма да сме точни, ако 

разглеждаме пътната ин-

фраструктура откъснато 

от пътнотранспортната 

система и процесите в 

движението до ПТП. В сис-

тема „водач – автомобил - 

път“ като цяло има някол-

ко гъвкави връзки, които 

ако не са добре осигурени, 

системата става неу-

стойчива и следва веро-

ятност за произшествие. 

Първата връзка е между 

човека зад волана и не-

говото зрително възпри-

емане на пътната обста-

новка – маркировка, знаци, 

сигнали и препятствия. 

Ако нещо не се вижда, не-

зависимо че е там, то за 

водача и неговата безо-

пасност няма значение и 

представлява опасност. 

От тази гледна точка 

пътната инфраструкту-

ра следва да предоставя 

на човека зад волана ясна, 

точна и разбираема ин-

формация. Тя е необходима 

и за системите за безо-

пасност в автомобилите, 

които я разчитат и подпо-

магат водачите. 

Следващата връзка, 

свързана с инфраструкту-

рата, е контактът между 

гумите и настилката - 

коефициент на сцепление, 

равност на настилката, 

чистота, отводняване 

и т.н. Инфраструктурни 

решения: за подсещане 

и подпомагане на водача 

да се върне в движението 

– шумящите маркиров-

ки, тресящите полоси и 

други; за ограничаване на 

скоростта на движението 

– изкуствени неравности, 

кръгови кръстовища, ре-

шения за успокояване на 

движението и други; за 

подобряване на видимост-

та и ограничаване на въз-

можността за нарушения 

и други. Едва ли е възмож-

но в момента да изброя 

всички положителни прак-

тики, свързани с пътната 

инфраструктура, които 

се прилагат в Европа и по 

света. И всичко това е с 

цел да се запази устой-

чивостта на системата, 

за да не се изпусне кине-

тичната енергия, която 

да смачка хората и тех-

никата. 

Условно процесите, 

свързани с пътнотранс-

портното произшествие, 

могат да се разделят на 

три фази. Преди ката-

строфата - това, за кое-

то говорихме досега; по 

време на катастрофата 

- когато е много важно да 

се намали силата на удара 

и тук влизат в действие 

защитните ограждения, и 

третата фаза - да се от-

странят последствията и 

да се създадат условия за 

нормално движение.

 

Какви действия след-
ва да се предприемат, за 
да се наложи този подход 
като политика за пости-
гане на висока степен на 
безопасност по нашите 
пътища? 

Интегрираният подход 

изисква всички елементи 

на системата да се съо-

бразят с човешките сла-

бости и ограничени въз-

можности. Това означава 

преработка на норматив-

ната база във всички на-

правления от тази гледна 

точка, подготовка на ква-

лифицирани кадри, осигу-

ряване на необходимото 

целево финансиране, из-

менение на отношението 

на институциите и граж-

данското общество към 

проблема безопасност на 

движението като проблем, 

който решава най-важното 

за всеки човек - опазване 

на неговия живот и здраве. Снимка БГНЕС
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В световен мащаб бли-

зо 1,35 млн. души загиват 

вследствие на пътно-

транспортни произшест-

вия (ПТП), а други 50 млн. 

са ранени, като социално-

икономическите разходи са 

над 120 млрд. евро и всичко 

това в рамките на една го-

дина.

В България тези цифри в 

изминалите години са даде-

ни в графиката.

В контекста на целите 

на ЕС в стратегията за 

подобряване на безопас-

ността на движение по пъ-

тищата (БДП) за периода 

2011 – 2020 г. страната ни 

е планирала да постигне 

намаляване на броя на за-

гиналите с 50% и броя на 

тежко ранените с 20%.

За съжаление тази цел 

не е постигната (виж таб-

лицата). 

Починали са в повече 

от 600 човека за периода 

и страната ни е все още 

далеч от достигане на по-

ставените цели.

Ако се анализира раз-

пределението на ПТП по 

време – по месеци, дни и по 

часове, се установява, че 

най-рисковите месеци са 

от юни до октомври, най-

рисковият ден е петък, а 

по часове – между 16 и 20 ч., 

т.е. времето на най-интен-

зивното движение.

Анализът на риска от 

участие в ПТП в зависи-

мост от пропътуваното 

разстояние показва, че 

автомагистралите са 

най-безопасните пътища 

(едно тежко ПТП настъпва 

средно на всеки 12,9 млн. 

пропътувани километра), 

докато при движението 

по първокласните пътища 

едно тежко ПТП настъпва 

на всеки 5,2 млн. пропъту-

вани километра.

Изводът от изнесените 

статистически данни е, че 

БДП рязко се влошава при 

нарастване на интензив-

ността на движение. Дори 

тогава, когато атмосфер-

ните условия са най-добри – 

месеците от юни до октом-

ври, ПТП са повече поради 

високата интензивност на 

движение.

Другият извод е, че ко-

гато се предлага разделяне 

по място на автомобилни-

те потоци (еднопосочно 

движение, допълнителни 

ленти за завиващите ав-

томобили, пресичания на 

две нива и т.н.), което до 

известна степен е постиг-

нато с изграждането на 

автомагистралите у нас, 

ПТП са в пъти по-малко. 

Основните влияещи 
фактори върху БДП са: 
регулаторна рамка, пътна 

инфраструктура, автомо-

билен парк, поведение на 

участниците в движение-

то, контрол, спасителна и 

спешна медицинска помощ.

Пътната инфраструк-

тура е основен елемент в 

транспортната система 

и оказва огромно влияние 

върху безопасността на 

движение. Това влияние е 

положително само тогава, 

когато безопасността е 

интегрирана в процеса на 

планиране, проектиране, 

строителство и поддържа-

не на пътищата, или с дру-

ги думи, пътят трябва да 

осигури оптимални условия 

за придвижване на всички 

участници в движението, 

като изпраща ясни и разби-

раеми сигнали към тях и ги 

предпазва от грешки.

Личното ми мнение е, 

че факторът безопасност 

е подценен в планирането, 

проектирането и стро-

ителството на пътища, 

но е особено дефицитен в 
пътното поддържане, къ-
дето в последните години 
се наляха чрез ПМС мили-
арди левове, но не доведоха 

до съществено намаление 

на ПТП.

Знайно е, че голямата 

част от републиканска-

та пътна мрежа (РПМ) е 

проектирана и изградена 

преди повече от 30 - 40 г. 

(с изключение на автома-

гистралите), т.е. при усло-

вията на други изисквания 

и параметри. Най-общо ка-

зано, тогава изискванията 

към пътя бяха да отговаря 

на движението на „едини-

чен“ автомобил с тягови 

характеристики много 

по-ниски от сегашния ав-

томобилен парк (жигули, 

москвич, ЗИЛ бяха заложени 

като оразмерителни авто-

мобили).

В настоящето по РПМ 

се движат много по-мощни 

автомобили, и то при усло-

вията на висока интензив-

ност на движение – т.нар. 

автомобилен поток.

Единственият начин 

да се премахне този ди-

сбаланс е при ремонта на 

РПМ да се отчитат тези 

промени и да се включат в 

ремонтните дейности.

Ще се върна към изне-

сените по-горе статисти-

чески данни за ПТП и забе-

лязания рязък скок на ПТП 

при голяма интензивност 

на движение - на месечна, 

дневна и часова база, т.е. 

фактора, който не е отче-

тен при първоначалното 

проектиране, касаещо най-

вече първокласната пътна 

мрежа, изградена преди го-

дини.

Как сега е решен въ-

просът с ремонта на РПМ 

– вместо целенасочени 

търгове за реконструкция и 

основен ремонт, при което 

не само да се преасфалти-

ра, а на база на професио-

нален анализ да се внесат 

нужните корекции, у нас се 

вземат чрез проведените 

търгове за пътно поддър-

жане всички инвестиции. 

Търговете за пътно под-

държане са замислени пър-

воначално за типичните за 

това дейности – косене, 

изкърпване на дупки, ряза-

не на клони, подновяване на 

маркировки и т.н., и затова 

единичните цени са високи.

За непрофесионалиста 

това е дребна подробност, 

но за мен тя е съизмерима 

с т.нар. ин хаус поръчки – 

освен нищожен ефект от 

дадените милиарди тя вли-

яе често пагубно и на БДП.

В тази връзка е учудва-

що защо пътната админи-

страция възлага милиарди 

точно през тях, като освен 

завишените цени са налице 

и други негативи – липсва 

адекватно проектиране, 

което не се проверява по 

надлежния ред, това е в 

противоречие и със ЗУТ, 

тъй като в повечето слу-

чаи се отнася за промени 

на конструктивни елемен-

ти на пътя и съоръжения-

та. Стигна се до абсурдния 

факт да се ремонтира Ас-

парухов мост без одобрен 

проект, да се променя ти-

път кръстовище по път I-9 

също без проект и т.н. При 

този тип възлагане липсва 

независим строителен кон-

трол, няма държавна прие-

мателна комисия, гаран-

ционните срокове са къси 

и т.н. Като резултат от 

горното в 99% от случаите 

се повтаря същата конфи-

гурация на пътя с коменти-

раните по-горе недостатъ-

ци без адаптиране на пътя 

към новите условия. 

Типичен пример е току-

що приключилият ремонт 

на път I-2 в участъка Дев-

ня – Варна. Без да се ана-

лизира интензивността 

на движение, се преасфал-

тират съществуващите 

кръстовища, като не се 

предвиждат допълнителни 

ленти за движение на ляво 

завиващите автомобили 

за разклоненията за с. Иг-

натиево, с. Езерово, за про-

мишлената зона, където 

има асфалтови бази и го-

лям товарен трафик. Така 

движещите се по директ-

ното трасе трябва да се 

съобразяват и да изчакват 

спрелите за ляв завой МПС, 

което често води до ПТП и 

създава дискомфорт на ин-

тензивния трафик.

Тази практика при ре-

монт на РПМ чрез асфал-

тиране без промяна на 

елементите на същест-

вуващите пътища с тех-

ните недостатъци, освен 

че не постига необходимия 

ефект, води и до увеличава-

не на аварийността. Този 

абсурден факт (да влагаш 

пари, за да увеличиш ПТП) 

се обяснява с това, че не-

опитните, невнимателни 

шофьори и тези, които ми-

нават за първи път, подве-

дени от добрия асфалт, се 

движат с голяма скорост, 

попадат в неблагоприятна 

ситуация и пътят, вместо 

да указва поведението на 

водачите, ги наказва. Все-

известно е, че дискомфор-

тът на водача е сериозна 

предпоставка за ПТП.

Неблагопри ятни ят 

ефект от подобни поръчки 

има и други измерения – те 

изразходват средствата 

за истинското пътно под-

държане и за непрестижни-

те, но крайно необходими 

дейности по поддържането.

Друг съществен недос-

татък на пътното ни под-

държане по отношение на 

безопасността на движе-

ние е липсата на измерва-

не на т.нар. коефициент на 

сцепление. Този показател 

не се отчита, а от него 

зависи както дължината на 

спирачния път, така и ско-

ростта, с която можем да 

преминем през дадена кри-

ва. Понякога този коефици-

ент определя решаващите 

няколко метра, от които 

зависи дали ще има ПТП 

или не. Само като сравне-

ние – на летищата този 

коефициент се мери регу-

лярно и се вземат веднага 

мерки при понижаване на 

стойността му, за да мо-

гат самолетите да спрат 

в рамките на пистата.

Могат да се посочат 

и други съществени не-

достатъци на пътното 

поддържане – липса на на-

правляващи стълбчета, 

които указват посоката 

на движение и са ефектив-

но средство за оптично 

водене на пътя, особено 

при лоши метеорологични 

условия – дъжд, сняг, мъгла.

Други недостатъци са 

неоправдано близкото раз-

положение на билбордове и 

всякакви рекламни табели 

до динамичния габарит на 

пътя, липсата на одит по 

пътна безопасност поне на 

най-натоварените пъти-

ща, неправилно поставени 

ограничителни системи, 

които в някои случаи, вмес-

то да помогнат, пречат, 

както и използването само 

на метални такива, от-

съствието на интелигент-

ни транспортни системи и 

т.н.

Всичко написано дотук 

говори, че пътното под-

държане трябва рязко да се 

подобри, систематизира и 

ориентира към подобряване 

на безопасността на дви-

жение, вместо да се използ-

ва както досега за други 

цели, несвойствени на об-

ществения интерес. Необ-
ходимо е също основният 
ремонт и реконструкция-
та на пътища да се отде-
ли и организира правилно 
в унисон с представената 

на 19.06.2019 г. нова Ев-

ропейска стратегическа 

рамка „Следващи стъпки 

към визия 0“ – през 2050 г. 

„0“ загинали по пътищата, 

а към 2030 г. намаляване с 

50% на смъртните случаи и 

тежките наранявания.

Гореописаното касае 

половината от пътната 

инфраструктура, а имен-

но републиканската път-

на мрежа, що се касае за 

т.нар. общинска инфра-

структура, която е също 

около 20 000 км – там не-

щата са повече от тра-

гични. Спешно е необходи-

мо да се приложат мерки 

за нейното поддържане, 

тъй като досегашната 

система е неработеща и 

нискоефективна.

Като заключение мога 

да кажа, че освен недо-

финансирането основен 

проблем на пътната ин-

фраструктура е неефек-

тивното й управление и 

липсата на професионали-

зъм на политически назна-

чените чиновници в секто-

ра през годините.

Загинали и тежко ранени в Република България за периода 
2010 – 2019 г.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Загинали при пътнотранспортни произшествия

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

загинали 776 657 601 601 661 708 708 682 611 628

цел за намале-

ние към 2020

776 739 700 661 622 583 544 505 466 427

Използвана литература:
1. Р. Колелиев: „Безопaсността на пътя – една от основните 

цели на стратегията при ремонта на републиканската мрежа“, в. 

„Строител”, 28.02.2020 г.

2. Р. Колелиев: „С кампании и работа на парче няма да се подо-

бри пътната безопасност“, в. „Черно море”, 15.05.2015 г.

3. Р. Колелиев: „Нормативни пропуски подхлъзват безаварийно-

то движение по пътищата“, в. „Черно море”, 23.03.2015 г.

4. Национална стратегия 2011 – 2030 за безопсност на движе-

нието по пътищата в Република България.

На пътя Девня – Варна не се предвиждат допълнителни ленти за движение на ляво завиващите автомобили за разклоненията за 
с. Игнатиево, с. Езерово и за промишлената зона

Вестник „Строител“ ще продължи да следи темата, както и всички актуални за бранша теми, като предоставя възможност на всички страни да изложат 
своите мнения и гледни точки.
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Проф. д.н. инж. Станислав Василев, преподавател в Геодезическия факултет, 
ръководител на Центъра за качество и акредитация – УАСГ:

Най-сериозният проблем при обучението в електронна среда е липсата на живия контакт с аудиторията
Снимка авторът

Георги Сотиров

Проф. Василев, моля 
характеризирайте ра-
б о т а т а  н а  к а т е д р а 
„Фотограметрия и кар-
тография”, като имате 
предвид, че много от на-
шите читатели са били и 
Ваши студенти…

Катедрата  е  една 

от първите, създадени 

във Висшето техническо 

училище през 1942 г. под 

името „Фотограметрия и 

топография“ в рамките на 

специалността „Земемер-

но инженерство”. По-късно 

името е променено на „Фо-

тограметрия и картогра-

фия”. Днес четирима от 

преподавателите сме про-

фесори, един е доцент, а 

петимата нехабилитирани 

колеги са главни асистен-

ти с докторска степен.

Разполагаме с две ла-

боратории – по фотогра-

метрия и по картография. 

През последните години 

благодарение на активна-

та ни дейност там беше 

доставена съвременна 

техника за обучение: 3D 

принтер; цифрова камера 

с висока резолюция и ро-

ботизирана глава за ав-

тономно управление; две 

безпилотни летателни 

системи, едната от които 

с термална камера; кон-

тейнер с добавена реал-

ност и други. 

Преподаваме общо по 

34 учебни дисциплини, от 

които 14 са в основния 

курс. Стремежът е посто-

янно да се обновява учеб-

ното съдържане и като 

тематика, и като начин на 

преподаване. Постъпващи-

те през последните години 

възприемат света по-визу-

ално. Затова е по-трудно 

да ги накараме да четат 

сух текст и да помнят фор-

мули. Налага се да включва-

ме в презентациите си все 

повече илюстрации и видео 

клипове и да представяме 

учебното съдържание по 

по-атрактивен начин, за да 

задържим вниманието им.

За четвърти и пети 

курс предлагаме специа-

лизации, като „Фотогра-

метрия и дистанционни 

методи“ и „Картография и 

ГИС“. Броят на записалите 

се не само показва траен 

интерес към изучаваните 

дисциплини, но е и оценка 

за отношението към пре-

подавателите. 

Вие сте специализиран 
в направление „Картогра-
фия”. Запознайте аудито-
рията с обучението по 
предмета в специалност-
та „Геодезия”?

През 2016 г. беше при-

ет нов учебен план на спе-

циалността „Геодезия“, съ-

гласно който значително 

се увеличи хорариумът на 

часовете по картография. 

Към изучаваните до този 

момент дисциплини „Топо-

графско картографиране”, 

„Картография” и „Картни 

проекции” бяха добавени 

две нови: „Основи на кар-

тографирането” и „Тема-

тично картографиране”. 

Бъдещите геодези-

сти имат възможност да 

запишат специализация 

„Картография и ГИС“, къ-

дето изучават още седем 

дисциплини с общ хорариум 

420 часа, от които две са 

избираеми. 

Една от най-важните 
особености на обучение-
то в този факултет е 
неговата практическа 
насоченост. Благодаре-
ние на това Вашите въз-
питаници могат веднага 
след завършването си да 
изпълняват в пълен обем 
всички инженерни дейнос-
ти. 

Точно така. Лично аз 

поддържам връзка с немал-

ко бивши наши студенти, 

които сега живеят в чуж-

бина. Всички те работят 

по специалността си и зна-

нията им биват оценявани 

високо.

Друга особеност е ши-

рокото поле за реализация. 

Специалността „Геодезия” 

е регулирана от две наред-

би за професиите: „Инже-

нер в геодезията, картог-

рафията и кадастъра” и 

„Инженер в инвестицион-

ното проектиране”. Завър-

шилите могат да получат 

правоспособност както 

от Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, 

така и от Камарата на ин-

женерите по геодезия.

Да се спрете и на пре-
дизвикателствата на но-
вите технологии при обу-
чението на студентите?

Нашият занаят вина-

ги е бил силно зависим от 

технологиите. В последни-

те десетилетия те корен-

но се промениха, което до-

веде до цялостна промяна в 

начина на работа. Ще дам 

един пример: Преди години, 

за да се получи информа-

ция от въздушно заснема-

не, трябваше да се наеме 

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

специален самолет, да се 

получат разрешения от 

различни инстанции, кое-

то значително забавяше 

изпълнението и беше ико-

номически изгодно само за 

много големи площи. Днес 

разполагаме с безпилотни 

летателни апарати, чрез 

които заснемането се из-

вършва бързо и на много 

по-ниска цена. Поради това 

значението на фотограме-

трията сериозно нарасна.

Обикновено прилага-

нето на нови технологии 

облекчава работата на 

колегите. Навлизането 

в обучението на близко-

обхватната въздушна 

фотограметрия, лазерни 

скенери, георадари и дру-

ги новости представлява 

допълнително предизвика-

телство, защото се нала-

га студентите да бъдат 

обучавани на все повече и 

по-разнообразни техноло-

гии. Те поставят на изпи-

тание както преподавате-

лите, които трябва бързо 

да ги усвоят и да се научат 

да ги преподават, така и 

административното ръко-

водство, което трябва да 

осигури средства за заку-

пуване на модерна техника. 

В това отношение голямо 

значение има участието на 

преподаватели в различни 

проекти. Например по про-

екта „Наследство БГ” беше 

закупена техника за над 

половин милион лева, която 

ще се използва и през целия 

курс, а и от докторантите 

в специалността.

Как се справяте в 
сложното време, в кое-
то се намира светът, и 
наложеното обучение в 

електронна среда?
Вече втора година 

провеждаме неприсъстве-

но обучение през зимния 

семестър. То е истинско 

предизвикателство и за 

преподавателите, и за 

студентите заради спе-

цификата на инженерните 

специалности. Голяма част 

от занятията са практи-

чески, с използване на 

техника и не могат да се 

провеждат неприсъствено. 

Затова беше променен раз-

писът на учебния процес, 

така че да се формират 

блокове от практически 

присъствени упражнения.

Естествено, никой от 

нас нямаше опит. Препо-

давателите трябваше 

спешно да се научат да 

използват електронните 

платформи. 

Техническото осигуря-

ване на учебния процес не 

се оказа сложно. 

За мен най-сериозният 

проблем е липсата на жи-

вия контакт с аудитори-

ята. Не мога да следя как 

студентите реагират на 

преподавания материал, 

да определя кога им е ин-

тересно и кога ставам до-

саден. Въпроси се задават 

много рядко, а концентра-

цията от разстояние е по-

трудна. 

Вие сте и ръководител 
на Центъра за качество и 
акредитация. Разкажете 
за дейността си там. 

Центърът съществу-

ва от началото на 2017 г. 

с цел подобряване на сис-

темата за управление на 

качеството в УАСГ. През 

първата година създадо-

хме нова йерархична адми-

нистративна структура и 

започна работа по промяна 

на нормативната база на 

университета. Променени 

бяха 15 правилника и бяха 

написани над 10 нови нор-

мативни документа, като 

работата продължава.

Вторият елемент от 

дейността е ориентиран 

към подобряване на въ-

трешния контрол на про-

цесите в университета: 

редовен отчет на препо-

давателите и вътрешен 

одит на административ-

ните ръководители. За да 

се гарантира редовната 

отчетност, Академичният 

съвет ежегодно приема „Го-

дишен план на дейностите 

по самооценяване и вътре-

шен одит“, а ректорът вся-

ка година подписва график 

за работата по изпълнение 

на препоръките от акреди-

тационните процедури. 

От самото създаване 

беше разработена програ-

ма за обучения по качест-

вото на преподаватели, 

служители и докторанти. 

Те се провеждат по еже-

годни графици. При въвеж-

дане на системата бяха 

осъществени редица обу-

чения на административ-

ните органи. Признание за 

дейността на центъра са 

все по-високите оценки от 

акредитационните инсти-

туции, които университе-

тът получава в последни-

те години, и неизменното 

първо място в Рейтинго-

вата система на висшите 

училища, организирана от 

МОН.



18 ТЕМАÑòðîèòåë петък, 3 декември 2021

Промените в ЗОП и ЗУТ залягат като приоритет, обмисля се индексация на 
договорите по обществени поръчки 

Емил Христов
Десислава Бакърджиева

„Няма тема, по която 

да не сме постигнали ог-

ромно съгласие“. С тези 

думи лидерът на ПП „Про-

дължаваме промяната“ 

Кирил Петков, който е и 

кандидат за премиер, об-

общи преговорите за ко-

алиционно споразумение, 

които победителите на 

парламентарните избори 

на 14 ноември проведоха 

с експерти от партии-

те - бъдещи евентуални 

партньори в управление-

то - „БСП за България“, ПП 

„Има такъв народ“ и „Де-

мократична България“. За 

по-малко от седмица меж-

ду 23 до 27 ноември бяха 

организирани 18 срещи по 

секторни политики, сред 

които и касаещите стро-

ителния бранш енергети-

ка, екология, транспорт, 

регионално развитие и 

финанси. Тепърва ще ста-

не ясно дали намеренията 

ще се изпълнят с реални 

действия в следващите 4 

години, каквито са очак-

ванията. Обсъжданията 

навлизат във финалната 

фаза – на лидерско ниво за 

бъдещото правителство. 

Предстои също да се 

изчистят спорните мо-

менти и да се набележат 

законодателни инициати-

ви по приоритетите. Ето 

кои са те: 

В сектор „Енергетика“ – 
анализ за нуждата от нови 
ядрени мощности

При формирането на 

приоритетите в сферата 

преговарящите се обе-

диниха около тезата, че 

при високи цени на тока 

трябва да се разшири 

размерът и обхватът 

на енергийните помощи. 

Разбраха се, че „Марица 

Изток“ трябва да продъл-

жи да работи като енер-

гиен комплекс, като ще се 

търсят възможности за 

максимално продължаване 

на работата на сегашни-

те енергийни мощности 

чрез използване на тех-

нологиите за улавяне на 

емисии. Социалистите 

искат и „превръщане на 

„Марица Изток“ в пример 

за нови „зелени” инвести-

ции, които ще доведат 

до намаляване на цената 

на електроенергията и 

до промяна на начина, по 

който целият комплекс се 

възприема“.

Партиите считат, че 

има нужда от изготвяне 

на независим анализ за 

необходимостта от из-

граждане на нови ядрени 

мощности в страната. 

От „Продължаваме про-

мяната“ подчертаха, че в 

програмата им е заложено 

България да остане ядрена 

държава. Според тях най-

удачно е това да стане 

чрез развитие на АЕЦ „Коз-

лодуй“, като строител-

ството на нови реактори 

може да бъде отложено 

във времето в зависимост 

от нуждите на страната. 

Те са на мнение, че тряб-

ва да се работи активно 

и за удължаване на срока 

за експлоатация на V и VI 

блок в АЕЦ „Козлодуй“. От 

„Демократична България“ 

считат, че той трябва да 

е до 2049 г. „Има такъв 

народ“ искат незабавно да 

започне строителството 

на седми блок в същест-

вуващата ни централа, 

както и да се следят тех-

нологиите за малките мо-

дулни реактори. 

За АЕЦ „Белене“ идеи-

те са различни. От „БСП 

за България“ настояват за 

изграждане на нова АЕЦ в 

Белене. „Има такъв народ“ 

предлагат на площадката 

на АЕЦ „Белене“ да бъде по-

строен завод за водород. 

„Демократична България“ 

е срещу нова ядрена елек-

троцентрала в Белене. Те 

предлагат провеждането 

на конкурс за безядрена 

площадка за енергийна ин-

дустриална зона. 

 Сектор „Транспорт“ – за-
почнатите магистрали и 
тунелът под Шипка оста-
ват приоритет 

Пътната безопасност 

бе акцентът при обсъжда-

нето на приоритетите в 

отрасъла. Преговарящите 

се обединиха около идея-

та да бъде създаден нов 

Закон за движението по 

пътищата, така че да се 

подобри качеството на 

подготовката на шофьор-

ите. По отношение на 

нормативната уредба от 

ДБ настояха и за законови 

промени, които да ограни-

чат покупките на стари 

автомобили.

Имаше консенсус и за 

развитието на морски и 

речен транспорт с изгот-

вяне на специална стра-

тегия за целта, както и 

по темата за създаване 

на регистър на автомоби-

лите на хората с уврежда-

ния. Партиите са едино-

душни и че е необходимо 

залагане на достатъчно 

средства за обновяване 

на мотрисния и локомоти-

вен парк на БДЖ. От ИТН 

считат, че трябва да се 

наблегне на екологичните 

видове транспорт чрез 

влакове и електромобили, 

както и на подобряване на 

достъпността на транс-

портната инфраструкту-

ра за хората с увреждания. 

В споразумението ще 

бъде заложено да се ра-

боти за нулева корупция 

и прозрачност при под-

готвянето на обществе-

ни поръчки като част от 

цялостната система на 

прозрачност в харченето 

на публичния ресурс в дър-

жавата. Преговарящите 

са категорични, че тряб-

ва да се направи и анализ 

на проектната готовност 

за проектите в Програма 

„Транспортна свързаност“ 

поради риск от загуба на 

средства. От „Продължа-

ваме промяната” предла-

гат да се създаде и бан-

ка от проекти, които да 

бъдат оценявани от АПИ 

и реализирани при необхо-

димост. Четирите партии 

искат и да се свържат 

всички  информацион -

ни системи на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ), Агенция „Митници“, 

ДП „Пристанищна инфра-

структура“. 

Всички са обединени за 

това, че автомагистра-

лите „Хемус“ и „Струма“ 

трябва да бъдат завърше-

ни в кратки срокове, както 

и тунелът под Шипка. В 

програмата на ПП „Продъл-

жаваме промяната” е вклю-

чено и строителството на 

мостове навсякъде където 

има фериботни връзки с Ру-

мъния, както и изграждане-

то на още един мост над р. 

Дунав при Русе. Те настоя-

ват и за спешен ремонт на 

Аспаруховия мост край Ва-

рна или проектирането на 

нов. Като важно те опре-

делят и реализирането на 

тунел под Стара планина, 

както и завършването на 

пътните връзки със Сър-

бия и Македония. Експер-

тите на ПП са на мнение, 

че градове като Пловдив 

и Варна са подходящи и за 

надземно метро. „Има та-

къв народ“ поставя фокуса 

върху изграждането на пъ-

тен коридор номер 9 Русе 

– Велико Търново – Стара 

Загора – Хасково, както и 

номер 8 между Кюстендил 

– София – Бургас – Варна. 

ИТН подкрепят строител-

ството на тунела „Петро-

хан“ с директна връзка Со-

фия – Видин.

Един от най-сериоз-

ните проблеми в сектор 

„Транспорт“ според „Демо-

кратична България“ е лип-

сата на мерки, които да 

намаляват травматизма и 

смъртността по пътища-

та. Според тях отговор-

ността за строителство, 

планиране и управление на 

инфраструктурата е раз-

пръсната в различни ин-

ституции, което води до 

размиване на задължения-

та. От ДБ искат Агенция 

„Пътна инфраструктура” 

да мине под юрисдикция-

та на Министерството 

на транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията, като иде-

ята се подкрепя от „БСП 

за България“. Социалисти-

те считат, че е нужно и 

сформирането на орган, 

който да прави одит на ин-

фраструктурните обекти. 

ДБ са на мнение, че в 

развитието на транспор-

та трябва да се включи 

ефективното използване 

на модерни технологии, 

което ще доведе до по-

вишаване на енергийната 

ефективност в сектора. 

Те предлагат и нов стан-

дарт за качествата на 

пътните обекти, който не 

само да засяга строител-

ството, но и последваща-

та поддръжка. 

 „Екология“-та с вицепре-
миер по климатичните 
промени

И четирите формации 

считат, че има много се-

риозни проблеми във во-

дния сектор, и подкрепят 

идеята да има вицепреми-

ер по климатичните про-

мени в следващия редовен 

кабинет. Те са единни по 

въпроса, че трябва да има 

по-добър контрол над язо-

вирите в страната, като 

настояват и за паспорти-

зация на всички съоръже-

ния. От „Демократична 

България“ посочват, че в 

спешен порядък трябва да 

се направи и преглед на 

състоянието на язовири-

те, тъй като има такива, 

които се нуждаят от неза-

бавни ремонти, като „Бели 

Искър”, „Тича”, „Камчия”, 

„Ястребино”, „Студена”. 

ПП смятат, че язовирите 

е нужно да се стопанис-

ват от различните ведом-

ства на база на това за 

какво се използват - тези 

за напояване да отидат 

към Министерството на 

земеделието и храните, за 

питейни нужди - към МРРБ, 

а за тези за енергоподава-

не да отговаря Министер-

ството на енергетиката.

Партиите са притес-

нени за реализирането на 

проектите по ОП „Околна 

среда 2014 - 2020“, като 

отчитат нисък процент 

на разплащане. Според 

„БСП за България“ сред 

приоритетите на следва-

щото правителство тряб-

ва да е реформа в упра-

влението на средствата 

за опазване на околната 

среда. Те предлагат из-

веждането на дейността 

по оперативната програ-
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ма като самостоятелна 

агенция в структурата на 

Министерството на окол-

ната среда и водите, като 

според тях това ще дове-

де до възможност, когато 

има наложена финансова 

корекция на бенефициент 

МОСВ, тя да бъде обжал-

вана в съда. БСП посочват 

и че има ниски нива на раз-

плащане по Предприятие-

то за управление на дей-

ностите по опазване на 

околна среда ( ПУДООС), 

за което искат да се съз-

дадат ясни правила за 

кандидатстване за фи-

нансиране и за начина, по 

който ще бъдат извършва-

ни оценките. „Тези правила 

трябва да са публични и 

предварително известни, 

за да имаме възможност 

за административен кон-

трол на изразходването на 

средствата по ПУДООС”, 

категорични са социали-

стите. От ИТН предлагат 

приходите от продажби на 

квоти за емисии на парни-

кови газове да остават в 

ПУДООС и да се използват 

изцяло за мерки за клима-

та. Те очакват да има и 

съвет по климата, в кой-

то да участват политици 

и експерти. 

От ПП „Продължаваме 

промяната” настояват за 

създаване на работещ ме-

ханизъм за премахване на 

изоставените строежи в 

страната с акцент върху 

Черноморието. Те искат 

Дирекцията за национа-

лен строителен контрол 

(ДНСК) да направи преглед 

на всички обекти, които 

потенциално попадат в 

обхвата на защитените 

територии или в обхвата 

на Черноморската тери-

тория, и да се установи 

дали има нарушения при 

строителните книжа. 

„Ако има такива, ДНСК 

трябва да предприеме съ-

дебни действия“, заявяват 

от ПП. От политическа-

та формация предлагат 

също да се задели ресурс 

в централния бюджет 

за поемане на разходите 

по изпълнение на всички 

влезли в сила решения за 

разрушаване на незакон-

ното строителство. Сред 

приоритетите, предста-

вени от партията, са още 

оценка на състоянието 

на екосистемите, пре-

установяване на използ-

ването на пластмаса в 

държавната администра-

ция, електрифициране на 

транспорта, „зелена” мо-

билност и стимулиране 

на споделеното пътуване. 

От ДБ съответно държат 

да се създаде данъчна по-

литика, насърчаваща при-

тежаването и използване-

то на превозни средства 

с ниски емисии и да се 

подкрепи изграждането в 

национален мащаб на мре-

жа от зарядни станции за 

електромобили. 

„Демократична Бълга-

рия“ е убедена, че е важно 

да се приеме нов закон за 

водоснабдяване и канали-

зация. Те залагат и пакет 

от стимули за бизнеса 

с фокус върху малките и 

средните предприятия за 

включване в кръговата 

икономика.

За „Регионално развитие“ 
има обща визия за нов ЗУТ

Единодушие по почти 

всички политики за регио-

нално развитие в бъдещо-

то управление показаха 

преговарящите. Общата 

им визия е да се приемат 

нов Закон за устройство 

на територията и про-

мени в Закона за общест-

вените поръчки. Единни 

са и за ограничаване на 

възлагането на тръжни 

процедури чрез ин хаус и 

на инженеринг, обмисля се 

и въвеждането на механи-

зъм за индексация на дого-

ворите по ЗОП, като от 

ПП са против да се прави 

индексация в текущите 

договори, но са съгласни 

такава да има за бъде-

щите. Към промените в 

Закона за обществените 

поръчки предлагат да за-

легнат европейските нор-

ми по FIDIC. От „Има та-

къв народ“ искат в ЗОП да 

се разпишат ясни правила, 

при които подизпълните-

лите ще имат гаранции, че 

ще получат парите, които 

са изработили. Настояват 

и за въвеждане на по-висо-

ки отговорности по отно-

шение на проектантите 

и на строителния надзор. 

Инженерингът според хо-

рата на Слави Трифонов 

трябва да се прилага само 

в определени случаи – на-

пример да няма „по-добра 

форма за реализиране на 

проекта“. Кой как ще опре-

деля коя е добрата форма, 

за момента е неизвестно. 

„БСП за България“ считат, 

че новият ЗУТ трябва да 

включва електронно пода-

ване на инвестиционните 

проекти и електронно из-

даване на разрешителни-

те за строеж. Според тях 

в новия ЗОП трябва да се 

регламентира по нов на-

чин публично-частното 

партньорство. От ДБ 

смятат, че не само стро-

ителните разрешителни е 

необходимо да се дигита-

лизират, но и цялата до-

кументация, включително 

всички архиви. Интересна 

идея на „Продължаваме 

промяната” е да се създа-

де механизъм за стимули-

ране на общините да си 

партнират и да участват 

в общи обществени поръч-

ки, за да привличат инвес-

тиции.

Обща позиция партии-

те имат и относно нужда-

та да се разгледа възмож-

ността за създаване на 

Национален фонд за сбли-

жаване между регионите 

– Северозападна България, 

Родопи, Странджа-Сакар и 

др., чрез регионално прио-

ритизиране на оператив-

ните програми.

От ПП „Продължаваме 

промяната” имат редица 

предложения за реформи в 

сектора, като едно от тях 

е общини, които нямат 

общи устройствени пла-

нове до края на 2022 г., да 

не получават средства за 

капиталови разходи в бю-

джета за 2023 г. От „Има 

такъв народ“ смятат, че е 

правилно да бъдат създа-

дени и регионални инвес-

тиционни бюджети, „ос-

новани на принципите на 

ефективност, ефикасност 

и икономичност при из-

ползването на публичните 

средства за инвестиции“. 

Позиция на „Демократична 

България“ в преговорите 

за коалиционно споразуме-

ние в сектор „Регионално 

развитие” е общините с 

районно деление – Столич-

на, Пловдив и Варна, чиито 

районни кметове се изби-

рат пряко, да разполагат 

със собствен ресурс. Те 

предлагат 1% от бюдже-

та на всяка община да се 

разходва чрез допитване 

до хората, за да се пови-

ши гражданското участие.

Експертите от ПП ис-

кат и изготвяне на пълна 

кадастрална карта на те-

риторията на страната, 

а ИТН считат, че трябва 

да се създаде нова жи-

лищна стратегия и да се 

измисли по-добър начин за 

повишаване на енергий-

ната ефективност. За 

социалистите е важно и 

повишаването на ЕЕ и в 

промишления сектор, как-

то и увеличаване на дела 

на ВЕИ енергията за бита 

и за икономиката.

Приоритет за БСП в 

регионалното развитие е 

и финансовата децентра-

лизация, за да станат об-

щините реален партньор 

на държавата и да подо-

брят предлаганите от 

тях услуги. Според левица-

та от голямо значение за 

малките населени места 

е подобряването на със-

тоянието на четвърто-

класната пътна мрежа. 

Партията държи още на 

устойчиво развитие на 

селското стопанство и 

запазване на почвеното 

плодородие, подобряване 

на социалната инфра-

структура и предлага-

ните услуги. Приоритет 

за БСП е и изграждане на 

трансграничните коридо-

ри, развитието и модерни-

зацията на жп мрежата, 

пристанищната и летищ-

на инфраструктура.

В Сектор „Финанси“ обеща-
ват бюджет 2022 до края 
на януари

Четирите партии се 

договориха, че в бъдеще 

използването на сред-

ства ще е съобразено с 

възвръщаемостта, а не 

на принципа „стратегиче-

ски важно“. Поставиха си 

срок да приемат бюджета 

за 2022 г. до края на яну-

ари, като в него заложат 

дефицит в рамките на 

3,5 - 4,5%, а през лятото, 

когато предвидените ра-

ботни групи по различни 

теми излязат с резулта-

ти, да се направи акту-

ализация. Преговарящите 

са единодушни, че трябва 

да паднат данъците вър-

ху лихвите и т.нар. данък 

уикенд. От ДБ обясниха 

идеята за премахване на 

данък „уикенд” с промене-

ните трудови условия - 

хората до голяма степен 

работят от вкъщи или са 

на гъвкаво работно време.

От ПП „Продължаваме 

промяната” представиха 

идеята си за списък на не-

коректните фирми, които 

участват в обществе-

ни поръчки. Те предлагат 

тегленето на суми над 

10 хил. лв. (вместо сегаш-

ните 30 хил. лв.) в брой 

да се докладва на ДАНС. 

Също сигнал на Агенцията 

да се дава и при преводи в 

чужбина за над 1 млн. лв. 

Формацията иска пода-

ваните всеки месец ДДС 

декларации да включват 

информация и за касовите 

наличности и да се уточ-

нява дали ДДС фактура-

та е била платена, за да 

може по-лесно да се кон-

тролира. Освен това се 

предвижда плащането на 

данък дивидент да става 

само по банков път, в мо-

мента практиката е била 

да става в брой. Формаци-

ята настоява и да се сло-

жи край на безотчетните 

пари, давани за работата 

на депутатите.

„БСП за България“ пред-

лагат 700 лв. минимална 

заплата, както и следва-

щото правителство да 

заложи на повишаването 

на събираемостта, а не на 

увеличаването на данъци-

те. Те искат и въвеждане 

на семейно подоходно об-

лагане и въвеждане на не-

облагаем минимум на един 

от родителите от 550 лв. 

за всяко дете до навърш-

ване на 18 години. Изчисли-

ли са, че това ще струва 

около 845 млн. лв. Левица-

та предлага и осигурява-

не на безплатни детски 

градини и ясли, което по 

техни разчети излиза 100 

млн. лв.

ПП „Има такъв народ” 

обръщат специално вни-

мание на инфлацията, 

програмното бюджетира-

не, автоматизацията на 

публичната администра-

ция, преразглеждането на 

концесионните договори. 

Те настояват бюджетни-

те пари да не се харчат 

от Министерски съвет, а 

само след санкция на пар-

ламента. Приоритет на 

ИТН е да се направи пре-

глед на агенции и минис-

терства и създаване на 

центрове за споделени ус-

луги. Като част от пенси-

онната реформа партията 

предлага да се разреши на 

пенсионните фондове да 

инвестират до 5% вмес-

то сегашния 1% парите 

от втория стълб в по-ри-

скови, но и по-доходоносни 

инвестиции.

Позиция на „Демокра-

тична България” в прего-

ворите за коалиционно 

споразумение в сектор 

„Финанси” е за възможно 

най-бързо влизане в ев-

розоната, за последваща 

оценка на успеха на всички 

финансирани от бюджета 

политики и за намаляване 

дела на разпределяне на 

БВП през държавния бю-

джет. А също и за плав-

ното приближаване на 

бюджетния дефицит към 

европейските фискални 

рамки за бюджетен де-

фицит от 3% и за струк-

турен дефицит. Това смя-

тат, че е постижимо в 

рамките на един мандат.

Експертите на ДБ 

смятат, че е необходимо 

да се стимулира небанко-

вото финансиране чрез об-

лекчаване на процедурите. 

Те настояват и за пълен 

одит на Българскта банка 

за развитие за последните 

5 години, както и за одит 

на процедурата по несъс-

тоятелността на КТБ, за 

да се види дали няма вто-

рично разграбване, дали се 

спазват интересите на 

големите кредитори и на 

обществото.
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Амбициозната идея е на стойност 50 млн. лв. 
Страницата подготви 
Елица Илчева

С официална церемония 

стартира изграждането на На-

ционална онкологична болница 

„Дева Мария“ в Бургас. На исто-

рическото събитие присъстваха 

кметът на общината Димитър 

Николов, областният управител 

на Бургас проф. Мария Нейкова, 

председателят на Общинския 

съвет проф. Севдалина Турма-

нова, ректорът на университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“ проф. 

Магдалена Миткова и много дру-

ги личности и общественици. 

Амбициозният проект се реали-

зира от собственика на УМБАЛ  

„Дева Мария“ Семир Абумелих и 

е на стойност 50 млн. лв.

Сградата ще се разгърне на 

12 000 кв. м застроена площ и ще 

бъде свързана с топла връзка на 

5 нива с досега съществуваща-

та болница „Дева Мария“. Ще е 

висока 12 етажа, като допълни-

телно ще има едно партерно и 

две подземни нива. Тези под кота 

нула са предвидени за лъчелече-

ние и нуклеарна медицина.

На партерния етаж ще има 

Диагностично-консултативен 

център, а десет специалности 

ще си разделят осем етажа. 

На девети етаж ще се изгради 

терапевтично VIP отделение, 

в което стаите ще бъдат със 

специален дизайн и квадрату-

ра по примера на световните 

лидери в болничното лечение. 

Интересна е и концепцията за 

десети етаж, предвиден изцяло 

за академични нужди - тук ще се 

помещават конферентни зали 

за телемедицина, аула и библи-

отека.

 „Имаме амбицията това 

здравно заведение да стане но-

вата Национална онкологична 

болница. Тя е от следващо по-

коление, проектирана на база 

не само на настоящите, но и 

на бъдещите нужди на меди-

цината. Обиколил съм много 

подобни здравни заведения в 

чужбина, за да си отговоря на 

един-единствен въпрос – защо 

хората предпочитат да се леку-

ват там? Отговора го имам и 

на негова база се изгражда тази 

сграда“, каза Семир Абумелих.

„Аз помня първата копка на 

сградата, която е зад мен, и то-

гава задачата беше да старти-

ра процесът на съвременното 

здравеопазване и бургаските 

майки, които раждаха в Сливен, 

да се върнат в Бургас. Това се 

случи. Сега си поставяме нацио-

нална задача – а това е много 

високо предизвикателство“, 

каза в своята реч кметът Ди-

митър Николов.

Със седмица предсрочно приключи ре-

монтът на бул. „Копривщица“, съобщиха 

от община Пловдив. ВиК проектът на 

стойност 7,8 млн. лв. е включил подмя-

на на канализация и водопровод по три 

големи булеварда – „Христо Ботев“, „Ко-

матевско шосе“ и „Копривщица“. Сред-

ствата са осигурени от „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД. 

В рамките на строително-ремонтни-

те дейности са подменени 3 км от до-

веждащата водопреносна мрежа с нови 

чугунени тръби, 1 км второстепенни во-

допроводи и е положен близо 50 000 кв. м 

нов асфалтобетон.

Два от горелите през 

2016 г. тютюневи складове в 

Пловдив ще бъдат реставри-

рани и частично надстроени. 

Собственик  е „Р.И.П.А“ ООД с 

управител бившия почетен кон-

сул на Италия в Пловдив Пиетро 

Луиджи Гиа. Дружеството вече 

има издадено строително раз-

решение, става ясно от офици-

алния сайт на община Пловдив. 

Пресцентърът на местна-

та администрация припомня, че 

миналата година Върховният 

административен съд отсъ-

ди, че тютюневите складове 

трябва да бъдат укрепени, за-

щото представляват архите-

ктурно-строителна културна 

ценност и са както индивиду-

ален, така и част от групов 

архитектурно-строителен па-

метник на културата. 

Идейният проект за новата 

визия на сградите, представен 

през 2018 г., е на студио „Па-

нидея“. Проектът Residence 

Tobacco Factory, или Tobacco 

Residence, обединяваше трите 

бивши тютюневи складове в 

една сграда с четири основни 

стълбища плюс едно допълни-

телно от сутерените до пар-

тера. Hoвaтa фyнкция пред-

вижда мaгaзини нa пapтepa, 

aпapтaмeнти пo ocтaнaлитe 

eтaжи и две пoдзeмни нива c 

пapкoмecтa. Проектът пред-

лага партерният етаж да има 

витрини максимално близо до 

нивото на тротоара, а жилища-

та да бъдат с осветеност от 

вътрешни атриуми. Проектът 

е съгласуван с НИНКН, но няма 

яснота дали не е претърпял 

промяна.

Тъй като предстои хоризон-

тално укрепване на конструк-

цията, собствениците на съ-

седните сгради са уведомени 

и имат срок за обжалване в 

рамките на 14 дни. Ако такова 

няма, укрепването и строител-

ството могат да започнат.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

0700 20 404
WWW.INGCONSULT.BIZ

XCMG  на  3 - то място сред най-големите производители
на строителна техника в света.*

* KHL's Yellow Table за 2021

НАЛИЧНИНА СКЛАД
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Проектът скоро ще е готов в техническа фаза

Страницата подготви 
Елица Илчева

Едно от емблематичните 

места в Момчилград - бившето 

лятно кино, може да се превър-

не в Експо център за изкуство 

и култура, ако бъде намерено 

финансиране. С решение на 

Общинския съвет от юни ми-

налата година е гласувано из-

работването на служебен ПУП 

за отреждането на имота за 

озеленяване и културни дейнос-

ти. Година по-късно е одобрен 

подробният устройствен план, 

а община Момчилград актува 

имота като публична общинска 

собственост. Лятното кино 

функционира до началото на 90-

те години, а преди това - през 

50-те, там се е помещавал Кул-

турният дом на града. 

Идейният проект за об-

новяване,  реконструкция и 

преустройство на сградата 

предвижда изграждането на 

външна амфитеатрална сцена 

с площ от 90 кв. м с прилежа-

щи гримьорна, пробна, репети-

ционна, съблекални с душове за 

артисти с обща площ от око-

ло 180 кв. м, както и склад за 

сценични реквизити. Броят на 

посетителите е за близо 100 

седящи места.

В Експо центъра е предвиде-

на ритуална зала върху 300 кв. м 

и капацитет за 80 души. Пред-

видена е и голяма церемониална 

трибуна (60 кв. м). Освен това 

ще бъде изградено бистро с то-

пла кухня и лоби бар.

Фоайето на бъдещия цен-

тър ще бъде решено като ат-

риум, а към него са заложени 

пространства, в които да се 

разположат гардеробна, асан-

сьор и други. Вторият етаж е 

с площ от 600 кв. м за градска 

художествена галерия, музей и 

зала за конферентни събития. 

На третия етаж са проекти-

рани три обучителни зали за 

различни културни събития от 

частен и обществен характер, 

както и две помещения за бъде-

ща местна радиопредавателна 

станция. Сградата ще има ка-

пацитет да посреща различни 

прояви с обществен характер, 

включително и заседанията на 

местния общински съвет. 

От общината очакват но-

вото правителство да отпусне 

средства от държавния бюджет 

за реализиране на проекта.

Старото депо за би-

тови отпадъци край ве-

ликотърновското село 

Шереметя, на което 

от 1972 година до зара-

ботването на новата 

регионална система 

бе трупана сметта от 

града и общината, вече 

е в историята. Десет-

ки декари земя са обла-

городени чрез проекта 

за рекултивация, чието 

изпълнение приключи.

С инвестицията 

община Велико Търново 

слага край на дългого-

дишни проблеми и прави 

поредна важна стъпка в 

опазването на околната 

среда. При рекултиваци-

ята на терена са изгра-

дени системи за отвеж-

дане на атмосферните 

води, както и за улавяне 

на газове. Той е затру-

пан със земна маса с 

дебелина 1 метър и ще 

бъде затревен. 

Инвестицията е в 

размер на 2,5 млн. лева, 

които са осигурени от 

ПУДООС и от общин-

ския бюджет.

Община Тервел 

очаква подкрепа по 

проект „Красива Бъл-

гария“ за обновяване 

на ритуалния дом в 

града, съобщават 

от кметската уп-

рава. Сградата не е 

ремонтирана пове-

че от десетилетие. 

През тази година 

общината е успяла 

да поправи покривна-

та конструкция, за 

да спрат течовете 

при дъжд в част от 

помещенията. 

В лошо състоя-

ние обаче е дограма-

та, която навсякъде 

трябва да бъде под-

менена, от ремонт 

се нуждаят и сервиз-

ните помещения, по-

ясняват от местна-

та администрация. 

Интериорът в Дома 

на младоженците 

ще бъде запазен, но 

всички дървени об-

лицовки и настилки 

трябва да бъдат 

реставрирани, доба-

вят от общината, 

която е готова да 

съфинансира до 59 

на сто от обнови-

телните дейности.

Проектите за 

новата кампания на 

„Красива България“ ще 

бъдат набирани до 7 

януари догодина.

Обозначаването на серията верижни багери на JCB с буквата Х (Екс) съвсем не 
е случайно - това са машини с екстра качество, за екстремни натоварвания и 
безмилостна експлоатация, а и с ексклузивен комфорт за оператора

Верижните багери от серия Х на английския производител са плод на 4-го-

дишна усилена развойна дейност, след което всички компоненти и прототипи на 

машините са подложени на интензивни изпитания за максимално повишаване на 

качеството и надеждността им. Крайният резултат, представен за първи път 

през 2018 г. в лицето на модела 220Х с работна маса 22 т, е съвсем ново поколе-

ние багери, отличаващи се с върхова надеждност, издръжливост, ефективност, 

икономичност, лекота на управление и комфорт за оператора - истински Game 

Changer. През 2019 г. дебютираха също 140Х (14,8 т) и 150Х (15,4 т), а през 2022-

ра е планирано JCB да допълни серия Х с багери над 30 т, като пръв се очаква да 

бъде 38-тонният модел 380Х.

Максимална надеждност и издръжливост
Багерите от серия Х веднага правят впечатление със солидните си масивни 

конструкции. Надстройката на 220Х е с 200 мм по-широка от предходния модел и 

очертава габарит от 2,7 м. Допълнителното пространство позволява на инжене-

рите на JCB да разположат основата на стрелата точно в центъра на машината, 

а не леко настрани. По този начин се намалява натоварването върху лагера на 

въртящия се венец на надстройката и се осигурява по-голяма прецизност при 

изкопаване на канали.

Като официален дилър на JCB у нас СИ ЕМ ЕЛ България Ви предоставя атрак-

тивни условия за финансов лизинг от 0% лихва посредством партньорската си 

програма с JCB Finance и УниКредит Лизинг.
Висока адхезия с околните материали и по-добро 
уплътнение.

Удължено време за съхранение в сравнение със 
смесите, произвеждани по досега използваните 
технологии.

Полага се при всякакви метеорологични условия.

Пакетирана и на депо. 

Контакти:
Гр. Варна, ул. д-р Николай Коларов 3
Търговски отдел: 0882 93 93 14
Email: sales@pmostove.com

pmostove.com
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Най-интересното съоръжение е изградено от 974 корабни контейнера
Страницата подготви
Елица Илчева

Една година преди началото 

на Мондиал 2022 всички изграж-

дащи се 8 стадиона в Катар вече 

са напълно завършени и готови 

да приемат мачовете от Све-

товното първенство по футбол. 

Новината съобщи генералният 

директор на организационния 

комитет Насер Ал-Хатер при 

представянето на най-интерес-

ното от съоръженията - „Рас 

Абу Абуд“, което носи името 

„974“, отговарящо на броя на ко-

рабните контейнери, използвани 

M+, музеят, посветен на 

съвременната визуална култу-

ра, проектиран от Herzog & de 

Meuron, отвори врати в Хонконг. 

Сградата от 65 000 кв. м е раз-

положена в Уест Коулун. Тя е със 

17 000 кв. м изложбена площ, на 

която се представят над 1500 

произведения на изкуството, 

разпределени в 33 галерии. На 

територията има още киноса-

лон и изследователски център. 

А градината на покрива пред-

лага спираща дъха гледка към 

пристанището и върха Викто-

рия.

Сградата е облицована с 

гофрирани теракотни плочи, а 

огромен LED екран на южната 

фасада представя експозиции-

те.

Зданието е частично вкопа-

но в земята в непосредствена 

близост до подземния железо-

пътен тунел, където е Airport 

Express. Дневната светлина 

достига до подземните етажи 

чрез капандури, които се явяват 

и дизайнерски елемент в архи-

тектурата.

при строителството му. 974 е и 

международният телефонен код 

на Катар. Стадионът е с капа-

цитет 40 000 зрители и ще бъде 

домакин на седем мача.

Най-големият стадион от 

всички е „Лусаил“, който също е 

напълно готов и за него се из-

чаква подходящ момент да бъде 

представен на общественост-

та.

Насер Ал-Хатер увери още, 

че инфраструктурата за Мон-

диал 2022 също ще бъде завър-

шена доста преди началото на 

турнира. Уникалната логистика 

ще бъде отличителна черта на 

предстоящото световно. Фе-

новете ще могат лесно да при-

състват на два мача, които се 

провеждат в един и същи ден в 

различни градове, като избягват 

дългите пътувания, тъй като 

максималното разстояние между 

стадионите е само 56 км. 

Срещите по футбол през 

следващата година ще се прове-

дат от 21 ноември до 18 декем-

ври в пет града – Доха, Ал-Хор, 

Лусаил, Ал-Райян и Ал-Вакра, и на 

осем стадиона – „Халифа“, „Ал-

Джанубе“, „Ал-Байт“, „Едюкейшън 

Сити“, „Ахмад бин Али“, „Ал-Тума-

ме“, „974“ и „Лусаил“.

Със символична първа копка 

албанският премиер Еди Рама 

даде старт на строителството 

на тунела „Логара“. Близо 6-ки-

лометровото съоръжение ще 

пробие т. нар. Албанска ривиера 

по южното крайбрежие на стра-

ната по пътя между Вльора и Са-

ранда. Очаква се инвестицията 

да възлезе на 155 милиона евро.

Небостъргач, който може да 

пречиства въздуха около себе 

си, са проектирали амбициозни 

екоархитекти. Сградата ще 

има модерен дизайн с много ос-

тъкления и изобилие от зелени-

на. Тя ще е от екологично чисти 

материали, като конопобетон, 

дърво и биобетон, за да се нама-

ли въглеродното въздействие на 

строителството с 50 процента 

в сравнение с традиционните 

бетон и стомана.

Концептуалното име на 

обекта е „Градска секвоя“ (Urban 

Sequoia).Той е създаден по повод 

конференция на ООН в Шотлан-

дия COP26 за изменението на 

климата. Архитектите зад сме-

лата идея са от известното 

студио Skidmore, Owings & Merrill 

(SOM).

Техническите детайли са 

оскъдни на този ранен етап, но 

според SOM небостъргачът ще 

усвоява до 1000 тона въглерод 

годишно, което е еквивалентно 

на „работата“ на 48 500 дърве-

та. За се постигне това, сгра-

дата ще включва интегрирана 

технология за улавяне на въгле-

род. 

„Идеята е с подобни мерки да 

се пречиства въздухът в непо-

средствена близост. В крайна 

сметка цели „гори“ от „градски 

секвои“ биха могли да тран-

сформират градовете и дори да 

променят хода на изменението 

на климата. След 60 години про-

тотипът ще е абсорбирал до 

400 процента повече въглерод, 

отколкото би могъл да излъчи 

по време на строителството“, 

казват от SOM.

Уловеният въглерод може да 

има различни промишлени прило-

жения, завършвайки въглеродния 

цикъл и формирайки основата 

на новото поколение икономика. 

Ако в сградата се интегрират 

системи за биомаса и водорасли, 

фасадите биха могли да я пре-

върнат в източник на биогориво, 

което да захранва отоплителни 

системи, автомобили и самоле-

ти.

Въпреки че „Градската сек-

воя“ е много амбициозно пред-

ложение и изглежда малко веро-

ятно да бъде реализирано скоро, 

нуждата от подобна архитекту-

ра е крещяща: глобалният сгра-

ден фонд е отговорен за 40% от 

всички емисии на CO
2
 в свето-

вен мащаб.

Търгът за строителство-

то е спечелен през октомври 

т.г. от консорциум от две тур-

ски компании, които трябва да 

приключат всички дейности по 

обекта до края на 2024 г. Заедно 

с предстоящото завършване на 

обходния път на Вльора тунелът 

ще облекчи трафика по един от 

най-натоварените и бавни пъ-

тища в Албания, особено през 

летния туристически сезон.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Инж. Красимир Папукчийски, 
ген. директор на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“

Иван Гавалюгов, 
кмет на Ботевград 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Примата на българската естрада Лили Ива-

нова ще изнесе три последователни концерта в 

Зала 1 на НДК – на 14, 15 и 16 декември от 20 ч. 

Те ще поставят края на националното й турне за 

2021 г., което е с общо девет представления в 

най-големите зали на страната.

Концертите в Зала 1 на НДК ще се проведат с 

подкрепата на Столичната община. Софийската 

публика ще има шанса да чуе за първи път на живо 

песните от издадения през септември 2021 г. мини-

албум „Чуй душата ми“. Той ще може да бъде закупен 

на специален щанд в НДК в дните на събитията. 

Представленията ще се проведат при спазва-

не на всички противоепидемични мерки. Зрители-

те трябва да представят Зелен сертификат (за 

лица над 18 г.) за ваксинация, преболедуване или 

негативен тест за COVID-19 – PCR (направен до 

72 ч преди началния час на концерта), или анти-

генен тест (направен до 48 ч преди началния час 

на концерта).

За улеснение на публиката мобилна лаборато-

рия ще извършва антигенни тестове на входа на 

НДК в дните на концертите.

България отново 

ще е на сцената на 

Евровизия през май 

2022 г. Страната 

ни ще бъде пред-

ставена в Торино, 

Италия, от супер-

групата Intell igent 

Music Project, която 

ще изпълни песента 

Intention („Намере-

ние”). През декември 

тя ще бъде презен-

тирана за пръв път 

на живо в четири 

български града. В 

Плевен на 9 декември 

в читалище „Съгла-

сие 1869“, във Велико 

Търново – 13 декем-

ври, МДТ „Констан-

тин Кисимов“, Русе 

– 15 декември, Канев 

център, и Стара За-

гора – 17 декември, 

Културен център.

На сцената ще се 

качи пълният състав 

на Intelligent Music 

Project – Рони Ромеро, 

Стоян Янкулов-Стун-

джи, Бисер Иванов, 

Славин Славчев, Иво 

Стефанов, Боби Ко-

сатката, Димитър 

Сираков, Лина Никол 

и Самуел Ефтимов.

„Песента поста-

вя въпроса за лична-

та вътрешна борба 

на всеки един от нас 

с остарелите модели 

за вяра и поведение, 

които ни дърпат на-

зад. Няма безопасна 

зона. Има безполезно 

съществуване. Нами-

рането на правилния 

път обаче е битка, 

дори война със сами-

те себе си. За победа 

на доброто е нужно 

сериозно намерение“ 

споделя д-р Милен 

Врабевски, който ос-

вен създател и проду-

цент на групата е и 

автор на музиката и 

текста на песента.

Организатори-

те ще предоставят 

възможност за без-

платни антигенни 

тестове на входа на 

всяка една от залите 

в съответния град 

непосредствено пре-

ди началото на съби-

тието. 

През 1993 г. големият 

режисьор Стивън Спилбърг 

възкреси динозаврите в 

мегахита „Джурасик парк“, 

който завинаги промени 

облика на киното и сло-

жи началото на един от 

най-успешните и обичани 

франчайзи. През 2022 г. 

величествените създания 

се завръщат на големия 

екран в триумфалната фи-

нална част на филмовата 

поредица „Джурасик свят: 

Господство“ на режисьора 

Колин Тревъроу, който е и 

сценарист заедно с Емили 

Кармайкъл („Огненият пръс-

тен: Революция“). 

Новата кинолента ще 

отведе зрителите 65 ми-

лиона години назад във 

времето преди появата 

на човечеството, когато 

динозаврите са владели 

Земята. Феновете на поре-

дицата този път ще видят 

седем нови вида динозаври, 

които не са показвани във 

филмите до момента, както 

и генезиса на една от най-

ярките емблеми и важни сю-

жетни елементи във фран-

чайза. Прологът също така 

разкрива настъпващия в 

наши дни световен хаос, ко-

гато следвайки събитията 

от „Джурасик свят: Рухна-

лото кралство“, върнатите 

към живот динозаври са на 

свобода сред хората. 

Завръщане към фран-

чайза правят звездите от 

оригиналния филм Сам Нийл, 

Лора Дърн и Джеф Голдблум, 

които се присъединяват 

към Крис Прат, Брайс Далас 

Хауърд, Джъстис Смит, Да-

ниела Пинеда, Джейк Джон-

сън, Омар Сай, Б. Д. Уонг 

и Изабела Сърмън. Проду-

центи са Франк Маршал и 

Патрик Кроули, а изпълни-

телни продуценти са Сти-

вън Спилбърг, Александра 

Дербишир и Колин Тревъроу.

Динозаврите отново 

ще владеят света с „Джу-

расик свят: Господство“ от 

10 юни в кината на 3D, IMAX 

3D и 4DX.

От 1 декември 2021 г. до 15 януари 

2022 г. се провежда традиционният 

конкурс на Столичната община „Да 

украсим София за Коледа”. В него се 

съревновават идеи за външна праз-

нична украса на сграда, балкон, двор 

и междублоково пространство на те-

риторията на СО.

Всеки, който желае, може да се 

включи, като изпрати до 3 снимки на 

украса на имейл ukrasi_sofia@mail.bg. 

Необходимо е да бъдат посочени три-

те имена на участника/име на орга-

низацията, адрес на украсения обект 

и координати за връзка.

На страницата във Фейсбук „Да 

украсим София за Коледа“ ще бъдат 

публикувани относимите към кампа-

нията фотографии. Трима от авто-

рите на украсите, събрали най-много 

харесвания, ще получат парични на-

гради.

КСБ

Андрей Цеков, 
член на Контролния 
съвет на КСБ
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 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 – 60 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,35 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 500 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 800 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2000 лв./1 година
              350 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


