
Инж. Красимир Папукчийски, ген. директор на НКЖИ:

BG.121357Q/UБлизо 3 млрд. лв. ще бъдат 
инвестирани в жп инфраструктура 
през програмен период 2021 – 2027 г.

9 общини бяха отличени на 
Годишното информационно 
събитие на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“
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Мирослав Еленков

На официална церемония бе 

даден стартът на модернизаци-

ята на жп възел Пловдив. Тя се 

реализира в рамките на проект 

„Развитие на железопътен възел 

Пловдив“, който се съфинансира 

със средства по Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ). Из-

пълнител на обекта е Обедине-

ние „Проект Пловдив“ ДЗЗД, със-

тавено от „Трейс Груп Холд“ АД и 

„Балкантел“ ООД. Стойността 

на договора е 89 028 245,95 лв. 

без ДДС. На събитието при-

състваха ген. директор на На-

ционална компания „Железопът-

на инфраструктура“ (НКЖИ) 

инж. Красимир Папукчийски, кме-

тът на община Пловдив Здрав-

ко Димитров и изп. директор на 

„Трейс Груп Холд“ АД инж. Боян 

Делчев.

„С огромна радост давам на-

чалото на строителството на 

един от най-важните проекти 

за НКЖИ и Пловдив – модерни-

зацията на жп възел Пловдив и 

пробива под жп гарата. С реали-

зирането на дейностите ще се 

осигури по-добра комуникацион-

но-транспортна схема в града. 

Надявам се, че изпълнителите 

ще приключат в срок и Пловдив 

ще придобие съоръжение, което 

ще бъде гордост за всички“, по-

сочи инж. Красимир Папукчий-

ски. Ген. директор на НКЖИ 

подчерта, че жп възел Пловдив е 

тежко за изпълнение инженерно 

съоръжение, но строителят е с 

голям опит и той не се съмнява, 

че проектът ще бъде качестве-

ното изпълнен. Инж. Папукчий-

ски добави, че контролът ще е 

строг, тъй като обектът се 

намира в тежка урбанизирана 

зона.

Обектът се изпълнява със съфинансиране от МСЕ, като инвестицията е над 89 млн. лв. 
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16 декември
Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска 

дейност, проектиране и строителен надзор“ към КСБ

В. „Строител“

За първа година вестник „Строител“ 

ще проведе конкурс за кореспонденти-

те от всички Областни представител-

ства на Камарата на строителите в 

България. Целта е да се поощрят 

усилията на съ-

трудниците на изданието в местни-

те структури на КСБ, които спомагат 

за това браншът да бъде информиран 

за случващото се в сектора в различ-

ните части на страната. Екипът на 

медията ще събере, селектира и оце-

ни всички публикувани материали през 

2021 г., подадени от кореспондентите. 

По-важните критерии, по които ще се 

направи класирането, са: актив-

ност и брой на материалите 

за календарната година; обем 

и качество на публикациите; 

тема на материалите; снимки 

от събитието; инициативност 

на кореспондентите; бързина 

на предаване на материалите; 

добра комуникация с екипа на 

в. „Строител“; и др.

Резултатите ще бъдат опо-

вестени в последния 52-ри брой 

на изданието на КСБ за 2021 г. 

Ще бъде публикувано интервю 

с победителя, като се предвиж-

дат и награди. 

Ренета Николова 

Confederation of Inter-

national Contractors' As-

sociations (CICA) проведе 

Общо събрание в Париж, 

Франция. Камарата на 

строителите в Бълга-

рия бе представена от 

инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) и председател на 

ОП на КСБ - София, инж. 

Николай Николов, зам.-

председател на УС на 

КСБ и председател на ОП 

на КСБ - Бургас, както и 

от директора на Дирек-

ция „Международни отно-

шения“ в Камарата инж. 

Джани Антова. 

Повече за събитието 
четете в следващ брой на 
в. „Строител“.

В. „Строител“

На редовното Общо събрание на 

Камарата на строителите в Бъл-

гария инж. Виктор Шарков, първи 

зам.-председател на Националния 

клуб на строителите ветерани, 

представи предложението на НКСВ 

пред сградата на КСБ да бъде издиг-

ната статуя на Уста Кольо Фичето. 

Освен това даде идеята Областни-

те представителства на Камарата 

съвместно с РКСВ да организират 

поставянето на монументи на други 

видни строители в страната.

„България е осеяна с паметници и 

паметни плочи на заслужили просве-

тители, артисти, лекари, писатели, 

художници, спортисти, политици и 

много други известни личности. До-

като българските строители, които 

създават условия за живот на всич-

ки нас, остават в забвение. Време 

е да започнем да напомняме, че и в 

нашата гилдия са живели и творили 

много големи строители и са създа-

ли шедьоври в страната и по света“, 

заяви пред вестник „Строител“ инж. 

Шарков. 

По думите му в последните годи-

ни се забелязва негативно отноше-

ние към строителите. Той е убеден, 

че именно с тази инициатива това 

може да се промени. „По наша идея 

с инж. Терзиев в момента организи-

раме изграждането на паметник в 

родното село на инж. генерал Васил 

Василев“, информира инж. Виктор 

Шарков.

Той апелира към всички желаещи 

да подкрепят с дарения инициати-

вата.
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Недялка Маргаритова, 

ОП на КСБ - Смолян

Областното предста-

вителство на КСБ в Смолян 

проведе своето редовно 

Общо отчетно събрание на 

1 октомври. Заседанието 

откри председателят на ОП 

на КСБ – Смолян, Владимир 

Кехайов, който приветства 

присъстващите представи-

тели на строителните фир-

ми членове на ОП Смолян. 

Гост на събитието бе инж. 

Благой Козарев, председател 

на Контролния съвет на КСБ. 

Инж. Козарев коментира ня-

кои от най-важните и акту-

ални теми в строителния 

бранш. „Ситуацията в път-

ния сектор е един от най-

сериозните и чувствителни 

въпроси“, заяви той и изясни 

позицията на подкрепа на 

КСБ по отношение на иска-

нията на пътностроителни-

те компании. 

На второ място беше 

обсъдено предложението на 

ОП на КСБ - Стара Загора, за 

повишаване на критериите 

по съответните категории 

в ЦПРС. Темата предизвика 

дискусия, като присъства-

щите се обединиха около 

категоричното становище, 

че поради настоящата ситу-

ация в строителния сектор 

не само че

не е необходимо завиша-

ването на критериите, 

но и подобна стъпка би 

извела много от по-малки-

те фирми в сивия сектор. 

Ще има проблем и с компа-

ниите, които вече работят 

по договори за обществени 

поръчки с определени изиск-

вания за групи и категории. 

В такива случаи е възможно 

изпълнителите да се окажат 

без право да реализират съ-

ответния проект. 

Кремен Красин, член на 

Областния съвет на ОП на 

КСБ – Смолян, и на КПЕ на 

структурата, повдигна въ-

проса за етиката в между-

фирменото поведение, като 

разясни конкретен казус. 

„Категоричен съм, че тряб-

ва да се намери механизъм 

за реакция. Трябва да сме 

критични, когато има про-

блем, и да не се толерира 

некоректното поведение“, 

заяви той.

Събранието продължи с 

обсъждане на изключително 

наболелия въпрос за 

драстичния скок в цените 

на строителните мате-

риали. 

Инж. Козарев обясни, 

че КСБ търси механизми за 

решаването на този толко-

ва голям проблем. „Прави се 

проучване на международния 

опит и за да се намери най-

доброто решение“, каза той.

В светлината на между-

народните постижения беше 

поставен 

Въпросът с дигитализа-

цията на строителния 

сектор 

в България. Събранието 

взе решение да бъде органи-

зиран семинар по тази тема 

с компетентни лектори 

като част от обучителна-

та програма на ОП – Смолян, 

през 2022 г.

 В съответствие с пред-

варително одобрения дневен 

ред Общото събрание прие 

отчетите за дейността на 

председателя на ОП на КСБ 

- Смолян, Областния съвет, 

отчета за изпълнение на 

ана за приходи и разходи 

на Кон-

кументи беше 

успешното провеждане 

на обучителната програ-

ма на ОП Смолян 

в сътрудничество със 

„Строителна квалификация“ 

ЕАД. Резултатите показ-

ват, че дистанционното обу-

чение и онлайн форматът на 

организираните курсове са 

привлекли нови участници 

както по традиционни теми 

като „Длъжностни лица по 

безопасност и здраве при ра-

бота”, „Координатор по без-

опасност и здраве в строи-

телството”, „Контрол върху 

качеството на изпълнение 

на строителството, за съ-

ответствие на влаганите 

в строежите строителни 

продукти със съществени-

те изисквания за безопас-

ност“, така и за семинара 

„Електронни обществени 

поръчки“ и набиращото ши-

рока популярност обучение 

ителни техници. 

е

беше разгледана с превес на 

практическата подготовка. 

През 2020 г. ОП Смолян 

е запазило тенденцията 

всички нововписани фирми в 

ЦПРС да подават заявление 

за членство в КСБ. Съхра-

нена е и високата степен 

на представителност на 

структурата. Областното 

представителство в Смолян 

продължава да е известно и 

с добрата спойка на колек-

тива от строителни фирми 

членове. 

Наред с професионал-

ните обучения и семинари 

през 2022 г. една от лини-

ите в плана за работа на 

ОП Смолян отново ще бъде 

развитие на сътрудничест-

вото със Смолянската про-

фесионална гимназия по 

туризъм и строителство в 

полза на утвърждаване на 

строителното образование 

в региона. Подкрепа на за-

конодателните инициативи 

на КСБ, както и подпомагане 

на фирмите в справянето им 

със сложната икономическа 

б дат другите 

Провеждането на курсове и подпомагането на фирмите членове ще са другите две големи 

теми за работа през следващата година 
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Инж. Елена Симеонова, 
ОП на КСБ – Перник

5 нови фирми са вписани в Об-

ластното представителство на 

КСБ в Перник през 2020 г. Толко-

ва обаче са и отписаните и така 

бройката на членовете се запазва 

69. Това съобщи председателят 

инж. Емилия Митова на редовно-

то годишно Общо събрание на 29 

септември. В него като гост и 

представител на Изпълнителното 

бюро на Камарата се включи инж. 

Иван Моллов, управител на фирма-

та „Райкомерс Конструкшън“. 

В доклада за дейността инж. 

Митова посочи, че за отчетния 

период  в ОП Перник са проведени 

няколко обучения. 36 човека от 22 

фирми са преминали курс по Зако-

на за безопасни условия на труд за 

длъжностни лица по безопасност 

и здраве при работа, координа-

тори по безопасност и здраве в 

строителството и контрол вър-

ху качеството на изпълнение на 

дейностите. Онлайн курс на тема 

„Eлектронни обществени поръчки“ 

са преминали 13 души от 10 фир-

ми, а за професия „строителен 

техник“ със специалност „Строи-

телство и архитектура“  са полу-

чили свидетелства 4 човека от 4 

фирми.

На присъстващите бе предос-

тавена обобщена информация, с 

която Камарата чрез Областните 

си представителства е съдейст-

вала строителите да получават 

ясна и навременна представа за 

възможностите за облекчаване 

на бизнеса в условията на панде-

мията от COVID-19, изменения и 

допълнения към законовите уредби, 

касаещи сектор „Строителство“.  

За поредна година беше от-

четена по-слаба ангажираност 

към събитията на ОП, но въпреки 

това набелязаните основни цели 

и задачи са постигнати. Инж. 

Митова призова строителите за 

по-голяма активност при анкети-

ране. Същото направи и гостът 

инж. Иван Моллов, който посочи, 

че единствено ако проблемите 

на фирмите по места стигат до 

централата на КСБ, те може да се 

решават.

Инж. Красимир Мирчев, пред-

седател на Контролния съвет на 

ОП Перник, в доклада си окачестви 

като добро стопанисването на 

имуществото и разходването на 

финансовите средства и така Об-

щото събрание гласува единодуш-

но освобождаване от отговорност 

на председателя и  членовете на 

ОблС и КС на ОП Перник за периода 

от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Инж. Таня Каменова, член на 

Областния съвет и на Комисията 

по ЦПРС, като председател на съ-

бранието запозна присъстващите 

с план-сметката и заложените 

дейности на ОП Перник за 2022 г. 

В добавената към дневния ред 

точка „Разни“ строителите еди-

нодушно приеха решение да се съ-

берат за професионалния празник 

- Димитровден, ако епидемичната 

обстановка го позволява. 

Председателят инж. Емилия Митова призова за повече заинтересованост от фирмите членки
Снимка авторът

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище

По покана на Област-

на администрация Търго-

вище ОП на КСБ – Търго-

вище, излъчи инж. Лидия 

Миланова, ръководител 

ТПО при ВиК“ ООД за

Определените със за-

повед на областния упра-

вител представители на 

териториални админи-

страции, специализирани 

контролни и съгласува-

телни органи, предста-

вители на професионални 

и браншови организации 

в областта на инвести-

ционното проектиране и 

строителството приеха 

проекта на ПУП-ПП за 

обекта и предложиха про-

цедурата да продължи по 

реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 

от Закона за устройство 

на територията.

Снимка авторът

Надежда Стефанова,

ОП на КСБ - Габрово

На 30 септември га-

бровските строители 

отчетоха дейността си 

за 2020 г. 18 управители 

на строителни фирми при-

състваха на редовното 

Общо годишно събрание. 

То бе открито и водено 

от председателя на ОП на 

КСБ – Габрово, инж. Мария 

Башева. Гости на събити-

ето бяха председателят 

и зам.-председателят на 

РКСВ Петър Петров и 

Денка Стоева.

Инж. Башева подчерта, 

че през годината са реа-

лизирани 46 инициативи. 

Тя направи кратък обзор за 

тях, който бе придружен 

със снимков материал. 

„Въпреки мерките и огра-

ниченията през годината, 

успяхме да изпълним много 

дейности – срещи, обуче-

ния, конкурси, уъркшопо-

ве, кампании, които бяха 

в помощ на фирмите и на 

учениците от строител-

алелки в Габрово. 

строителните фирми по 

актуални теми, организи-

ране и провеждане на ин-

формационни и обучителни 

събития и срещи в област 

Габрово, осигуряване на 

компаниите навременни 

и точни данни относно 

и за

проекти, финансирани 

със средства по опера-

тивните програми, и ор-

ганизиране на дейности, 

насочени към повишаване 

имиджа на строителната 

професия в партньорство 

с професионалните пара-

лелки, местните адми-

активните 

неправителствени орга-

низации и допринесоха за 

пълноценна и съдържател-

на дейност на Областно-

то представителство на 

КСБ”, подчерта инж. Ма-

рия Башева.

Тя припомни някои от 

най-успешните дейнос-

ти като инициативата 

в ции в строител-

риали; конкурса „Къщата 

на моите мечти”, в рам-

ките на който се получиха 

над 250 рисунки, чертежи 

и макети на къщи – с дви-

гатели, екокъщи, пътува-

щи, горски, морски и много 

други реални и абстракт-

ни хрумвания; срещата 

на тема „Управление на 

строителните отпадъци”; 

уъркшоп за дами строи-

тели „Изящната страна 

на строителството” ; 

благотворителна рабо-

тилница за великденски 

бисквити; „Хапка Надежда” 

за осигуряване на топъл 

обяд на лекари, медицин-

ски сестри и санитари в 

Ковидотделението на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – 

Габрово, по време на вто-

рата вълна на пандемията 

и много други.

Събранието продължи 

с приемане на отчета за 

приходи и разходи и докла-

да на Контролния съвет за 

разглеждания период, кои-

то изнесе председателят 

на КС Иван Иванов. 

Общото събрание одо-

бри план за дейността на 

ОП за следващата година. 

Той включва организиране 

и участие в работни сре-

и дискусии, в обществе-

та

държането на Фейсбук 

страница на ОП Габрово 

с актуална информация за 

възможности, новини, ино-

вации в строителство-

то, предстоящи събития, 

споделяне на данни от 

сайтове на институции, 

фирми, КСБ. Структура-

та в Габрово ще продължи 

да предоставя актуална 

и интересна информация 

относно иновации и добри 

практики в областта на 

строителството, чужд 

опит, новости – смарт 

къщи, пасивни къщи, 3D 

печат с бетон, дронове 

зидари, кинетични подове 

и т.н. Областното пред-

ставителство ще под-

помага създаването на 

полезни контакти с непра-

вителствени организации 

с интерес в сферата на 

строителството, обуче-

ния за прилагане на ЗОП и 

работа с ЦАИС ЕОП. 

Важна част от дей-

ността на ОП Габрово ще 

е и подготовката на но-

вини, интервюта и мате-

риали за вестник „Строи-

тел“ от интересни срещи, 

инициативи, събития в 

региона. През 2022 г. про-

дължава и информацион-

но - консултативната 

дейност за подпомагане 

ри разра-
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Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – Стара Загора

На 29 септември в конфе-

рентната зала на хотел-рес-

торант „Зеленият хълм“ се про-

веде Общото годишно отчетно 

събрание на ОП на КСБ - Стара 

Загора. На него присъстваха 

представители на 20 строи-

телни фирми, членове на ОП 

Стара Загора. Гост на събити-

ето бе председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев.

Заседанието откри предсе-

дателят на ОП Стара Загора 

инж. Пламен Михалев. „Старал 

съм се да отговоря на всички 

трудности, които стоят пред 

строителните фирми от реги-

она. Проблемите, които могат 

да се решат на местно ниво, са 

разисквани и поставени пред 

местни органи на управление. А 

тези, които изискват намеса на 

национално ниво, са представе-

ни пред ръководството на КСБ 

и очакваме адекватни дейст-

ционира подобни нарушители 

поради липса на съответните 

закони и при настоящата поли-

тическа обстановка в страна-

та“, призова председателят на 

ОП на КСБ – Стара Загора. По 

думите му критериите за 3-та, 

4-та и 5-а категория строежи 

трябва да се завишат, тъй 

като са прекалено ниски, а да-

ват право да се строят големи 

10 000 лв. и ССС – 5 човека, а за 

3-та категория - НПП 200 000 

лв., ДМА 50 000 лв. и ССС – 10 

човека. Тези предложения ще 

бъдат направени и на Общото 

събрание на КСБ за обсъждане.

Инж. Илиян Терзиев обърна 

внимание, че тези промени мо-

гат да се извършат само от 

Общото събрание на КСБ. Той 

подчерта, че ръководството 

търговски спорове, без да се е 

произнесъл съдът, нямаме пра-

во да вземаме страна по даден 

случай“, заяви той. 

Инж. Илиян Терзиев комен-

тира и липсата на кадри в 

строителството. Според него 

образователната система и 

отговорните институции ня-

мат адекватен отговор на нуж-

дите на строителните фирми. 

строително-инвестиционни

процес. Тя апелира КСБ да на

стоява пред правителствот

правилата за провеждане н

обществени търгове да са спо

ред общите условия на FIDIC

Инж. Терзиев поясни, че таки

ва разговори са водени, но д

момента КСБ не е срещнал

разбиране от институциите

Относно коментираното из

Снимки авторът
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Инж. Тонка Каравидова,ОП на КСБ - Бургас
Редовното Общо от-

четно събрание за 2020 г. 
на Областното пред-
ставителство на КСБ 
в Бургас се състоя на 5 
октомври. То се прове-
де хибридно – онлайн в 
платформата TEAMS и в 
присъствието на Област-
ния и Контролен съвет на 
местната структура, и на 
Димитър Янакиев, прези-
дент на „Мидия Груп Хол-
динг“ АД. Гости на събити-
ето бяха председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, председателят 
на Контролния съвет (КС) 
на Камарата инж. Благой 
Козарев и инж. Любомир 
Качамаков, вицепрезидент 
на FIEC и председател на 
ОП на КСБ - София.След като представи-

телите на фирмите чле-
нове се включиха онлайнОбщото събра

по предварително одобре-
ния дневен ред. В нача-
лото председателят на 
ОП на КСБ – Бургас, инж. 
Николай Николов, който е 
и зам.-председател на УС 
на Камарата, отбеляза 
в отчета си, че местна-
та структура поддържа 
добра връзка с общините 
в региона и областната 
администрация. „Като 
цяло през целия отчетен 
период сме се стремили 
да изпълняваме приетия 
план за дейността на ОП 
Бургас за 2020 г. въпре-
ки епидемиологичната 
обстановка“, заяви той. 
Инж. Николов информира, 
че към 31.12.2020 г. члено-
вете на ОП Бургас са 187, 
като новоприетите през 
миналата година са 27. За 
периода ОблС е провел 12 
заседания, организирани 
са редица присъствени 
и онлайн събитияфес

др. В 2020 г. ОП Бургас е 
продължило съвместната 
си дейност с ПГСАГ „Кольо 
Фичето“ в различни на-
правления. 

„Тежкат

им спиране. За много обек-
ти спряха разплащанията, 
което постави бранша в 
кризисна ситуаци О

с държавата да поискаме 
индексация на договорите 
на предстоящите търго-
ве“, изтъкна инж. Николай 
Николов. 

Инж. Илиян Терзиев 
поздрави участниците 
в заседанието и разясни 
пред тях някои предизвика-
телства, по които КСБ е 
насочила усилия и работи. 
Сред тях са проблемите, 
свързани с увеличаването 
на цените и нуждата от 
промени в законодател-
ството. 

Инж. Любомир Кача-
маков насочи вниманието 
към дигитализацията на 
строителния сектор. Той 
обясни някои от ползите 
на BIM и изтъкна, че ако 
тази система се въведе, 
ще се дефинират всичкотгов

Областните представи-
телства на КСБ в София 
и Бургас да реализират 
съвместно семинар във 
връзка с дигитализацията 
на процесите, като ще съ-
действа за намирането на 
добри лектори.По време на заседа-

нието ОП Бургас начерта 
и план на дейността си 
през 2022 г. По-важните 
точки от него са: учас-
тие със становища и 
подкрепа на активната 
позиция на КСБ при раз-
работване на норматив-
ната уредба в областта 
на строителството; ОП 
Бургас ще подпомага дей-
ността на членовете си 
чрез публикуване на ана-
лизи и докла

Снимка авторът

Скъпа Рени!
Желаем ти здраве, успехи и много, 

много щастие! 
Бъди все така енергична, креативна 

и всеотдайна към колегите и вестника!
Весел празник!

От екипа 

14 декември

Ренета Николова, прокурист 

и гл. редактор на в. „Строител“
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„Наистина дългоочак-

вано събитие за града. 

Пробивът под жп гарата 

ще свърже двата най-го-

леми района на Пловдив 

– „Централен“ и „Южен“. 

Това ще реши отчасти 

проблемите с транспорт-

ния трафик в града ни, с 

което ще се повиши и чис-

тотата на въздуха“, каза 

кметът Здравко Дими-

тров и изрази надежда за 

бързо и качествено стро-

ителство.

Инж. Боян Делчев по-

жела успех на проекта и 

посочи, че в края на изпъл-

нението му пловдивчани 

ще разполагат с едно мо-

дерно и безопасно съоръ-

жение.

Железопътен възел 

Пловдив е сред най-важни-

те жп връзки в България с 

голямо регионално-иконо-

мическо и стратегическо 

значение. С реализацията 

на проекта ще се постиг-

нат положителни ефекти 

не само по отношение на 

автомобилния трафик и 

околната среда, но ще се 

създаде и възможност за 

повишаване на скорости-

те за пътуване с железо-

пътен транспорт по ос-

новното направление на 

Коридор „Ориент/Източно 

- Средиземноморие“ от Ев-

ропа през Сърбия към Тур-

ция и Черноморието. 

На събитието стана 

ясно, че трасето на кому-

никационно-транспортния 

пробив под Централна жп 

гара Пловдив е съобразено 

и следва предвиденото в 

Общия устройствен план 

на града подземно пре-

минаване от бул. „Васил 

Априлов“ към бул. „Македо-

ния“ под района на гаровия 

комплекс. Ще бъдат изгра-

дени и удобни вертикални 

пешеходни връзки.

Повече за изпълнявани-
те проекти за развитието 
на жп инфраструктурата 
в страната четете в ин-
тервюто с инж. Красимир 
Папукчийски на стр. 6-7.

 от стр. 1

Проектната компания 

ICGB, която отговаря за 

реализацията на между-

системната газова връзка 

Гърция – България, получи 

третия транш от финан-

сирането по линия на Ев-

ропейската инвестицион-

на банка (EИБ). Сумата в 

размер на 30 млн. евро е 

отпусната в началото на 

декември след проверка на 

ЕИБ на извършените дей-

ности по реализацията на 

проекта за газова връзка 

с Гърция. Това съобщиха 

от ICGB, като припомни-

ха, че договорът с ЕИБ е 

подписан в края на 2019 г. 

Банката отпуска 110 млн. 

евро като заем, който е 

обезпечен с държавна га-

ранция от българска стра-

на. Сумата се превежда на 

проектната компания на 

четири отделни транша. 

Предвижда се последният, 

който е за 19,9 млн. евро, 

да бъде усвоен през второ-

то тримесечие на 2022 г. 

Той ще покрие разходите 

по доставки на оборудване.

По-рано след подро-

бен одит ICGB е получило 

одобрение и по второто 

междинно плащане от без-

възмездното финансиране 

по линия на Европейската 

енергийна програма за 

възстановяване. След одо-

брение от Европейската 

комисия компанията е по-

лучила 16 503 254,24 евро. 

За изпълнението на 

проекта са отпуснати 

и общо 39 млн. евро по 

Оперативна програма 

„Иновации и конкурентос-

пособност 2014 – 2020“. 

Първият транш в размер 

на 28,5 млн. евро е одобрен 

през пролетта на 2021 г., а 

второто одобрено плаща-

не е за 8,7 млн. евро.

В. „Строител“

Получена е обратна 

връзка от Европейската 

комисия (ЕК) по Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост. Това стана 

ясно от изказването на зам. 

министър-председателя по 

управление на европейските 

средства Атанас Пеканов 

по време на блиц контро-

ла в Народното събрание. 

Той заяви, че са получени 43 

въпроса на ЕК, които по ни-

какъв начин не изненадват 

правителството и няма 

място за притеснения. 

Пеканов припомни, че в 

Плана за възстановяване и 

устойчивост има 57 проек-

та и 46 реформи. По думи-

те му има само два големи 

коментара на Комисията, 

като те са в сферата на 

енергетиката и върховен-

ството на закона, оста-

налите са отделни техни-

чески въпроси по някои от 

реформите.

„Водихме трудни прего-

вори в последните месеци. 

Смятам, че сме задали на-

шата позиция. Не приемам 

отправените критики към 

сектор „Енергетика“ за 

големи. Тук имаме огромен 

прогрес спрямо мястото, 

от което започнахме през 

май“, заяви вицепремие-

рът и поясни, че от ЕК на-

стояват за още реформи. 

„Една от важните части е 

реформа в „Български енер-

гиен холдинг“ ЕАД - нещо, 

което служебният кабинет 

не може сега да поеме като 

ангажимент“, поясни Пека-

нов и заяви, че преговорите 

в това направление продъл-

жават. Той бе категоричен, 

че България трябва да за-

щитава правилната пози-

ция за страната.

По отношение на вър-

ховенството на закона 

Атанас Пеканов посочи, че 

служебното правителство 

е свършило много добра 

работа. Той даде пример, 

че Министерството на 

правосъдието е предложи-

ло механизъм за постигане 

на отчетност от главния 

прокурор, каквато в момен-

та липсва. 

Снимка Владимир Ангелов



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 10 декември 2021

Зам.-министърът на 

финансите Моника Ди-

митрова-Бийчър, която е 

и управител за България 

в Черноморската банка 

за търговия и развитие 

(ЧБТР), е дала началото на 

церемонията по подписва-

нето на Споразумение за 

нов гаранционен инстру-

мент в подкрепа на малкия 

и средния бизнес в услови-

ята на пандемията. Доку-

ментът е сключен между 

Националния гаранционен 

фонд (НГФ) от Групата на 

Българската банка за раз-

витие (ББР) и ЧБТР. Чрез 

него ще се засили страте-

гическото партньорство 

на Черноморската банка 

за търговия и развитие 

с ББР и ще бъде осигурен 

ресурс от 150 млн. лв. на 

стотици малки и средни 

предприятия от различни 

сектори при облекчени из-

исквания за обезпеченост 

и по-ниски лихвени нива.

Програмата ще се ре-

ализира през търговски-

те банки, като гарантира 

80% от предоставените 

кредити. Предстои На-

ционалният гаранционен 

фонд да изпрати покани до 

всички банки в България, а 

гаранционният лимит ще 

се разпредели според пода-

дените заявления. Срокът 

за включването им е след-

ващите две години. Гаран-

цията ще остане валидна 

още 36 месеца след изти-

чането му.

„Ние вярваме, че под-

крепата на малки и сред-

ни предприятия в една 

ди н а м и ч н а  с и туаци я 

като настоящата ще им 

даде необходимия шанс за 

развитие и ще доприне-

се за възстановяване на 

икономиката. ББР, НГФ и 

ЧБТР са доказали своята 

роля и професионализъм 

в подкрепата на бизнес 

организации. Като уп-

равител за България на 

Черноморската банка за 

търговия и развитие аз 

съм сигурна, че споразу-

мението е в добри ръце 

и бенефициентите ще се 

възползват от предоста-

вяните гаранционни ин-

струменти. Убедена съм 

и в мотивацията на новия 

екип на ББР и тяхното 

желание за създаване на 

ефективни и законосъо-

бразни механизми за рабо-

та на бизнеса“, е заявила 

в приветствието си зам.-

министър Бийчър.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Проведохме срещи с различни заинтересовани 

страни и се съгласихме, че най-подходящото мяс-

то за изграждане на детска болница е дворът на 

УБ „Лозенец“. Това съобщи министърът на здраве-

опазването д-р Стойчо Кацаров на пресконферен-

ция, като поясни, че настоящият екип на ведом-

ството обсъжда изграждането на педиатрична 

болница от лятото. „Проектът за детска болница 

в двора на УМБАЛ „Александровска“, възложен от 

предишното правителство, не може да бъде из-

пълнен и остава единствено да бъде прекратен. 

Причината е, че сградата, която е трябвало да 

бъде обект на реконструкция, не съществува в Ус-

тройствения план от 2011 г. Това не позволява из-

даване на виза за проектиране по начина, по който 

е определен предметът на проекта“, уточни той. 

Министър Кацаров посочи, че „Лозенец“ разпо-

лага с над 160 декара терен, на който може да се 

строи. „Проверихме и няма пречки от гледна точка 

на градоустройството. В момента съществува 

дружество, което е учредено с капитал от 100 

млн. лв., от които 80 млн. лв. са по банковите му 

сметки. Преценихме, че е най-добре то да се влее 

в съществуващата сега детска болница „Проф. 

Иван Митев“, така че тя да стане инвеститор 

на новия проект – да определя къде да се строи, 

как да се строи и да следи изпълнението“, беше 

категоричен д-р Стойчо Кацаров. По отношение 

на устойчивостта на проекта той коментира, че 

към бъдещата болница ще се учреди настоятел-

ство, каквато правна възможност дава Законът 

за лечебните заведения. В настоятелството мо-

гат да влязат представители на НПО, граждани, 

дарители, влиятелни хора в обществото, които 

с името и авторитета си да станат гарант за 

устойчивост на проекта.

Очаква се създаването на новото лечебно за-

ведение да отнеме 4 – 5 години.

Д-р Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването:

„Изпращаме 2021 г. с историче-

ски най-ниското ниво на безработи-

ца в България от 4,8% в началото 

на декември въпреки ограниченията, 

които пандемията поставя пред въз-

становяването на икономиката“. 

Това е казал вицепремиерът и минис-

тър на труда и социалната полити-

ка Гълъб Донев при откриването на 

18-ото издание на форума „Работо-

дател на годината“, организиран от 

Агенцията по заетостта.

„Близо 153 000 безработни започ-

наха работа на първичния пазар на 

труда от началото на годината. Из-

пълнявахме и активните действия 

за превенция на продължителната 

безработица и индивидуална зае-

тост с хората, които са икономи-

чески неактивни и трудно намират 

работа сами“, е отбелязал Донев. 

Според него в резултат на това 

през 2021 г. броят на продължител-

но безработните е намалял над два 

пъти за последните 5 години – от 

103 098 през 2016 г. до 40 078 през 

октомври 2021 г.

На събитието Гълъб Донев е 

представил най-важните предсто-

ящи задачи в областта на полити-

ката на пазара на труда. Сред при-

оритетите на Министерството 

на труда и социалната политика 

в средносрочен план е подготов-

ката на Стратегия за активира-

не на икономически неактивните, 

валидирането на придобитите по 

неформален начин знания и умения, 

разработването на нови прогнози за 

потребностите от работна сила и 

масовото прилагане на професио-

налното и кариерното ориентиране. 

„С тези мерки ще подкрепим инвес-

тициите и усилията на работода-

телите в реализирането на проекти 

за повишаване на квалификацията“, е 

заявил министър Донев.
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Министър Виолета Комитова:

петък, 10 декември 2021 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„МРРБ работи от месеци, за да 

се подобри ситуацията във ВиК сек-

тора, като предприехме редица мер-

ки за това, сред които изготвяне на 

нов закон за ВиК“, е заявила минис-

търът на регионалното развитие 

и благоустройството арх. Виолета 

Комитова, съобщават от МРРБ. Тя 

е добавила, че заради високата цена 

на тока, която ВиК дружествата 

трябва да плащат, „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД е регистрирало от-

делно търговско дружество, което 

да им доставя електроенергия. „На 

практика се оказва, че крайната 

цена на водата се регулира от КЕВР, 

а в същото време цената на тока се 

повиши неконтролирано и ВиК дру-

жествата започнаха да отчитат 

загуби“, е изтъкнала министър Ко-

митова. Според нея новата цена на 

тока трябва да се отрази на новата 

цена на водата.

Тя е подчертала, че в новия закон 

за ВиК са заложени 3 куб/м вода на 

поносима цена, която да се осигури 

за всички граждани, за да се гаран-

тира вътрешното потребление. 

Арх. Виолета Комитова е комен-

тирала още, че е заварила ВиК сек-

тора с много проблеми – създадена 

сложна управленска структура на 

водните дружества, която е обвър-

зана с ВиК холдинг, с асоциации, кон-

трольори, областни управители. По 

думите й в допълнение част от об-

ластите дори все още не са консоли-

дирани към ВиК асоциациите, което 

означава, че ВиК дружествата в тях 

няма да получат средства от ЕС и 

през новия програмен период 2021 – 

2027 г. „През цялото време се сре-

щах с тези неасоциирани области и 

казвах, че целта е да се асоциират, 

за да получат европейско финансира-

не, за да подобрят ВиК мрежата си“, 

е съобщила министърът на регио-

налното развитие и благоустрой-

ството.

Тя е коментирала и автомаги-

страла „Хемус“. „Строи се в отсеч-

ките 1, 2 и 3, като са ускорени от-

чуждителните процедури по лотове 

4, 5 и 6, а за 7, 8 и 9 тепърва пред-

стои определяне на трасе и нови 

проучвателни дейности“, е заявила 

арх. Комитова.

Споразумение 

за сътрудничество 

между Министер-

ството на иконо-

миката (МИ), Ми-

нистерството на 

туризма и Минис-

терството на кул-

турата са подписа-

ли тримата ресорни 

служебни министри. 

От МИ информираха, че този документ е поставил на-

чалото на общи усилия за развитието на културните, 

творческите и рекреативните индустрии на България. 

Споразумението ще даде възможност за повишаване на 

конкурентоспособността в тези приоритетни за след-

ващия програмен период бизнеси и индустрии.

По време на церемонията икономическият министър 

Даниела Везиева е казала, че заедно с инициативата се 

сформира и Експертен консултативен съвет, в който 

ще участват трите ведомства, бизнесът и неправи-

телствените организации. По нейни думи те ще раз-

работват политики за развитието на тези индустрии. 

„Идеята е за скъсяване на диалога между бизнеса и ин-

ституциите и да се позволи на тези дейности да канди-

датстват самостоятелно по оперативните програми, 

както и да ползват всички финансови инструменти на 

пазара“, е допълнила Везиева.

Зам.-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Нина 

Стоименова проведе ра-

ботна среща в Благоев-

град с местните власти, 

неправителствени орга-

низации, музеи, читалища 

и представители на граж-

данското общество от 

Югозападна България. От 

МРРБ съобщиха, че тя е 

била във връзка със стар-

тиралата през ноември 

кампания за набиране на 

проектни идеи за реализа-

ция в рамките на Интег-

рираната териториална 

стратегия. На нея са пред-

ставени приоритетите на 

Програмата за трансгра-

нично сътрудничество 

INTERREG - ИПП „Република 

България – Република Се-

верна Македония“ за пери-

ода 2021-2027 г. Направени 

са и разяснения на поста-

вени въпроси от местни-

те организации.

В края на срещата 

зам.-министър Стоимено-

ва е насърчила присъства-

щите да подадат своите 

проектни идеи, за да наме-

рят отражение в докумен-

тите за новия програмен 

период, като на практика 

се приложи подходът „от 

долу нагоре“ в процеса на 

тяхното разработване.

От МРРБ припомниха, 

че срокът за набиране на 

предложения за изпълнение 

на Интегрираната тери-

ториална стратегия по 

ПТС INTERREG - ИПП „Ре-

публика България - Репу-

блика Северна Македония 

2021-2027“ е удължен до 

17.12.2021 г.
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По всички обекти, реализиращи 
се с европейско финансиране, сме 
постигнали много добър напредък

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

Десислава Бакърджиева 

Инж. Папукчийски, в 
края сме на 2021 г., коя-
то бе белязана от панде-
мия, политическа неста-
билност и икономически 
трусове, но бе и Европей-
ска година на железопът-
ния транспорт. Каква 
е равносметката Ви за 
дейността на Национал-
на компания „Железо-
пътна инфраструктура“ 
(НКЖИ)? Успяхте ли да 
постигнете всички зало-
жени приоритети? 

След като 2021 г. бе 

обявена от ЕС за Европей-

ска година на железопътния 

транспорт, започна много 

сериозно да се говори в це-

лия Съюз за развитието на 

железниците. Септември 

месец през България пре-

мина експресът „Свързана 

Европа“. С него се движеха 

представители на Европей-

ската комисия, които бяха 

посланици на инициатива-

та. Във влака пътуваха и 

представители на железо-

пътните предприятия от 

цяла Европа, за да популя-

ризират жп транспорта 

като най-екологичен, безо-

пасен и енергийно ефекти-

вен. Това е пример, че ЕС 

мисли за развитието на жп 

транспорта и за Зелената 

сделка.

Последните две години 

пандемията изключително 

много повлия върху изпълня-

ваните проекти от НКЖИ. 

Най-вече защото голяма 

част от производителите 

на основните материали, 

които са необходими за из-

граждане на железопътна-

та инфраструктура, преми-

наха през тежки ситуации 

и съответно имаше заба-

вяне на доставки, имаше и 

отлагане на такива, като 

понякога то беше с неопре-

делено време без конкре-

тен ангажимент от съот-

ветните доставчици. След 

като направихме анализ за 

това как влияе здравната 

криза върху строителните 

работи по нашите проек-

ти, установихме и редица 

други проблеми. Например 

някои дейности са спира-

ни през годината поради 

липса на персонал, тъй 

като работниците в стро-

ителните фирми също се 

разболяват от COVID-19. 

Въпреки всичко целите, кои-

то си бяхме поставили за 

2021 г. за изпълнението на 

проектите по Оператив-

на програма „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014 – 2020 “ („ОПТТИ 

2014 – 2020“), Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ) 

и с финансиране от нацио-

налния бюджет, са постиг-

нати напълно и дори пове-

че от очакваното. Заедно 

с изпълнителите успяхме 

не само да свършим всичко 

заложено в плановете на 

НКЖИ за тази година, но и 

категорично постигнахме 

сериозни успехи.

Какъв е напредъкът 
по големите проекти, 
които НКЖИ реализира 
по „ОПТТИ 2014 – 2020“ и 
Механизма за свързване на 
Европа? Ще успее ли Ком-
панията да усвои на 100% 
европейските средства, 
планирани за жп инфра-
структура?

При големите проек-

ти постигнахме възмож-

но най-добри резултати. 

Както многократно сме 

заявявали, НКЖИ като най-

големия възложител на из-

пълнението на обекти с 

европейски средства у нас 

няма да допусне да загуби 

пари от договорената без-

възмездна финансова по-

мощ до 2023 г. Абсолютно 

всички проекти в момента 

са в процес на изпълнение 

на различна фаза. По ли-

ния на МСЕ реализираме 4 

големи инфраструктурни 

проекта: „Модернизация на 

жп участък София – Елин 

Пелин“, „Модернизация на 

жп участък Костенец – 

Септември“, „Развитие на 

жп възел Пловдив“ и „Мо-

дернизация на жп участък 

София – Волуяк“. Отделно 

от това през 2020 г. бяха 

одобрени още 5 проекта, 

които НКЖИ подаде по по-

следната покана за канди-

датстване на МСЕ. Един е 

за модернизация на тягови 

подстанции Враца и Пер-

ник. Останалите четири са 

за техническа помощ – за 

подготовка на удвояване на 

участъци по жп линия Плов-

див – Свиленград – турска 

граница, модернизация на 

Мездра – Медковец от 

трасето Видин – София, 

модернизация на Драгоман 

– граница с Република Сър-

бия и за проект „Достъп 

от Коридор ОИС до летище 

Бургас. Проучвания за връз-

ка между железопътната 

инфраструктура и летище 

Бургас“. 

Модернизацията на жп 

участъка Елин Пелин – Кос-

тенец е най-мащабният 

проект по „ОПТТИ 2014 – 

2020“, по който тази годи-

на стартирахме лотове 1, 

2 и 3 и по всички отчитаме 

добър физически напредък. 

В неговите рамки изпълня-

ваме и най-големия железо-

пътен тунел на Балканите, 

който е в отсечката между 

Елин Пелин и Вакарел. Дей-

ностите по обекта започ-

наха през юни. В момента 

мога да кажа, че сме реа-

лизирали повече от 25% на 

тунелните съоръжения въ-

преки тежката геология в 

този участък. Работи се 

и по още едно тунелно съ-

оръжение с дължина почти 

1 км. При него е постигнат 

общ физически напредък 

3%. Неведнъж съм казвал, 

че проектът е огромно 

инженерно предизвикател-

ство – в тези планински 

райони да изпълним такъв 

тип тунелно строител-

ство и съответно виадук-

ти и естакади.

В различна фаза на реа-

лизация са няколко мащабни 

обекта по направлението 

Пловдив – Бургас, които 

са част от проект „Реха-

билитация на железопът-

на линия Пловдив – Бургас, 

Фаза 2“ по „ОПТТИ 2014 – 

2020“. Той е достигнал 31% 

завършеност. По него се 

правят системи за сигна-

лизация и телекомуникация, 

както и надлезни съоръже-

ния – трябва да бъдат из-

градени 29 между Пловдив 

и Бургас, за да избегнем 

критичното пресичане на 

железопътната и пътната 

инфраструктура. 

Общо за всички обек-

ти, реализиращи се с ев-

ропейско финансиране – по 

„ОПТТИ 2014 – 2020“ и МСЕ, 

мога да кажа, че са с много 

добър напредък. Надяваме 

се през оставащите две 

години от програмния пе-

риод пандемичните вълни 

да не повлияят на успеш-

ното приключване на про-

ектите, защото те са не 

само изключително важни 

за развитието на железо-

пътната инфраструктура 

в България, но и за изграж-

дането на трансгранични-

те коридори, които са от 

голямо значение за страна-

та ни за изпълнението на 

Зелената сделка.

Колко жп мрежа, при-
емни здания и др. съоръ-
жения са рехабилитира-
ни през тази година със 
средства от бюджета на 
НКЖИ?

С национално финанси-

ране през 2021 г. успяхме 

да приключим ремонта на 

настоящия най-голям жп 

тунел в България „Козни-

ца”, който е 5812 м. Съо-

ръжението не беше ремон-

тирано от 50 г., т.е. от 

неговото построяване. Ус-

пяхме въпреки пандемията 

да извършим всички необхо-

дими СМР и сега тунелът 

е в прекрасно техническо 

състояние, като позволява 

скорост 100 км/ч. Преди да 

осъществим дейностите в 

него, тя беше едва 25 км/ч. 

Всичко това се реализира 

в рамките на проекта за 

рехабилитация на железо-

пътната инфраструктура 

в участъка Копривщица – 

Стряма, включваща и гара 

Копривщица.

Успяхме да удвоим и 

електрифицираме  же -

лезния път в отсечката 

Прилеп – Ведрово и да из-

вършим преустройство на 

коловозното и стрелково 

развитие на гара Синдел. 

При гара Синдел освен 

строителството на жп 

инфраструктура в частта 

железен път и контактна 

мрежа ние изградихме и 

Маршрутно компютърна-

та централизация (МКЦ) – 

първата на територията 

на Северна България. Про-

цесът ще продължи, пред-

виждаме реализирането на 

други проекти в тази част 

от страната. 

В участъка Русе – Ка-

спичан отново с национал-

но финансиране изпълнихме 

три междугария. Те са из-

цяло обновени с нова кон-

тактна мрежа. В момента 

приключват СМР по две от 

гарите в същото трасе и 

са обявени обществени 

поръчки за други две – Хи-

трино и Плиска. За 2022 г. 

е заложено да бъдат из-

градени още три гари, или 

нашият план е до 2023 г. 

целият участък от Русе до 

Каспичан да бъде подновен. 

Включително сме канди-

датствали за европейско 

финансиране за изграждане 

на системите за сигнали-

зация и комуникация.

Като цяло през 2021 г. 

се осъществиха ремонтни 

дейности по 29 приемни 

здания и съоръжения (пе-

рони). Стартирали сме 

процедура за обществена 

поръчка за избор на изпъл-

нител за СМР по приемно-

то здание на жп гара Ям-

Снимка Румен Добрев
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бол, които ще осъществим 

с национално финансиране. 

Проведохме търг и имаме 

избран изпълнител и склю-

чен договор за ремонтни 

дейности по приемното 

здание и околни простран-

ства на гара Айтос, които 

ще се реализират догодина. 

В момента подготвяме про-

цедури за строителството 

на гарите Септември, Шу-

мен и Разград, за които има 

държавни средства. 

За свършеното с на-

ционално финансиране ще 

обобщя, че през 2021 г. са 

положени над 40 км без-

наставов железен път, 

изпълнено е механизирано 

подновяване на близо 54 км 

железен път, направен е 

механизиран среден ремонт 

на 51 км линии, както и те-

кущ ремонт по основните 

направления на мрежата 

на 2200 км железен път и 

470 бр. жп стрелки. До-

ставени и вложени са над 

100 000 броя стоманобето-

нови траверси и 1700 куб. м 

дървени траверси. Напълно 

завършени са ремонтите 

на линиите между гарите 

Зверино и Мездра Юг и 

Христо Даново и Сопот. 

Приключват СМР между 

гарите Стражица и Сла-

вяново 1, Самуил и Висока 

поляна и Хитрино и Плиска.

Много се гордеем с ре-

хабилитираните гари Поду-

яне, Казичене и Карнобат. 

Тези реконструкции са осъ-

ществени със средства от 

ЕС, както и модернизация-

та на гара Стара Загора, 

която е в заключителен 

етап. Очакваме до края 

на 2022 г. да приключи и 

рехабилитацията на га-

ров комплекс Нова Загора. 

С европейско финансиране 

през следващата година 

ще бъде стартирана об-

ществена поръчка за мо-

дернизация на всички гари 

в участъка от Перник до 

Радомир. Освен проекта 

за обновяване на железния 

път, контактната мрежа и 

сигнализацията, който пла-

нираме, там ще изградим и 

нови или ще рехабилитира-

ме съществуващите сгра-

ди на гаровите платформи. 

Тези проекти в изпъл-
нение на Меморандума 
между България, Албания 
и Република Северна Маке-
дония ли са? В него се по-
сочва, че страната ни ще 
положи усилия за приключ-
ване на дейностите по из-
граждането на последния 
жп участък от Гюешево 
до границата със съседка-
та ни (2,5 км) и модерниза-
цията на съществуваща-
та инфраструктура по жп 
участъка София – Перник 
– Радомир – Гюешево.

България усилено ра-

боти в тази посока. На-

правлението е част от 

транспортен Коридор 8. В 

меморандума между Алба-

ния, България и Република 

Северна Македония бе до-

говорено да се изпълнява 

съвместна работа по Ко-

ридор 8 за неговото про-

дължение от София до Ду-

рас. Преди подписването 

на документа генералните 

директори на железопътни-

те компании имахме три-

странна среща, на която 

сключихме споразумение 

за сътрудничество. 

С колегите от Репу-

блика Северна Македония 

работим повече от година 

и половина за бъдещото 

изпълнение на ключовото 

съоръжение между двете 

държави – жп тунела на 

Деве баир. Разположен е на 

територията и на Бълга-

рия, и на нашата съседка. 

Предвиждаме той да бъде 

изпълнен в рамките на 2021 

– 2027 г., като за периода 

ние трябва да приключим 

проектирането в участъка 

Радомир – Гюешево и стро-

ителството на тунела да 

бъде възложено между две-

те железопътни админи-

страции. Република Север-

на Македония в момента 

изгражда жп участъка от 

Скопие до Крива паланка. 

При тях остава възлагане-

то на трасето от Крива 

паланка до Деве баир. 

Не само Коридор 8 е 

важен. България има клю-

чово местоположение и 

затова наш приоритет е 

освен модернизацията на 

железопътната ни мрежа, 

която е част от трансев-

ропейските коридори, да 

работим за развитието 

и на инфраструктурата 

извън тях. Това ще доведе 

до генерирането на по-го-

лям трафик. В рамките на 

2021 г. въпреки пандемията 

отчитаме ръст в обема на 

превозите по жп мрежата 

ни, включително и увели-

чение на приходите от ин-

фраструктурни такси, чий-

то размер бе намален през 

тази година. Забелязва се 

стъпаловиден ръст на жп 

превозите от 2019 г. Ми-

налата година през грани-

чен жп преход Свиленград 

– Капъкуле превозихме с 

влак повече от 40 хил. ре-

маркета до Интермодален 

терминал Пловдив. 

Трябва да продължим да 

работим за привличането 

на колкото може повече 

товари по жп мрежата, за 

да постигнем безопасност 

и екология. По отношение 

на опазването на околна-

та среда ще подчертая, че 

тази година приключихме 

електрификацията на жп 

трасето от 63 км от Нова 

Загора до Симеоновград, 

което скъсява маршрута 

на всички влакове с повече 

от 150 км в направлението 

турска граница – румънска 

граница. Де факто дадохме 

възможност на превозва-

чите да планират по-голям 

обем товари през терито-

рията на България. С изпъл-

нението на този проект, 

което се случи с държавно 

финансиране, ние станахме 

една от най-електрифици-

раните жп мрежи в Европа 

– повече от 82%. Малко са 

държавите на континента, 

които могат да се похва-

лят с подобен процент на 

електрификация.

 

Как се отрази драс-
тичното повишение на 
цените на строителните 
материали през 2021 г. на 
изпълняваните проекти 
от НКЖИ? Това създава 
ли проблем и при възлага-
нето на нови обществени 
поръчки?

Действително в момен-

та има индикация от голя-

ма част от строителите, 

че ръстът на строителни-

те материали ги поставя 

в ситуация, от която може 

да се излезе или с индек-

сация, или с прекратяване 

на договора. НКЖИ не е 

единственият възложител 

на големи обекти и е необ-

ходимо този аспект да се 

разгледа на държавно ниво. 

Предполагам, че и в Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“, както и в големите 

държавни предприятия из-

питват вече сериозни про-

блеми в резултат на покач-

ването на цените. 

Добре е, че Камарата 

на строителите в Бълга-

рия и Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството започ-

наха работа за въвеждане 

на индексация в стойност-

та на договорите, по които 

се изпълняват инфраструк-

турни проекти в страна-

та. Ние сме информирали 

нашия принципал Минис-

терството на транспор-

та, информационните тех-

нологии и съобщенията, че 

имаме редица запитвания 

от строителите, свързани 

с покачването на цените 

на материалите. Логично е 

да се търси общо решение 

за цялата държава.

По отношение на пла-

нирането и възлагането на 

нови обществени поръчки 

ние сме в много неблаго-

приятна ситуация. Как 

може да се определи ко-

ректна индикативна стой-

ност на бъдещо изпълнение 

при сегашния неконтроли-

руем ръст на цените на 

строителните материали. 

Само за последните шест 

месеца се отчитат повече 

от 25 - 30% увеличение, а 

от началото на годината 

може би повече от 50%. 

Няма как да предвидим 

цените в момента на из-

пълнение на поръчката и 

затова трябва да се мисли 

в посока как да има в сами-

те договори възможност 

за евентуална индексация 

по време на строителния 

процес. Но не бива да бъде 

отворена само възможност 

при нарастване на цените, 

а да има и реципрочното 

– ако има намаление на се-

бестойността, също да се 

предоговаря. Тоест тряб-

ва да намерим правилната 

формула, която да се обсъ-

ди със строителния бранш 

и да се вземе решение за 

приемането й на държавно 

ниво. 

Споменахте доста от 
обществените поръчки, 
които предстои да обя-
вява НКЖИ. Какви още са 
планирани?

Знаете, че изпълнява-

ме петгодишна програма 

с национално финансиране, 

която е одобрена от дър-

жавата. В момента сме 

обявили голяма поръчка за 

Перник – Радомир. Ще на-

правим всичко възможно 

в рамките на годината 

да стартираме още един 

търг за обновяване на гара 

в участъка Русе – Каспи-

чан. В най-скоро време ще 

дадем ход и на търга за уд-

вояване и електрификация 

на железния път между Ло-

зарево – Прилеп и изграж-

дане на предпазна ограда в 

района на спирка Кумарица. 

От големите поръчки 

за догодина предвиждаме 

да стартираме дейнос-

ти по Видин – Медковец, 

които е планирано да се 

финансират с европейски 

средства. 

Все още не са одобрени 
европрограмите за пери-
од 2021 – 2027 г. и Нацио-
налният план за възста-
новяване и устойчивост 
(НПВУ). Как това ще се 
отрази на изпълнението 
на планираните за финан-
сиране от ЕС жп проекти?

В НПВУ са включени ин-

вестиции за модернизация 

на жп инфраструктурата в 

размер на 623 млн. лв. Зна-

чителна част от ресурса 

е предвидена за изграж-

дане и модернизация на 

много гарови платформи, 

както и на над 20 тягови 

подстанции. Има проекти 

не само в направление жп 

инфраструктура, но и за 

сигнализация и телекому-

никация, както и за възоб-

новяеми енергоизточници. 

По НПВУ сме заложили на 

136 гари да бъдат изгра-

дени фотоволтаични сис-

теми, които да обезпечат 

нужната електроенергия 

на територията на съот-

ветните гарови комплекси. 

Вече имаме и първата фо-

товолтаична система на 

гара Стамболийски, за да 

придобием опита. Тя рабо-

ти успешно повече от три 

месеца и отчитаме поло-

жителен ефект. 

НКЖИ изпреварва съби-

тията и вече има обявени 

поръчки по Плана, други 

са пред стартиране. Ня-

кои са за тягови подстан-

ции, които не само ще се 

модернизират, но ще им 

бъде изградена и систе-

ма за телеуправление и 

телесигнализация SCADA. 

В рамките на 2022 г. ще 

обявим абсолютно всич-

ки търгове за планирани-

те тягови подстанции по 

НПВУ. Надяваме се, че как-

то при по-голямата част 

от страните членки да 

получим скоро одобрение 

за тези средства. Аз лично 

мога да кажа, че съм защи-

тил в Брюксел частта за 

жп инфраструктура в НПВУ. 

Имаме готовност и не ми-

сля, че ще се забавим с ус-

вояването на средствата.

По  МСЕ  кандидат-

стваме за трасето Видин 

– Медковец, където стой-

ността на тритите лота 

е почти 1 млрд. лв. По нова-

та Програма „Транспортна 

свързаност“ очакваме 1,2 

млрд. лв., или планирани-

те европейски средства 

за жп инфраструктура са 

над 2,2 млрд. лв., а заедно 

с парите по Плана говорим 

за близо 3 млрд. лв., които 

ще се влеят в железопът-

ната мрежа. По оператив-

ната програма е планира-

на фаза 2 на проекта за 

модернизация на трасето 

Волуяк – Драгоман, който 

е фазиран по „ОПТТИ 2014 

– 2020“, както и фазира-

ните проекти по участък 

Елин Пелин – Септември. 

Ще кандидатстваме и за 

изграждане на връзката с 

Република Северна Маке-

дония. Предвидено е и доиз-

граждане на съоръженията 

по жп линията Карнобат 

– Синдел и развитие на жп 

възли Русе, Варна и Горна 

Оряховица. Планирано е 

също изграждане на връзка 

между жп гарата в Бургас и 

летище Бургас, както и на 

жп връзка на летище Плов-

див и гара Пловдив.

През септември НКЖИ 
участва за поредна година 
в Деня на кариерата във 
ВТУ „Тодор Каблешков“. 
Помагат ли подобни ини-
циативи за привличането 
на кадри в Компанията?

Освен в инициативата 

на ВТУ „Тодор Каблешков“ 

НКЖИ редовно участва и 

в дните на кариерата и в 

доста други висши учебни 

заведения, както и в средни 

технически училища. Ние 

имаме сключени над 20 до-

говора за сътрудничество 

с учебни заведения. Сред 

тях са ВТУ „Тодор Каблеш-

ков“, Университетът по ар-

хитектура, строителство 

и геодезия, Университетът 

за национално и световно 

стопанство, ВСУ „Любен 

Каравелов“, МГУ „Св. Иван 

Рилски“, Бургаският сво-

боден университет, Тех-

ническият университет 

– София, Националният во-

енен университет „Васил 

Левски“ във Велико Търно-

во, професионалните гим-

назии, обучаващи кадри за 

железопътния транспорт 

в София, Горна Оряховица и 

Карлово.

Опитваме се да при-

влечем вниманието на мла-

дите към железопътните 

професии и към новите ин-

телигентни системи, кои-

то се изграждат от НКЖИ. 

Развиваме стипендиантска 

програма и имаме доста 

сключени договори с учащи, 

които след като завършат 

своето образование, ще ра-

ботят 5 г. в системата на 

НКЖИ. Не правим изключе-

ние - и ние изпитваме про-

блем с недостига на кадри. 

Железничарската профе-

сия не е лека, тя е тежка 

и отговорна, но в същото 

време е интересна и перс-

пективна. 

Какво ще пожелаете на 
екипа на в. „Строител“, на 
строителния бранш и на 
всички останали читате-
ли по повод предстоящи-
те светли коледни и ново-
годишни празници?

На всички пожелавам да 

са здрави, щастие и много 

късмет. Нека да се радваме 

на близките си и да продъл-

жим да строим!Реконструкцията на гара Казичене е осъществена със средства от ЕС
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Андрей Цеков, член на Контролния съвет на КСБ:

КСБ има две функции - да е генератор на идеи за подобряване на инвестиционния 
процес и да е критик в случаите, когато са направени предложения, които не са удачни

Ренета Николова 

Г-н Цеков, първо бих ис-
кала да Ви поздравя, защото 
правим това интервю на 
много хубав празник - Ан-
дреевден. Честит имен ден 
от името на СД и екипа на 
в. „Строител“! Пожелаваме 
Ви много здраве и успехи. 
Благодарим за доброто съ-
трудничество през години-
те. 

И аз благодаря на теб и 

на в. „Строител“ за пожела-

нията и за поканата.

Аз се радвам, че днес 
отново ще говорим по една 
тема, която сме коменти-
рали много през изминалия 
период - Закона за общест-
вените поръчки (ЗОП) - не-
говата подготовка, синхро-
низирането с европейската 
директива, дискусиите по 
спорните текстове, прие-
мането му и последвалото 
приемане на правилника за 
прилагането му. Проследи-
ли сме заедно всички етапи. 
Близо 5 години по-късно как 
оценявате ЗОП, какви ос-
новни недостатъци и про-
блеми показа прилагането 
му?

Ние имаме добър период, 

за който може да се напра-

ви оценка за качеството на 

един закон. ЗОП беше приет 

през април 2016. Пет години 

по-късно моето мнение за 

закона не се е променило. То 

остава почти същото до-

толкова, доколкото законът 

в 90% от съдържанието си 

транспонира наредбите на 

европейската директива за 

обществените поръчки. Той 

е добър закон, доколкото е 

добра самата директива. 

Изминалият период пока-

за и някои грешки, допуснати 

на ниво европейски законо-

дател, които доведоха до об-

ществени и правни проблеми. 

Аз още от самото начало, 

когато се приемаше зако-

нът, казах, че в огромната 

си част той е удовлетвори-

телен, защото засягаше про-

блеми, с които българското 

общество в икономическия 

сектор се сблъскваше по от-

ношение на обществените 

поръчки. Визирам най-вече в 

стария закон разпоредбите 

относно измененията, кои-

то са нужни да се случат по 

време на изпълнение на стро-

ителните договори. Тъй като 

строителството е динами-

чен процес, който е обект на 

въздействие на много риско-

ви фактори - природни, физи-

чески, антропогенни, то ни-

кога не се случва точно това, 

което е предвидено по време 

на възлагането. Един закон 

трябва да е достатъчно гъв-

кав, че да даде възможност 

да се адаптират отноше-

нията между страните към 

настъпили промени. В този 

смисъл новият закон даде 

възможност тези проблеми 

да бъдат адресирани. 

Но той още тогава от-

крехна вратата за едно 

голямо зло. Още когато за-

конът се обсъждаше, съм го 

казвал и сега продължавам 

да го твърдя. Това е т.нар. ин 

хаус възлагане. Позицията ми 

относно този начин на възла-

гане също не се е променила 

през годините. Воден от от-

носително добри намерения, 

европейският законодател 

позволи като изключение от 

общото правило, че всеки 

един лев, цент или евро об-

ществени средства трябва 

да бъдат изхарчени на кон-

курентен принцип, ако въз-

ложителят има капацитет 

да свърши една работа със 

собствени сили, да не се за-

нимава с възлагане и да не 

губи време. Интересно е, че 

в самата директива моти-

вите за ин хаус бяха преди 

всичко социални. Ин хаусът 

беше предвиден като меха-

низъм за облекчаване на дей-

ностите по социално подпо-

магане, напр. там, където е 

необходимо да се подготвя 

храна за възрастни хора, об-

щинската администрация да 

си направи собствена служ-

ба за социално подпомагане 

и да не се занимава да въз-

лага кетърингови услуги на 

външни фирми. Същото е с 

дейност озеленяване. Всяка 

една община има общински 

дружества, фирма или струк-

тура за озеленяване и е нор-

мално за този вид услуги да 

не се прави възлагане. Още 

тогава казах, че ин хаусът 

е опасно нещо, което няма 

място в строителството. 

Пет години пра во при ла га не 

го доказват категорично. Ин 

хаусът може да има прилож-

но поле в други сфери. За мен 

трябва да се предвидят мно-

го ясно и точно дейностите, 

в които ин хаус е допустим. 

На национално ниво в Бъл-

гария дори няма пречка да 

бъде изобщо изключен, той 

всъщност е една препоръка 

на директивата. Общият 

принцип е: всичко се възлага 

чрез обществена поръчка, 

като изключение е ин хаусът. 

Европейският законодател 

не ни задължава да приемем 

изключението. За мен това 

е един от основните изводи, 

които може да се направят 

по отношение на оценката 

на действието на закона - из-

кривяването на пазара чрез 

ин хаус възлагането. 

Що се касае до други сла-

бости, които ЗОП показа, то 

има определени разпоредби, 

по които директивата не е 

транспонирана коректно, и 

то най-вече заради грешки 

в превода. Специално в раз-

поредбите, които касаят 

изменението на договорите, 

основният текст - чл. 116, 

ал. 1, т. 1 - допуска измене-

ние, когато в самите дого-

вори са предвидени ясни и 

точни клаузи, по които да се 

извърши изменението. Таки-

ва клаузи в стандартни ти-

пови договори като ФИДИК 

има редица. Те се използват 

например когато се натък-

нем на грешки в геоложките 

доклади, когато се натъкнем 

на съоръжения на подземна 

инфраструктура или на архе-

ологически разкопки, т.е. на 

неща, за които при възлага-

нето не е имало информация. 

В този смисъл чл. 116 допуска 

подобни клаузи и изменения в 

един строителен договор. 

Само че в българския закон 

чл. 116 превежда невярно ди-

рективата. Тя казва: „подоб-

ни клаузи са допустими, сти-

га през тях да не се изменя 

естеството на поръчката“. 

Нашият превод е: „стига да 

не се изменя предметът на 

договора“. Предметът на до-

говора е това, което има да 

се свърши. Ако при поръчка за 

строителство на училище се 

окаже обаче, че геологията е 

сбъркана, има високи нива на 

подпочвените води и вместо 

предвиденото плоско фунди-

ране се налага пилотно фун-

диране, в този случай опре-

делено се изменя предметът 

на договора, но изменя ли се 

естеството на възложената 

поръчка? Не, то пак е строи-

телство на същото училище. 

Грешката в превода води до 

грешка в правоприлагането и 

това трябва да бъде адреси-

рано. Подобни грешки има и в 

други текстове и те реално 

възпрепятстват прилагане-

то на закона към ситуации, 

към които той е предвиден 

да бъде прилаган. Това са 

двата съществени недоста-

тъка, които аз виждам. 

И тук идваме до най-

широката група проблеми, 

които не са свързани с ка-

чеството на закона, а с ка-

чеството на хората, които 

го прилагат. 

Субективният фактор 
е много важен.

Точно така. Аз още счи-

там, че капацитетът на 

администрацията е недос-

татъчен за прилагането на 

този закон. Ще кажа защо. 

Има структури, които раз-

полагат с много квалифици-

рани лица, и това са преди 

всичко големите ведомства, 

в които има достатъчно 

хора, които провеждат ог-

ромен брой поръчки, развили 

са опит, компетентност, те 

са наистина изключителни 

професионалисти. Същевре-

менно не може да ги сравним 

с капацитета на една малка 

община с 2 - 3 хил. души на-

селение, където отделът за 

обществени поръчки е от 

1 човек, който върши още 

7 неща - и е ТРЗ, и е личен 

състав. Общо взето, да се 

сравнява компетентност-

та им е като да се сравнява 

един хирург, който работи в 

Ню Йорк, където живеят 15 

млн. души и прави на ден 4 

операции, с един лекар, който 

живее в село с 2 хил. души и 

прави по 3 операции годишно. 

Дори да имат еднакво обра-

зование, липсата на опит и 

практика има влияние. За мен 

проблем не е само обучение-

то, но и това, че няма усло-

вия да се развие ключова ком-

петентност в определени 

възложители. Това може да се 

реши, като се централизира 

възлагането. Законът дава 

възможност да се създават 

централизирани органи за 

възлагане на регионален или 

секторен принцип. Така напр. 

в определена област може 

да има един орган, който да 

организира възлагането на 

поръчките на всички общини 

от об ласт та. Това, което 

казвам, няма да се хареса, 

защото всяка община иска 

сама да контролира процеса, 

но и аз искам да танцувам 

валс, но не мога. 

Във връзка със ЗОП има 
още няколко теми, които са 
много актуални и в момен-
та са обществено и медий-
но широко коментирани. 
Една от тях е свързана с 
авансите. Вие какво мисли-
те за тази практика?

Авансите в строител-

ството са нещо необходимо. 

Строителството е капита-

лоемък бизнес. Изпълнението 

на един голям инвестиционен 

проект винаги изисква стро-

ителят изпреварващо да фи-

нансира голяма част от него. 

Обикновено ако няма аванс, 

строителят, преди да си 

вземе парите, минават око-

ло 100 дни от свършването 

на работата и получаването 

на парите. Принципът е та-

къв: работя този месец, ако 

имам късмет договорът ми 

да е с месечно актуване - то-

гава актувам. Обикновено в 

рамките на един месец ми се 

проверява актът от страна 

на възложителя, правят се 

Снимка Владимир Ангелов
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съответните корекции и се 

съставя първичен документ, 

издава се фактура и от там 

насетне според Търговския 

закон срокът за плащане от 

публичен възложител е до 30 

дни. Освен ако някакви съ-

ображения не налагат да е 

по-дълъг. В повечето дого-

вори за обществени поръчки 

се предвиждат 50 - 60 дни 

за плащане. Ако са 60 дни и 

имаме още 30 дни за провер-

ка на акта, това означава 90 

дни след като съм свършил 

работа. През това време аз 

съм изработил още 3 месеч-

ни сертификата, които не 

са платени. Реално аз аван-

сирам този проект за 3 ме-

сеца напред. Съвсем резонно 

е в началото на процеса въз-

ложителят да предоставя 

аванс и той да е за това да 

се поръчат и заплатят някои 

основни материали и техно-

логично оборудване. Най-вече 

за оборудване става въпрос. 

За да може да изпишеш един 

артикул от фабриката, тряб-

ва да си го заплатил на 100 

процента. Никой няма да ти 

го даде авансово. А за да за-

почне производство на този 

артикул, трябва поне 50% 

предварително заплащане. 

Ако аз имам да изпълнявам 

обект, в който основното 

перо от строителството 

е скъпо оборудване - напр. 

компресорна станция, пре-

чиствателна станция, жп 

трасе, - за да поръчам рел-

си или оборудване за пре-

чистване на водите, които 

формират около 50% от се-

бестойността на обекта, 

аз трябва да платя 100% за 

съоръженията. Няма стро-

ителна компания, която да 

разполага със собствени 

ресурси в такъв размер. Най-

логично е този тип достав-

ки да бъдат финансирани от 

възложителя чрез аванси. 

Факт е, че обезпечаването 

на предоставените аванси 

не е разписано с императив-

ни норми в закона. Там се 

казва: възложителят може 

да поиска гаранции. Но зако-

нът не трябва да дава въз-

можност на възложителя да 

решава дали да поиска или не 

гаранции, защото тук става 

въпрос за публични средства 

и гаранцията трябва да е 

задължителна. В противен 

случай се дава възможност 

възложителят да фавори-

зира определен изпълнител. 

Затова законът трябва да се 

измени – гаранцията да бъде 

абсолютно задължителна, 

възложителят да има право 

да одобрява издателя на га-

ранцията. Тя може да бъде 

както банкова, така от за-

страховка, това произтича 

от директивата. Няма преч-

ка възложителят да одобря-

ва издателя на гаранцията, 

защото и при банките, и при 

застрахователите има по-

надеждни и по-ненадеждни.

Пандемията изправи 
строителния бранш пред 
сериозни предизвикател-
ства, едно от тях е уве-

личаването на цените на 
строителните материали 
и суровини, което достига 
до 100% за някои от тях. 
Голяма част от договори-
те, които се реализират с 
публичен ресурс, са склю-
чени на цени отпреди 2 - 3 
години. Какви възможнос-
ти дава ЗОП за индексации 
и корекции? Как може да се 
реагира в тази ситуация, 
какво трябва да се промени 
в закона?

ЗОП не борави конкрет-

но с инфлационен риск, тъй 

като основната му функция 

е да регламентира възла-

гането, а не изпълнението. 

Той е доста лаконичен в 

сферата на отношенията 

след възлагането. Много е 

кратка уредбата на самите 

строителни договори. Стра-

ните имат свобода на дого-

варяне в определени рамки. 

Инфлацията е оставена да 

се регламентира от това, 

което страните са се раз-

брали, от търговското или 

от облигационното право. 

Практиката показва, че до-

говорите обикновено не ре-

гулират инфлацията. Защо? 

Защото тя в последните 20 

години в промишлеността 

не е значимо явление. Не за-

служава внимание и по данни 

на НСИ - средногодишната 

инфлация в целия промиш-

лен сектор в последните 20 

години е 3,99% годишно. А в 

последните 6 години е 2,2%. 

Това е една пренебрежима ин-

флация. Не е имало интерес 

от страна на обществото, 

не е имало проблем. За да се 

регламентира едно явление, 

то трябва да има общест-

вен проблем. Никой не се е 

занимавал да регламентира 

отношения само заради са-

мата регулация. Поради тази 

причина в договорите не са 

включвани инфлационни кла-

узи. Тогава се питаме какво 

предвижда законът? Той е 

много интересен, тъй като 

към този тип отношения 

се прилагат два закона - за 

задълженията и договорите 

и Търговският закон в част-

та „Стопанска дейност“. В 

ЗЗД има клауза (чл. 266, ал. 

2), която гласи, че ако в хода 

на изпълнение на поръчката 

цената на труда и матери-

алите се повиши, цената на 

договора се изменя. Ако в до-

говора има антиинфлационна 

клауза, защото това е въз-

можно, тогава се поставя 

въпросът дали инфлацията е 

толкова сериозна, че да може 

да бъде квалифицирана като 

стопанска непоносимост? 

Това е институт на Търгов-

ското право, който истори-

чески възниква в Германия по 

време на Първата световна 

война, когато има хипер ин-

фла ция в индустрията и ако 

днес си сключил договор за 

1000 марки, то утре с тези 

1000 марки може да си купиш 

1 кг сирене. Това го преживях-

ме през 1997 г. Бяхме стигна-

ли дотам, че с една месечна 

учителска заплата да можеш 

да си купиш 11 карамфила. 

Този институт се съдър-

жа в един кратък текст на 

Търговския закон (чл. 307). 

Ако толкова драстично се 

промени икономическата 

обстановка, че един договор 

престане да бъде справедлив, 

тогава изпълнителят може 

да иска корекция на цената 

или прекратяване. Въпро-

сът е дали сме свидетели 

на инфлация, която може да 

се определи като стопанска 

непоносимост? По данни на 

НСИ към 9-месечието на 

тази година средногодиш-

ната инфлация в про миш ле-

ност та е 12%. Ние тук гово-

рим за нарастване от почти 

6 пъти спрямо нормалното 

ниво през последните 5 го-

дини. Бих казал, че това не е 

нормална търговска поноси-

мост. Смята се, че страни-

те в една търговска сделка 

поемат някакъв риск. Кое е 

разумното, което може да 

предвиди един изпълнител, 

когато дава оферта? Това е 

нормалният процент инфла-

ция - нека да е до 4%. Длъжен 

ли е един изпълнител да пред-

види инфлация от 12%? Не, не 

би могъл. Не може да искаме 

от него това. Явлението е 

глобално и засяга целия свят. 

По данни на НСИ от ноември 

2020 г. до септември 2021 г. 

има скок над 35% в цената на 

арматурата, 15% при бето-

ните, над 34% в цената на 

битума и нефтопродуктите, 

над 55% в цената на дървеси-

ната, съответно са скочили 

и всички изделия от пластма-

са - тръби, изолации и други. 

Тук възниква въпросът как се 

отразява това увеличение 

на цените на строителната 

себестойност. Метал, дър-

во, пластмаса, горива - това 

е огромна част от строи-

телната себестойност. В 

сградното строителство 

металът и бетоните са око-

ло 70% от себестойността. 

При пътното строителство 

са битумът и горивата. 

Във ВиК строителството 

са тръбите. Общо взето, 

в страните, които водят 

индекси за цените на стро-

ителната продукция, те по-

казват ръст около 12 - 15% в 

себестойността на строи-

телството от началото на 

тази година. В този смисъл 

това е тема, която трябва 

да се адресира, защото ми 

се струва, че ще се стигне 

до стопанска непоносимост. 

Най-вероятно ще има изпъл-

нители, които ще поискат 

прекратяване на договори-

те, други ще поискат дела за 

изменение. А делата са бав-

на работа, възможно е някои 

фирми да фалират, което е 

най-лошият сценарий. Ако 

няма някаква намеса - законо-

дателна, политическа, стра-

тегия на бъдещите прави-

телства, тогава проблемът 

с това, че се работи под се-

бестойност, ще рефлектира, 

като се генерира дълг. Подиз-

пълнителят и работникът 

ще са крайните потърпевши.

 

Какви мерки могат да 

се вземат?
Мерките са два типа - 

мерки за бъдещето, които 

включват това да се предви-

дят в договорите клаузи, кои-

то да отчитат инфлацията 

двустранно. Какви могат да 

бъдат те? Тук е важно мяс-

тото на НСИ, които могат 

много лесно да акумулират 

информация за цените на 

почти всяка една стока на 

пазара. Индексът на цени на 

производител се формира от 

различни подиндекси. В но-

менклатурата на НСИ има 

над 80 подиндекса, които от-

читат цените на конкрет-

ни строителни материали 

и формират 95% от цялата 

строителна себестойност. 

Ако тази информация се пре-

достави от НСИ, тя може да 

послужи за анализ. На тази 

база да се направят индекси 

за различни видове строи-

телна продукция. В Англия 

примерно имат 5 индекса - за 

жилищно строителство, за 

промишлено строителство, 

за пътно строителство, за 

ВиК и др. В рамките на раз-

личните категории обекти 

се придава различна тежест 

на различните материали. 

Като НСИ произвежда еже-

месечна информация за все-

ки един строителен мате-

риал, то този индекс сам ще 

излиза. Ако някой е сключил 

договор за сградно строи-

телство, когато си прави 

сертификата и се види колко 

се е изменил индексът спря-

мо датата на сключване на 

договора и ако надвишава 

стандартния процент инфла-

ция, би трябвало да се прави 

индексация. Така е на Запад 

- в Англия, в Германия, вклю-

чително и в Румъния. 

Участвахте в МРРБ в 
работна среща на Камара-
та със зам.-министър Гра-
матиков. Там този въпрос 
е бил поставен. Срещнахте 
ли разбиране за решаването 
му? 

Да, срещнахме катего-

рично разбиране за необходи-

мостта от бъдещи мерки за 

решаване на проблема, както 

и за настоящата ситуация, 

тъй като никой не може да 

си затвори очите пред ре-

алността. А тя е такава, 

че през 2021 г. инфлацията 

е значителна. Което означа-

ва, че са необходими спешни 

мерки, за да бъде възвърна-

та някаква справедливост 

в тези договори и да се даде 

възможност да се довършат 

започнатите обекти. Никой 

дори не говори, че трябва да 

се печели, просто трябва да 

се довършат започнатите 

обекти. 

Как може да се направи 

това за сключени договори 

и извършени плащания? Това 

е производно на отговора 

на въпроса ще има ли адми-

нистрацията капацитет 

да направи одит договор по 

договор? При този одит да 

установи за всеки обект 

кои са основните материали 

в себестойността на кон-

кретния обект и как може 

да се индексира. Другият 

вариант е плоска корекция, 

но там може да се получи из-

кривяване. Съвсем различна е 

ситуацията при някой, който 

трябва да изгради груб стро-

еж и е жестоко засегнат от 

свръхцените на желязото, и 

при някой, който прави зида-

рия, защото при цените на 

тухлите и на блокчетата 

итонг инфлацията е 5 - 6%. 

Същото е при някой, който 

прави асфалтиране, и друг, 

който само доставя камъ-

ни. Инфлацията в цената на 

трошената фракция е 8%. А 

при битума е 54%. Плоската 

корекция ще е трудна за ад-

министриране и не може да 

кажем, че еднакво засегнати 

са всички. 

А когато става въпрос 
за проекти с европейско 
финансиране, където няма 
възможности за корекции. 
Там какво може да се напра-
ви?

Европейските правила не 

забраняват индексацията. 

Проблем е, че финансирането 

по тези проекти е одобрено 

и договорите за финансова 

помощ са сключени доста 

отдавна, преди няколко го-

дини. Самата програма е 

одобрена преди повече от 6 

години, а договорите са от-

преди 3 - 4 години. Те са при 

съвсем други ценови нива. 

Оттук има и две линии на 

поведение. Проблемът е па-

невропейски, той е ясен и 

според мен правителството 

трябва да го постави на ниво 

Брюксел. Примерно в Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост да се предвидят сред-

ства, които да допълнят 

бюджетите на програмите, 

за да компенсират инфлаци-

ята. А другата възможност 

е държавният бюджет. Това 

са двата пътя. 

След срещата в МРРБ 
стана ясно, че се създава 
работна група, която да 
предложи решение на про-
блема.

Аз мисля, че първо трябва 

да се конструира ново прави-

телство. Темата си заслу-

жава вниманието не само 

на ниво МРРБ. Защото са 

засегнати всички министер-

ства, които се разпореждат 

с публични средства, както 

и общините. Засегнати са 

финансите. Представители 

на тези ведомства трябва 

да седнат на една маса и да 

разберат естеството на 

проблематиката. На пръв 

поглед говорим за инфлаци-

ята в строителството и 

това би могло да предизвика 

негативна реакция, защото 

в цялата икономика има ин-

флация. Има, но не е с такива 

пропорции. Тя е в рамките на 

5 - 6%, а ние тук говорим за 

15 - 17 - 35 - 54% при различ-

ни ключови материали. Не е 

същото. Ако се беше случило 

така, че хлябът или млякото 

бяха поскъпнали с 54%, това 

щеше да е видим за всички 

проблем. Не може да си за-

творим очите за случващо-

то се в сектора. 

Няма как, като говорим 
за ЗОП, да не поставим въ-
проса за инженеринга. Чуха 
се мнения за и против. Въ-
просът е трябва ли да го 
има или не, къде да го има, 
трябва ли да е ограничен до 
определени по-специфични 
проекти?

Значението на инже-

неринга в инвестиционния 

процес бих го оприличил със 

значението на автомобила 

в живота ни. Ако някой пита 

има ли нужда от автомобили 

и полезни ли са те, повечето 

хора ще кажат, че са полезни. 

Полезни са, защото помагат 

по-бързо да се стига от т. 

А до т. Б, правят живота ни 

по-удобен, комфортен и едва 

ли някой ще отрече позити-

вите от тях. Същевременно 

обаче някой може да каже, 

че в света годишно умират 

1,35 млн. души в автомобилни 

катастрофи. Факт. В Бълга-

рия 730 души губят живота 

си ежегодно в автомобилни 

катастрофи. Значи автомо-

билите са вредни и трябва 

да ги забраним. Само че тук 

възниква въпросът кой е от-

говорен - автомобилът или 

автомобилистът?

После дали е само този, 

който го кара, или и този, 

който му е дал книжка, а защо 

не и този, който контролира 

трафика. Проблемът с ин-

женеринга е същият. Дали 

инженерингът е виновен за 

некачествени или непро-

зрачни строителни проек-

ти? Отговорът е - катего-

рично не. И в двата случая 

са виновни, както казваше 

навремето Кристиян Таков, 

„прекалено многото нека-

дърници и негодници, които 

се занимават с определени 

дейности“. Инженерингът в 

световен мащаб е установен 

като най-ефективната тех-

ника за достигане на един 

реализиран инвестиционен 

проект до крайния потреби-

тел. Интересът на цялото 

общество е примерно една 

болница да се построи мак-

симално бързо, един път да 

се направи максимално бър-

зо. Това е първото. Второто 

е целият процес да става при 

предвидимост на разходите 

и като трето – да има ясно 

формулиране кой носи отго-

ворността. Инженерингът 

дава отговор и на трите въ-

проса. Той предполага проек-

тиране и строителство на 

едно място, което означава 

едно възлагане на общест-

вена поръчка. В България 

от момента на откриване 

на процедурата на възлага-

не до сключване на договор 

средният срок е между 9 и 

18 месеца. При инженеринга 

поръчката е една, а за про-

ектиране и строителство 

са две - т.е. два пъти по 18 

месеца. Така че това е пър-

вото предимство. Факт е, 
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че има оперативни програ-

ми, при които в един и същ 

програмен период трябваше 

да се мине през проектира-

не и строителство. Пример 

е ОПОС. Въпреки че голяма 

част от проектите са на ин-

женеринг, като условие беше 

заложено да се направят ре-

гионални прединвестиционни 

проучвания (РПИП) на тери-

ториите на ВиК, които да 

включват идейни проекти 

за всички инвестиционни 

проекти. Нито един проект 

не може да се възложи, ако 

не е включен в проучването 

и няма идеен проект за него. 

По тази причина бяха похар-

чени 40 млн. европейски пари, 

за да се направят РПИП. Въз-

ложиха се на проектантски-

те фирми през 2016 г. Прави-

ха се 2 години, възлагането 

на строителните проекти 

започна 2020 г. А говорим 

за програмен период 2014 - 

2020 и още не са възложени 

всички, а трябва да ги изпъл-

ним в рамките на периода. С 

всички удължавания макси-

малният срок за изпълнение 

е 2023 г. 

Относно отговорност-

та - мечта на строителя е 

да работи по проект на въз-

ложителя. Ако си мислите, че 

строителят е най-щастлив 

да работи на инженеринг, 

лъжете се. Принципът при 

работа по проект на възло-

жителя е следният - за лошия 

проект не носи отговорност 

строителят. Ако има про-

блем, той уведомява възло-

жителя, който трябва да си 

оправи проекта, и изпълните-

лят ще строи, когато полу-

чи годен за работа проект. 

При проект на възложителя, 

ако заложените количества 

материали не са верни, той 

ще трябва да плати дейст-

вителните количества, т.е. 

ще се мери всеки един кубик 

земя, който е изкопан, всеки 

един квадратен метър шпак-

ловка и ще се плати толко-

ва, колкото е изпълнено. Тук 

възниква въпросът кой носи 

отговорност, ако се окаже, 

че сметките, направени по 

изготвен инвестиционен 

проект, не са верни? Моята 

скромна практика показва, 

че тогава, когато се е случ-

вало да работя по договори 

с действително мерене на 

количествата, ценовият екс-

цес е над 20%. Защото, пър-

во, може да не са изследвани 

всички фактори, които вли-

яят на конкретно проектно 

решение. Това често се случ-

ва не защото проектантът 

не си е свършил работата, а 

защото нямаме достатъчно 

хора. В България има огромен 

демографски проблем и про-

ектантите са малко на фона 

на големия обем работа, коя-

то трябва да свършат. Те по-

емат повече работа и съот-

ветно пада качеството и се 

допускат грешки. Това, което 

съм разбрал, е, че проектан-

тът много обича да твори, 

но не обича да мери. Ваде-

нето на количества е дей-

ност, която проектантите 

считат за второстепенна, 

но тя е много важна, защото 

на базата й се бюджетират 

проекти и подават оферти. 

При грешка в проекта или в 

количествата от кого въз-

ложителят ще си потърси 

преразхода? От проектан-

та? На теория той носи от-

говорност за качеството на 

проекта и на верността на 

количествените сметки. Но 

отговорността винаги се 

измерва с реалната възмож-

ност да бъде реализирана. 

Каква е отговорността на 

проектанта, ако вследствие 

на сгрешен проект или коли-

чествена сметка проектни-

ят бюджет бъде надвишен 

напр. с 10 млн. (виждал съм 

и по-големи ексцесии при 

мащабните инфраструктур-

ни проекти)? Като реално 

обезпечение на тази отго-

ворност е единствено задъл-

жителната застраховка на 

проектанта от 300 000 лв. 

за строежи от първа катего-

рия. Затова казвам, че инже-

нерингът е добро решение. 

Пести се време при възлага-

нето, не мерим количества, а 

има твърдо договорена цена 

- количественият риск е за 

изпълнителя. Имаме и ясно-

та кой носи отговорността. 

Когато се появи проблем след 

предаването на проекта, е 

ясно кой отговаря. Строи-

телните фирми са с повече 

имущество и са по-надеждни 

ответници по искове. По-до-

бре да съдиш някого, от кого-

то има какво да вземеш. Така 

че инженерингът не трябва 

да се отрича. Той е възприет 

в световната практика като 

най-бързия, най-надеждния и 

най-безрисковия начин на ре-

ализиране на обекти. У нас 

за съжаление се превърна в 

нарицателно за непрозрачно 

възлагане и некачествено 

изпълнение. Проблемът не е 

в инженеринга, а в „инжене-

рите на безобразията“. Той 

като метод за реализация 

е точно толкова виновен за 

магариите, които се случ-

ват, колкото и автомобилът 

за катастрофите. Виновни 

са винаги определени хора, 

които го възлагат непро-

зрачно, които го изпълняват 

некачествено и които не 

упражняват контрол. Много 

хора го критикуват, без да го 

разбират. 

Има и друг проблем и той 

е свързан с начина на въз-

лагане. Това е друга тема, 

свързана със ЗОП. Говори се, 

че трябва да бъде махнат 

критерият „най-ниска цена“. 

Е, няма да се махне. Това е 

най-обективният критерий. 

Особено ако имаш проект, 

изготвен от възложителя. 

Сега често се ползват като 

критерий за възлагане пока-

затели като съчинение на 

тема „най-добра организа-

ция на изпълнението“. Моля? 

Трябва да се стандартизи-

рат възлагателните проце-

дури, трябва да се разпишат 

ясни и точни методики, кри-

терии и те трябва да бъдат 

пределно обективни, измери-

ми и безукорно справедливи. 

Да не се допуска възможност 

възложителите сами да 

творят. Трябва да има ясни 

качествени параметри, ко-

гато се възлага по критерий, 

различен от цена. Реално да 

се оценява по-качественият 

продукт – напр. за предложе-

на фасада с минерална мазил-

ка – 10 т., за вентилируема 

фасада от фиброциментови 

плоскости – 30 т., за струк-

турна остъклена фасада – 

50 т. И всеки ще си прави 

сметката колко му се качват 

разходите, каква цена може 

да предложи, а накрая възло-

жителят ще знае, че за по-

вечето пари, които ще вложи, 

ще получи по-високо качест-

во. Например за 100 хил. евро 

ще вземе „Ферари”, което е 

много добра сделка, но няма 

да вземе за 30 хил. „Москвич”, 

което е прецакваща сделка.

Между политическите 
партии на промяната като 
че ли има консенсус по от-
ношение на ЗОП. Това, кое-
то видяхме по време на 
преговорите по политики, 
е, че ще се върви към проме-
ни или дори нов закон. Какво 
е най-важно да се заложи, 
така че да се минимизират 
възможностите за коруп-
ция и нагласени поръчки?

Нов ЗОП категорично не 

е необходим, защото нашият 

90% преписва директивата. 

Какво ще каже новият ЗОП? 

Най-много да препише дирек-

тивата на 95%, ще смени 

структурата? Не трябва ле-

комислено да се търсят зако-

нодателни промени. Защото 

всяка една промяна има не-

гативен ефект. В момента, 

в който се случи, възниква 

една правна непредвидимост, 

а всяка една правна непред-

видимост има обществе-

на цена. Това се изразява в 

грешки, допуснати от адми-

нистрацията. В този смисъл 

промяна заради самата идея, 

че трябва да се направи про-

мяна, не е необходима. Зако-

нът е такъв, какъвто ни го 

е специфицирал Европейски-

ят съвет, ние не можем да 

излезем от рамката, която 

е зададена. Нашият закон е 

добре оформен с някои изклю-

чения, които трябва да се 

пипнат. От там нататък е 

важно кой ще го прилага и да 

се елиминира възможността 

този, който го прилага, да го 

прави в ущърб на обществе-

ния интерес. Как може да се 

елиминира това? Лоши хора 

винаги ще има, корумпира-

ни или склонни към корупция 

също. Те винаги ще се опит-

ват да влязат във властта, 

ще се опитват да отидат на 

позиции, на които се харчат 

публични средства. Не само 

това – и най-читавите хора 

ще ги атакуват и ще се оп-

итват да ги корумпират. Ако 

някой се намира на позиция, 

от която харчи пари, особено 

ако са чужди, винаги ще има 

някой, който да предложи да 

делят. Ние не може до всеки 

да сложим полицай. Най-мал-

кото ще се опитат да под-

купят и полицая. Ние трябва 

да ограничим възможности-

те за корупция. За мен начи-

нът да се подобри процесът 

и да се ограничи човешкият 

фактор е максимално да се 

стандартизират процедури-

те. Да има типови процедури 

и методики и да няма възмож-

ност за лавиране. Общест-

веният интерес е по-добре 

защитен при стандартна 

процедура и методика. Ако се 

унифицират възлагателните 

процедури и изискванията 

към офертите, ще е чудесно. 

Същото е и със строителни-

те договори.

Как електронизацията и 
новата електронна систе-
ма за възлагане се отразява 
на процедурите? 

Системата работи и 

помага, защото в крайна 

сметка реално не може да 

се отварят пликове, което 

се правеше. Не могат да им 

гледат цените. Отваряха 

се оферти, после пак ги за-

печатваха. Не съм експерт 

по киберсигурност и не знам 

доколко криптираните офер-

ти може да се гледат. Прави 

впечатление обаче, че от-

както влезе тази система, 

рязко се увеличиха отстра-

няванията. 

Основното в контекста 

на този разговор е, че нито 

законът е лош, нито инжене-

рингът е лош. Корупцията е 

проблемът. За да се преодо-

лее той, първо трябва санк-

циите да се засилят. Докато 

не влязат в затвора няколко 

души за корупция, нещата 

няма да се оправят. Човеш-

кото общество е устроено 

така и това трябва да ста-

не реалност. Докато санк-

цията е теоретична, тя не 

плаши никого. Другото е да 

се намали възможността за 

творчество при един ясен за-

кон. Тогава няма да се искат 

и такива колосални познания. 

Няколко думи да кажем 
и за ЗУТ. От политическите 
консултации се разбра, че 
има съгласие за изготвяне 
на нов закон. През години-
те КСБ е работила много 
по темата. Имаше дори 
три разработени отделни 
законопроекта. После се 
заговори за кодифициране 
на материята. Сега каква е 
визията за този основен за 
бранша закон?

Откакто ЗУТ е създаден, 

непрекъснато се говори за 

реформа в него. Той е изменян 

над 70 пъти и това показва, 

че той не адресира адекват-

но материята. За мен лично 

законът сам по себе си не е 

пределно лош, независимо че 

доста изменения се правят. 

Има обаче няколко основни 

проблема. Той не изчерпва 

цялата материя, с която се 

занимава. Под него действат 

над 200 подзаконови акта, 

които са безобразно остаре-

ли. ЗУТ има една разпоредба, 

че продължават да се прила-

гат подзаконови актове, кои-

то са приемани по време на 

Закона за териториалното и 

селищното устройство. Той 

не действа вече 20 години, 

но продължаваме да прила-

гаме неговите производни. 

Другият проблем е безкрай-

ната бюрократщина. ЗУТ е 

изградил една система, коя-

то предполага на пет стъпки 

спирка - всяка спирка е бюро 

и администратор. Това бюро 

е пропуск, за да продължи 

инвестиционната идея, и 

така то се превръща в ко-

рупционно място. На много 

нива администрацията не 

е доволна от бройката на 

такива пунктове и тълкува 

закона творчески, като съз-

дава още. Тази материя е 

тотално загнила, има заро-

дено такова голямо общест-

вено недоверие, съмнение 

във възможността на адми-

нистрацията да управлява 

инвестиционния процес, че 

има нужда от нова регула-

ция. Това е ясно. Дано да се 

случи. Не защото законът е 

чак толкова лош, а защото е 

толкова лошо прилаган и е с 

толкова лоша репутация, че 

трябва да се напише отново. 

Но ако се остави в ръцете на 

същите хора по същия начин 

да прилагат новия закон, то 

тогава той скоро ще бъде 

още по-мразен от предишния.

Очевидно е, че сега ще 
се променят много неща. 
Има шанс КСБ да се включи 
в тези процеси. Какво спо-
ред Вас трябва да направи 
Камарата, за да не пропусне 
този момент?

КСБ трябва да е осно-

вен двигател в този процес. 

Камарата трябва да заема 

принципна позиция по всеки 

въпрос и да съдейства за 

повдигането на всяка една 

важна за бранша тема като 

инфлацията, като инже-

неринга, като корупцията. 

КСБ има две функции - да е 

генератор на идеи за подо-

бряване на инвестиционния 

процес и да е критик в слу-

чаите, когато са предложе-

ни идеи, които не са удачни. 

Тази мъдрост, която Кама-

рата може да генерира, не 

бива да бъде пренебрегвана. 

Но тази мъдрост трябва да 

бъде действително мъдрост, 

да е много обективна и да не 

е проводник на конкретни 

интереси. Когато се говори 

принципно, никой не може да 

бъде уязвен. Нещата трябва 

да се наричат такива, ка-

квито са. В критиките сре-

щу инженеринга определено 

прозират лобистки инте-

реси на гилдията на проек-

тантите. Елиминирането 

на инженеринга несъмнено 

ще ограничи конкуренцията 

в проектирането. А ограни-

чаването на конкуренцията 

в който и да е сегмент на 

пазара винаги създава про-

блеми, страшни дългосрочни 

проблеми. Това важи както 

за проектирането, така и за 

строителството. КСБ тряб-

ва да се намесва без страх 

и колебание във всички слу-

чаи, когато конкуренцията 

е застрашена. Камарата 

трябва да бъде инициатор 

на промените в законите, 

касаещи строително-инвес-

тиционния процес. Да, наис-

тина Камарата създаде три 

проектозакона. Но подходът 

не беше правилен. Защото 

е правилно да се започне 

с дебат по темите и с по-

стигане на съгласие между 

всички участници в процеса 

по принципните неща. Тряб-

ваше да се седне с архите-

ктите, с администрацията 

и да се сложат фундаменти-

те, на базата на които ще 

се гради секторът - намаля-

ване на административна-

та тежест, намаляване на 

пропускателните пунктове, 

създадени от закона, стан-

дартизиране на процедури-

те и опростяването им, и 

тогава да се върви към нови 

закони. Изобщо необходимо е 

да се направи преценка на ня-

кои постулати, приети като 

свещени, които трябва да се 

променят.

Един въпрос за в. „Стро-
ител“ - четете ли го, следи-
те ли го, какво е значението 
му за бранша?

Чета го, следя го. Вест-

никът е полезен инструмент 

за разпространение на иде-

ите на КСБ. Важно е да не 

се поддава на натиск, да не 

се политизира и фокусът му 

винаги да бъдат проблемите 

на строителите, а не поли-

тиката. С работата си през 

годините „Строител“ се на-

ложи като един неформален 

регулатор на обществено-

то мнение относно сектор 

„Строителство“. И в това си 

качество е чудесен и за мен 

няма по-добро четиво в сфе-

рата на инвестиционния про-

цес, аз поне не знам да има.

Това интервю ще излезе 
ден след като бе отбеляз-
ан Международният ден за 
борба с корупцията - 9.12. 
Какво трябва да се проме-
ни, така че страната ни да 
не бъде свързвана неотмен-
но с корупцията?

За мен лично корупцията 

е върховното зло - тумор с 

безподобен малигнитет. Тя 

е антитеза на меритокра-

цията, антоним на конку-

ренцията, убиец на инова-

цията, предприемчивостта, 

прогреса и растежа. Тя пре-

кършва порива на младост-

та, покварява енергията на 

зрелостта и поругава дос-

тойнството на старини-

те. Корупцията не се бори 

с дипломация, компромис 

или нежни революции. Бори 

се със сърце, със смелост и 

решителност. Бори се само 

с абсолютна нравствена, 

обществена, политическа, 

институционална и прав-

на нетърпимост. Първата 

стъпка към разрешаването 

на всеки проблем е да осъз-

наем и признаем, че го има. 

Втората – да локализираме 

и изолираме тумора. След 

това да прекъснем връзки-

те му с източниците, от 

които се храни. Накрая да го 

отстраним напълно ведно с 

всичките му метастази и 

да не допуснем заразяване 

на нови здрави тъкани. Зная, 

че тези съждения звучат 

идеалистично, но идеалите 

не бива да се бъркат с на-

ивност. Идеалът е морал-

ната норма, която възпира 

покварата. Затова идеали-

змът може и трябва да бъде 

знамето в борбата със зло-

качествения цинизъм, който 

корупцията олицетворява.

Андрей Цеков, член на Контролния съвет на КСБ:

 от стр. 9
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„Европейската комисия 

(ЕК) и върховният пред-

ставител по въпросите 

на външните работи и 

политиката на сигурност 

Жозеп Борел стартират 

Global Gateway („Глобален 

портал“) – новата страте-

гия на ЕС за насърчаване 

на интелигентни, чисти и 

сигурни връзки в областта 

на цифровите технологии, 

енергетиката и транспор-

та и за укрепване на здрав-

ните, образователните и 

научноизследователските 

системи в целия свят“, 

съобщиха от ЕК. Иници-

ативата Global Gateway 

цели да мобилизира до 300 

млрд. евро за инвестиции 

между 2021 и 2027 г., които 

да подкрепят глобалното 

възстановяване, като се 

вземат предвид нуждите 

на партньорите на Съюза 

и собствените интереси 

на ЕС.

Председателят на Ев-

ропейската комисия Урсу-

ла фон дер Лайен е заявила, 

че целта на европейския 

модел е да се инвестира 

както в твърда, така и в 

мека инфраструктура. „Ще 

подкрепяме интелигентни-

те вложения в качествена 

инфраструктура при спаз-

ване на най-високите со-

циални и екологични стан-

дарти в съответствие с 

демократичните ценнос-

ти на ЕС и международ-

ните норми и еталони“, е 

посочила още тя. 

Инициативата се осно-

вава на новите финансови 

инструменти в Многого-

дишната финансова рам-

ка на ЕС за периода 2021 

- 2027 г.: на Инструмента 

за съседство, сътруд-

ничество за развитие и 

международно сътрудни-

чество (ИСРМС) – Глобал-

на Европа, Инструмента 

за предприсъединителна 

помощ (ИПП) III, както и на 

Interreg, InvestEU и програ-

мата „Хоризонт Европа“. 

ЕС ще мобилизира публич-

ни и частни инвестиции 

в приоритетни области, 

включително за свърза-

ност. По-конкретно Евро-

пейският фонд за устой-

чиво развитие+ (ЕФУР+) 

и финансовият стълб на 

ИСРМС – Глобална Европа, 

ще предоставят до 135 

млрд. евро за гарантирани 

инвестиции в инфраструк-

турни проекти между 2021 

и 2027 г. До 18 млрд. евро 

ще бъдат налични под фор-

мата на безвъзмездно фи-

нансиране от бюджета на 

ЕС. Европейските финан-

сови и развойни институ-

ции ще разполагат с до 145 

млрд. евро за планирани ин-

вестиции.

В допълнение към своя 

набор от финансови ин-

струменти ЕС проучва 

възможността за създа-

ване на Европейски меха-

низъм за експортно креди-

тиране, който да допълва 

съществуващите дого-

ворености за експортни 

кредити на равнището 

на държавите членки и да 

увеличава общия капаци-

тет на ЕС в тази област. 

Механизмът ще спомогне 

за осигуряване на по-рав-

нопоставени условия за 

предприятията от ЕС на 

пазарите на трети държа-

ви, където те все повече 

трябва да се конкурират 

с чуждестранни конкурен-

ти, които получават го-

ляма подкрепа от своите 

правителства, и по този 

начин ще улесни участие-

то им в инфраструктурни 

проекти.

„ЕС се ангажира да ра-

боти със съмишленици за 

насърчаване на инвести-

циите в устойчива свър-

заност. Global Gateway и 

инициативата на САЩ 

Build Back Better World ще 

се подсилват взаимно. 

Този ангажимент за съв-

местни действия беше по-

твърден отново на 26-ата 

конференция на страните 

по РКООНИК (COP26) – 

Конференцията на ООН по 

изменението на климата 

през 2021 г., на която ЕС и 

Съединените щати събра-

ха единомислещи партньо-

ри, за да изразят своя общ 

ангажимент за справяне 

с кризата в областта на 

климата чрез развой на 

инфраструктура, която е 

екологосъобразна, устой-

чива и съответства на 

целта за бъдеще с нулеви 

нетни емисии“, заявяват 

от ЕК.

„Европейската комисия 

одобри увеличение на ка-

питала на Фонд мениджър 

на финансови инструмен-

ти в България (ФМФИБ) 

в размер на 11,2 млн. евро 

(21,9 млн. лв.), поискано 

от българската държава“, 

посочват от институци-

ята. ФМФИБ ще инвести-

ра помощта, получена чрез 

увеличаване на капитала, 

на свой риск, за да издава 

гаранции по заеми, отпус-

нати от финансови посре-

дници на малки и средни 

предприятия (МСП). Въз 

основа на информацията, 

предоставена от Бълга-

рия, гаранциите ще попад-

нат в рамките на праго-

вете за помощ de minimis, 

поради което не е необхо-

димо Комисията да бъде 

уведомявана или те да 

бъдат одобрявани от нея. 

ЕК е установила, че 

помощта ще допринесе за 

развитието на някои ико-

номически дейности, тъй 

Европейската комисия 

е приела няколко инициа-

тиви за цифровизиране на 

правосъдните системи в 

ЕС, за да станат те по-

достъпни и по-ефектив-

ни. В прессъобщение, из-

пратено до медиите, от 

ЕК посочват, че основна-

та цел на мерките е ци-

фровите комуникационни 

канали да започнат да се 

използват по подразби-

ране при трансгранични 

съдебни дела. 

„В  рамките на  въ -

трешния пазар на ЕС 

днес редица правни спо-

рове  между  граждани 

и предприятия се осъ-

ществяват презгранич-

но. Освен това, за да се 

води по-ефективна бор-

ба с трансграничната 

престъпност, различни-

те държави членки и съ-

дебни системи трябва 

да работят заедно. Раз-

следващите органи и съ-

дилищата на различните 

страни от ЕС трябва да 

си сътрудничат и да се 

подпомагат взаимно при 

разследването и наказа-

телното преследване на 

престъпления и да обме-

нят информация и дока-

зателства по сигурен и 

бърз начин“, добавят от 

ЕК.

Европейската ко-

мисия  предложи нов 

инструмент за проти-

водействие на използ-

ването на икономическа 

принуда от трети дър-

жави. Той е в отговор на 

факта, че през последни-

те години ЕС и неговите 

държави членки се превръщат в цел за умишлен иконо-

мически натиск.

„Целта е да се възпрат страните от ограничаване 

или заплаха от ограничаване на търговията или инвес-

тициите с цел промяна на политиката в ЕС в области 

като изменението на климата, данъчното облагане или 

безопасността на храните. Инструментът за борба с 

принудителните действия е предназначен да намали на-

прежението и да предизвика прекратяване на конкретни 

принудителни мерки чрез диалог като първа стъпка“, 

поясняват от ЕК. От институцията добавят, че всич-

ки ответни мерки, предприети от ЕС, ще се прилагат 

само като крайна мярка, когато няма друг начин за спра-

вяне с икономическите заплахи, които могат да бъдат 

под много форми.

като ФМФИБ ще използва 

увеличението на капитала 

в подкрепа на МСП, които 

изпитват затруднения при 

получаването на финанси-

ране на пазара, по-специ-

ално поради пандемията. 

Същевременно Комисията 

счита, че мярката няма да 

доведе до неоправдано на-

рушаване на конкуренция-

та на единния пазар. 
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В Бургас се проведе 19-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР
Георги Сотиров
Емил Христов

Новият и модерен Цен-

тър за съвременно из-

куство и библиотека в 

Бургас прие Годишното 

информационно събитие 

на Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“ за 2021 г. Домакин 

на форума бе Нина Стои-

менова, зам.-министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството и 

ръководител на Управлява-

щия орган на ОПРР, а сред 

официалните лица бяха още 

зам.-министърът на регио-

налното развитие и благо-

устройството Валентин 

Граматиков, областните 

управители на Бургас проф. 

д.н. Мария Нейкова, на Ха-

сково инж. Минко Ангелов, 

на Силистра Ели Тодорова, 

кметът на Бургас и член на 

УС на НСОРБ Димитър Ни-

колов, кметът на Силистра 

д-р Юлиян Найденов, кме-

тът на Ловеч Корнелия Ма-

ринова, зам.-кметовете на 

Бургас инж. Чанка Коралска 

и на Сливен Стоян Марков, 

представители на община 

Стара Загора, инж. Иоанис 

Партениотис, вицепрези-

дент на КТ „Подкрепа“ и 

председател на Федерация 

„Строителство, индустрия 

и водоснабдяване“ – „Под-

крепа“, Ренета Николова, 

прокурист и главен редак-

тор на в. „Строител“. 

Зам.-министър Нина 

Сто именова изрази задовол-

ство, че добрите приме ри 

по оперативната програма 

могат да бъдат не само спо-

деляни, но и успешно мултип-

лицирани и в други регионал-

ни и местни инициативи. Тя 

подчерта, че 

амбицията на Управлява-

щия орган е следващият 
програмен период да бъде 
още по-успешен и евро-
пейските средства да до-
стигнат до всички градски 
общини. 

„Като Управляващ орган 

на една от най-мащабните 

програми с интерес очак-

ваме новите проекти от 

всички райони в страната, 

за да може да променяме 

България и да я правим едно 

по-добро място за живее-

не“, заяви Стоименова. Тя 

допълни, че посланието на 

Европа е никой град да не 

бъде забравян, независимо 

от това къде се намира на 

картата.

„Вярвам, че благодаре-

ние на реализираните до 

този момент проекти ще 

можем успешно да стъпим и 

в третия програмен период, 

в който вече трябва да сме 

по-смели и успешни, предвид 

факта, че сме натрупали 

достатъчно професиона-

лен, административен и 

управленски опит“, посочи 

Стоименова и добави, че 

всяка една община ще има 

пълната подкрепа на УО на 

Центърът за съвременно изку-

ство и библиотека в Бургас е из-

граден по проект „Реконструкция и 

преустройство на съществуваща 

сграда в културно-образователен 

център (музей) за съвременно изку-

ство и библиотека“ по Приоритет-

на ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 - 

2020“. 

На площ от над 6 хил. кв. м в 

сградата са обособени зони за 

деца, подрастващи и възрастни с 

баланс върху възможностите за 

образование, култура, изкуство, 

игра и отмора. Предвидени са по-

мещения за изложби, детски отдел 

и интерактивна зала, зала за обра-

зователни курсове и зона за детско 

творчество. 

В рамките на проекта са доста-

вени ново обзавеждане и оборудване 

за всички зали, читални и кабинети. 

Иновативни нововъведения, като Z 

Space стена с образователни мо-

дули, пясъчна кутия по физическа 

география, образователно-игрови 

център, радват най-малките чита-

тели и посетители. 

Изграждането на библиотеката 

в Бургас е част от Интегрирания 

план за градско възстановяване и 

развитие на морския град. Общо-

то финансиране по проекта е 9,94 

млн. лв., от които кредитен ресурс 

от Фонд за устойчиви градове в 

размер на 5 964 811 лв., включващ 

59%, съфинансиране от Европейския 

фонд за регионално развитие по 

ОПРР, предоставено чрез Фонда на 

фондовете, и безвъзмездна финан-

сова помощ от Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 - 2020“ 

в размер на 3 646 100 лв., както и 

собствен принос на общината.

ОПРР. „България трябва да 

влезе като водещ партньор 

във ключовите европейски 

идеи и аз ще направя всичко, 

което зависи от мен, това 

да стане факт“, поясни 

зам.-министърът. 

„Нашата страна може 

да бъде реален и първо-

класен бенефициент, а не 

помощен партньор в реали-

зирането на европейските 

проекти“, коментира от 

своя страна кметът на об-

щина Бургас и член на УС 

на НСОРБ Димитър Нико-

лов. Той изрази радостта 

си, че има възможност да 

приветства гостите на 

събитието в една от ем-

блематичните сгради, ре-

ализирани благодарение на 

европейски проект. „Коле-

ги кметове, бъдете смели. 

Изграждайте библиотеки. 

По-лесно е да правим пъ-

тища и инфраструктурни 

подобрения, но по-трудно 

и по-предизвикателно е да 

изграждаме сгради, в които 

ще се развива нашето бъ-

деще“, каза Николов и спо-

дели, че след реновирането 

на сградата библиотеката 

има над 5000 нови читатели 

– деца и младежи. 

В презентацията на 

приоритетите за новия 

програмен период на „ПРР 

2021 - 2027“, която бе напра-

вена от началника на отдел 

„Стратегическо планиране 

и програмиране“ на УО на 

ОПРР Ивайло Стоянов, бе 

акцентирано на факта, че 

Програмата за развитие 

на регионите ще надгради 

действащата за период 

2014 - 2020 г., като ще об-

хване най-различни сектори 

от живота. „Тя ще е насоче-

на към балансиран терито-

риален растеж, справяне с 

демографските дисбаланси 

в страната, стимулиране 

на икономически растеж, 

създаване на привлекател-

на среда за живот, както 

и достъп до качествени 

здравни, образователни и 

социални услуги, култура, 

забавления, спорт, работа и 

отдих“, каза още той. Сто-

янов заяви също, че „ПРР 

2021 - 2027“ ще насърчава 

сътрудничества между 

държавни органи, областни 

администрации, общински 

власти, образователни и 

научни организации, синди-

кати, неправителствени 

организации и други.

В рамките на събити-

ето зам.-министър Сто-

именова отличи общини 

за добро партньорство с 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014 - 2020“ 

през изтичащия програмен 

период.

В категорията „Общини, 
приключили с най-добро 
финансово изпълнение през 
2021“, първото място бе 
за Русе

 с малко над 19 млн. лв. 

одобрени разходи от УО 

за 2021 г., включващи про-

екти за подобряване на 

градския облик и архите-

ктурната среда. Втора е 

община Стара Загора с 16 

млн. лв. получени средства 

за модернизиране и обно-

вяване на инфраструкту-

ра, като наградата получи 

Георги Симеонов, директор 

дирекция „Инвестиции и 

европейски програми“. Об-

щина Пловдив заслужи от-

личие с реализирани проек-

ти на стойност 17 млн. лв. 

за обновяване на училища, 

детски градини, социални 

жилища и икономически 

зони.

В категорията „Най-
иновативен обект“, 
насочена към атрактивни 
проекти, увеличаващи 
привлекателността на 
населените места, приза 
взе Бургас 

Кметът на Бургас Димитър Николов получи приза в категорията „Най-иновативен обект“ за 
проекта „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен 
център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“

Началникът на отдел „Стратегическо планиране и 
програмиране“ в МРРБ Ивайло Стоянов представи 
приоритетите на „ОПРР 2021 - 2027“

Домакин на форума бе Нина Стоименова, зам.-министър на 
регионалното развитие и благоустройството и ръководител 
на Управляващия орган на ОПРР

Снимки в. „Строител“



именно за проекта „Ре-

конструкция и преустрой-

ство на съществуваща 

сграда в културно-обра-

зователен център (музей) 

за съвременно изкуство и 

библиотека“. Наградата бе 

връчена на кмета на мор-

ския град Димитър Николов. 

Бургас заслужи и Голямата 

награда за „Най-ефективна 

община“, която бе получена 

от зам.-кмета Чанка Корал-

ска.

В категорията „Най-
отговорен поглед в 
бъдещето“, отличаваща 
иновативни партньорски 
споразумения за подго-
товка на интегрирани 
териториални инвестиции 
за следващия период, зам.-
министър Стоименова 
награди кмета на община 
Ловеч Корнелия Маринова 

за инициативата по 

подписването на проекта 

„По водите на река Осъм“. 

„Партньорството и 

интегрираният подход са 

гаранция за резултатите. 

Река Осъм е важна за нас – 

красива, с много неизполз-

ван потенциал. Едно от 

желанията ми е да укрепим 

бреговете й. Благодарение 

на проекта ние ще създа-

дем нови места за отдих. 

Надяваме се да привлечем 

както бизнеса, така и не-

правителствените органи-

зации“, каза от трибуната 

Маринова. Тя информира 

още, че на 27 октомври кме-

товете на Ловеч, Троян, 

Летница, Левски и Нико-

пол, както и областните 

администрации на Ловеч и 

Плевен са подписали общо 

споразумение за партньор-

ство при реализирането на 

инициативата.

В същата категория награ-
да получи и зам.-кметът 
на община Сливен Стоян 
Марков 

за споразумението за 

развитие на индустриални 

зони и привличане на инвес-

титори между общините 

Сливен, Ямбол и Тунджа. 

От името на кмета Сте-

фан Радев Марков изказа 

благодарност за високата 

оценка. Той посочи още, че 

това отличие е за всички 

жители и е в резултат от 
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Гостите на събитието посетиха културно-ту-

ристически комплекс „Ченгене скеле“. Той е изграден 

в рамките на проект „Силата на водата. Подкрепа за 

повишаване потенциала на Община Бургас като конку-

рентоспособна туристическа дестинация“ и е финан-

сиран по „ОПРР 2014 - 2020“. 

Мястото се намира в непосредствена близост до 

рибарското селище на Бургас, като разстоянието от 

центъра на града е около 8 км. Наблизо са кв. „Краймо-

рие”, нефтеното пристанище Росенец и рибарското 

селище. Наименованието идва още от османско време, 

когато този район се е населявал предимно от роми. 

Самото име е еволюирано от Цингене скела, Чингане 

искелеси до сегашното Ченгене скеле. Легендата раз-

казва, че Васил Левски се е крил на това място, докато 

е правил пътуванията си по комитетски работи из 

страната.

В началото на ХХ век в залива е изградено малко 

пристанище, няколко хана и страноприемници. Край 

пристана живеят ромски семейства, изкарващи пре-

храната си с плетенето на мрежи и рибарство.

През 70-те години са прокопани 2 канала, където 

рибарите да разположат своите лодки, след като дър-

жавата решава да премести рибарските стоянки от 

областния град. В стремежа си да оцелеят местните 

започват да облагородяват района. Първоначално пра-

вят заслони от дърва и ламарини. Затова и първата 

улица, която се обособява в рибарското селище, е кръс-

тена „Консервна“.

От 1995 г. районът е обявен за защитена мест-

ност заради естествените местообитания на редки 

видове птици, включени в Червената книга. 

Поради тази причина община Бургас решава да пре-

върне мястото в туристическа атракция, като запази 

автентичността му. Чрез средства по оперативната 

програма са изградени приемна сграда - информацио-

нен център с каса и санитарен възел. В допълнение с 

финансови средства от други европейски и национални 

източници са изградени и три къщи с експозиционни 

функции. Предназначението им е в тях да бъдат помес-

тени постоянни изложби и интерактивни инсталации, 

представящи рибарския живот. Построен е и дървен 

навес за външни експозиции и демонстрации. В и между 

постройките са разположени различни експонати от 

рибарския бит.

Помислено е и за подобряване на транспортната 

свързаност на този район. За целта е изградена нова 

лодкостоянка с пристан, до който ще се стига с вто-

ро общинско корабче, което се строи в момента. Така 

катамаранът „Анастасия” ще продължи да обслужва 

маршрута до остров Света Анастасия, а новият пла-

вателен съд ще пътува до етнографското селище. Но 

новата лодкостоянка има и други, по-важни функции. 

Съоръжението ще обслужва дейностите по непро-

мишлен риболов. То ще е и място за укритие на малки 

риболовни плавателни съдове със своя ограден вълно-

лом с обща дължина от почти 200 метра, който ще 

защитава акваторията на лодкостоянката от север, 

северозапад и запад. В проекта е включена площадка 

с рампа за спускане и прибиране на лодките, подходен 

канал с дълбочина от 2,5 до 4,5 метра, ограда на тери-

торията, която да осигури контролиран достъп. 

Кметът на Бургас Димитър Николов благодари на главния 
редактор на в. „Строител“ г-жа Ренета Николова за 
прекрасното сътрудничество с изданието и сподели, че всяка 
седмица чака с интерес новия брой на вестника

Областният управител на Бургас проф. д.н. Мария Нейкова  
(в средата) с кмета Димитър Николов и зам.-кмета инж. 
Чанка Коралска

Гост на форума бе инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент 
на КТ „Подкрепа“ и председател на Федерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“

В категорията „Най-отговорен поглед в бъдещето“ наградата взе кметът на община Ловеч Корнелия Маринова. В същата 
категория отличие получи и зам.-кметът на община Сливен Стоян Марков

На събитието присъства и зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Валентин Граматиков

работата на много хора, 

организации и институции.

„Екипът ни насочва уси-

лията си към изработване 

на бъдещата икономическа 

визия на града и получава 

подкрепата на кмета Сте-

фан Радев. Признанието е 

за идеята и предприетите 

действия за създаването 

на обща индустриална зона 

между общините Сливен, 

Тунджа и Ямбол като нова 

инвестиционна дестинация 

в региона. То е и за сключе-

ния меморандум за сътруд-

ничество в новия програ-

мен период между трите 

общини и двете областни 

управи“, каза Стоян Марков. 

Той очерта и предприетите 

инициативи за включване 

на селата от община Сли-

вен в новите стратегии 

за развитие на местните 

инициативни групи (МИГ) 

на съседните малки общи-

ни, които се финансират от 

Програмата за развитие на 

селските райони. Сред тях 

са Твърдица, Стралджа и 

Елена.

Годишното информа-

ционно събитие се състоя 

на 03.12.2021 г., ден след 

провеждането на 19-ото 

заседание на Комитета за 

наблюдение на Оперативна 

програма „Региони в растеж 

2014 - 2020“. Домакин и на 

двете събития бе община 

Бургас.
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Разчитам много на експертизата на КСБ, както и на 
колегиалното и добросъвестно отношение към нас и към София 

Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет: 

Росица Георгиева

Г-н Георгиев, първо 
приемете поздравления 
от Съвета на директо-
рите на в. „Строител“ и 
от екипа на изданието за 
избора Ви за председател 
на Столичния общински 
съвет (СОС). Какви пла-
нирате да бъдат приори-
тетите във Вашата дей-
ност? Какви са спешните 
задачи, които стоят пред 
Вас?

За мен е удоволствие 

да имам възможността да 

говоря пред професионална 

медия, каквато е в. „Стро-

ител“ - от една страна, за-

ради стандартите, които 

прилагате в работата, и 

второ, заради професио-

налната гилдия, чиито про-

блеми отразявате. За мен 

и колегите ми от ГЕРБ-

СДС партньорството с 

бизнеса е от изключително 

голямо значение. Ние като 

хора с десни убеждения сме 

на мнение, че трябва да се 

подкрепя бизнесът, тряб-

ва да има ясни правила на 

работа, за да няма поле за 

злоупотреби, корупция и да 

се даде възможност най-

добрият да печели. По съ-

щество стратегическите 

ми приоритети са няколко. 

Първо, това е развитието 

на града - да продължава да 

се утвърждава като моде-

рен и динамичен, да отго-

варя на нуждите и потреб-

ностите на хората.

Близо 2 млн. души за-

едно с тези, които всеки 

ден идват в града, сме жи-

веещите и работещите в 

София. Така че предизви-

кателствата не са едно 

и две. Сред тях най-важни 

са големите инфраструк-

турни проекти, по които 

екипът на кмета Йорданка 

Фандъкова работи и стъп-

ка по стъпка се върви към 

тяхното реализиране. 

Тук ще дам пример с 

договора за кредит в раз-

мер на 60 млн. евро, който 

с решение на СОС община-

та сключи с Европейска-

та инвестиционна банка. 

По този начин ще можем 

да изградим вътрешни-

те градски рингове, за да 

подобрим мобилността 

и облекчим трафика. На 

следващо място пред нас 

стои изискването за стро-

га финансова дисциплина в 

тежките времена, в които 

ръководим града. Предста-

веният вече бюджет за 

чистота предвижда уве-

личаване на броя на меха-

низираните почиствания 

и това са мерки, с които 

ще правим по-приветлив 

и по-приятен за живеене 

нашия град. Имаме и много 

нормотворческа работа. 

Предстои да обявим резул-

татите от реформата, 

свързана с преместваеми-

те обекти, която обсъж-

даме с бизнеса, както и 

публичното й представя-

не. С малки победи, които 

имат голямо въздействие 

върху определен кръг от 

хора, вървим напред. При-

мер в тази посока е отва-

рянето на бус лентите за 

движение за училищните 

автобуси. Това е доказа-

телство как едно техно-

кратско управление може 

да е насочено към решава-

нето на проблеми. А спеш-

ните въпроси са свързани 

с дефицит от 60 млн. лв. 

в градския транспорт при 

тези цени на електроенер-

гията и горивата. Първо, 

заради ковидкризата спад-

на броят на пътниците 

с 35%. Ние от градския 

транспорт не може да си 

позволим да спестяваме, 

защото това ще доведе до 

разреждане на превозни-

те средства и струпване 

на хора в тях. Направихме 

оптимизация на разходи, 

като ток, горива, заплати, 

осигуровки, но над 250% е 

разликата в сметките за 

тока на електротранспор-

та и метрото и търсим 

помощ от държавата.

И тук искам нещо мно-

го важно да кажа - цената 

на билета остава 1,60 лв, 

но в момента надграждаме 

хартиеното билетче с въ-

веждането на нови възмож-

ности за пътуване. През 

последните години беше 

изградена смарт система 

за таксуване, пълно видео 

наблюдение, а също така 

разполагаме и с аналити-

чен софтуер, за да сме на-

ясно къде какво се случва в 

транспорта. 

Предвиждаме да се въ-

веде пътуване с електро-

нен билет в рамките на 30 

и 60 мин. Това е времето, 

в което може превозните 

средства да се сменят 

неограничен брой пъти. 

Например при закупуване-

то на времеви билет от 

30 минути и използване на 

едно превозно средство 25 

минути имате 5 минути 

да се прекачите на друго, 

което можете да използ-

вате до края на деня. Иде-

ята ни е да се привлекат 

нови клиенти на градския 

транспорт и да се нама-

ли придвижването с личен 

автомобил. Това са предло-

жения от групата на ГЕРБ 

в СОС, предстои да чуем 

всички заинтересовани 

страни и да се създаде 

нова превозна политика. 

Досега като че ли се 
наблюдаваше немного 
добро взаимодействие 
между местната и цен-
тралната власт. Как 
планирате да работите 
с евентуално ново пра-
вителство? Доколко сте 
готови на отстъпки, 
така че проектите на Со-
фия да стават факт без 
забавяне?

Отстъпки от инте-

реса на столичани няма 

да правим. Отстъпки от 

егото си да поискаме по-

мощ, да потърсим среща 

с централната власт не 

е проблем да бъдат напра-

вени. Станахме свидете-

ли на опит да се намалят 

парите за строежа на 

третата линия на метро-

то, но след реакцията на 

кмета Йорданка Фандъ-

кова и след среща в Ми-

нистерски съвет, където 

обяснихме нашата пози-

ция, в крайна сметка бя-

хме чути. Не такъв беше 

случаят с проектите за 

канализация и там бяха 

изгубени няколко стотици 

милиона. Твърде много са 

разделителните линии, но 

ние нямаме политически 

спорове с правителство-

то. Ние се занимаваме с 

управлението на град, кой-

то има конкретни пробле-

ми. Например за да може 

да има мигащ зелен сигнал 

на светофарите, трябва 

да се промени наредба на 

министъра на регионал-

ното развитие и благо-

устройството. В това 

няма политика. Подготвих 

текста на наредбата, из-

пратихме го и се надяваме 

да има конкретно решение. 

Питаме например за „Топло-

фикация София“ защо час-

тен завод на фирма Х ще 

получи компенсация заради 

повишаващата се цена на 

електроенергията, а об-

щинското дружество - не. 

Няма логика да се разделят 

частните от държавните 

и общинските компании. 

Ние не искаме нещо, което 

е в нарушение на закони-

те. Не търсим и специал-

но отношение към София, 

а дължимото отношение 

към близо 2 млн. души. На-

дяваме се на конструкти-

вен дух на работа. Ако се 

състави правителство, то 

поема ангажимент за хора-

та. Проблемите им нямат 

цвят - високата сметка 

за парно на коя партия да 

бъде пришита? Искрено се 

надявам никой да не наказ-

ва София по политически 

причини. 

Има ли направления 
от дейността на СОС, 
които предвиждате да 
бъдат променени и ако 
да - в каква посока? Как 
ще работите с предста-
вителите на различните 
политически групи в Съ-
вета?

Откакто съм предсе-

дател на СОС, вдигнахме 

доста темпото на рабо-

та. Ние нямаме заседание, 

което да е с под 65 докла-

да, които да разглеждаме. 

За последните три месеца 

сме решили над 180 кон-

кретни проблема. Много 

е важно да разсъждаваме 

като държавници, да си 

преодолеем егото и да не 

бъдем самовлюбени его-

исти, които на цената на 

политическата себеизява 

са склонни да жертват 

обществения интерес. 

Колегите от СОС са хора 

с познания, с опит. Ние 

не си мислим, че сме без-

грешни. Има обаче неща, 

Снимка Румен Добрев
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по които аз лично няма да 

направя компромис. Целта 

ми е да задавам по-високо 

темпо на работа. Обясне-

нията: нямахме време да 

се запознаем с докладите, 

нека да отложим разглеж-

дането, лично аз като нов 

човек в политиката на 

местно ниво не го прие-

мам като подход. Очаквам 

на предстоящата сесия 

на Общинския съвет на 

16 декември да разгледаме 

план-сметката за еколо-

гия за 2022-а година, изме-

нения в Наредбата за ор-

ганизация на движението 

на територията на Сто-

личната община, с които 

ще дадем възможност на 

училищните автобуси да 

се движат в бус лентите. 

СОС трябва да одобри и 

поредния шести пакет от 

икономически мерки, който 

предлагаме в подкрепа на 

бизнеса в София. 

Провеждате срещи 
с жителите на различни 
квартали. Какви са про-
блемите, които хората 
поставят пред Вас, и 
всъщност имате ли визия 
как те да бъдат решени?

Срещите с хората са 

много полезни. В различни-

те части на града нужди-

те са различни. Примерно 

на срещата в кв. „Дружба“ 

бяха поставени конкрет-

ни проблеми, като този за 

липса на видео наблюде-

ние в парка около езерото. 

Вече се изгражда такова. 

В кв. „Надежда“ е сложно 

паркирането. Тече проце-

дура за изграждане на нов 

многоетажен паркинг в 

едно междублоково прос-

транство. В Нови Искър 

пък не е достатъчно бърз 

градският транспорт. 

Смисълът на срещите е 

да си получим заданието. А 

после започва истинската 

работа. Струва ми се, че 

това е начинът. Пряката 

връзка е много полезна. 

Обявихте предстоящи 
промени в Наредба 1 на 

СО, свързани с ограниче-
ние в използването на пи-
ротехнически средства. 
Бихте ли обяснили кои 
от тези изделия спира-
те? При какви условия ще 
може все пак да се използ-
ват? Кой ще контролира? 

Ние не може да забра-

ним новогодишната заря. 

Но предвиждаме, когато 

приемем измененията в 

Наредбата за обществе-

ния ред на Столичната 

община, което ще стане 

най-рано през януари, във 

времето от 1 януари до 31 

декември да бъде ограниче-

на употребата на пироте-

хнически средства, които 

са от категория F2 и F3. 

В категорията F4 влизат 

професионалните изделия 

и за тяхната употреба има 

специален ред. А F1 обхва-

ща бенгалския огън и све-

щите за торти, за които 

няма да има забрана. 

Събрани са 17 хил. под-

писа под петицията, която 

искаше забрана на използ-

ването на пиротехнически 

средства. Когато получи-

хме обратната връзка от 

гражданите, организирах-

ме серия от работни сре-

щи. Създаде се една група, 

в която участват съвет-

ници от всички партии, и 

заедно вървяхме по този 

път. Проведохме срещи с 

детски психолози, специа-

листи по детско здраве, 

природозащитни организа-

ции. Чухме и търговците, 

както и представители на 

МВР. 

Ние казваме, че ако ня-

кой държи да прави заря, 10 

дни преди събитието се 

подава заявление по обра-

зец в съответната район-

на администрация. Не може 

да се използват пиратки и 

конфети в междублокови-

те пространства, близо 

до молитвени домове, до 

болници, училища, детски 

градини, социални инсти-

туции, както и домове за 

стари хора. Ако си откри-

ете локация, която да не 

е междублоково простран-

ство, да не е в близост до 

изброените институции, 

кметът на района издава 

одобрение. След това се 

изпраща уведомление до 

МВР за посочен ден и час 

и ще се качи информация 

на сайта на съответната 

районна администрация. 

При неспазване на режима 

МВР и Инспекторатът на 

СО могат да наложат гло-

ба до 2 хил. лв. за гражда-

ните и от 3 до 10 хил. лв. 

за фирмите. Даваме си 

сметка, че няма да е лесна 

тази борба, ще е труден и 

контролът. Но ние заедно 

трябва да изграждаме кул-

турата и нетърпимостта 

към неспазването на пра-

вилата. Общината е с ва-

жна роля в тази битка, но 

решаващо значение имат 

хората. 

Съобщихте,  че  ще 
бъде позволено на училищ-
ните автобуси да се дви-
жат в бус лентите. Би-
хте ли разяснили откога 
това ще е възможно, защо 
се налага и какъв очаква-
те да е резултатът? 

Това отново е проблем, 

поставен на срещите с 

жители на София. Всеки 

ден 100 автобуса возят 

2000 деца до училище и об-

ратно. Ако услугата стане 

по-привлекателна, тогава 

родителите ще бъдат 

освободени от ангажимен-

та да обикалят от вкъщи 

до училище, до работа и 

обратно. Към момента 

КАТ налагат глоба на вся-

ко различно от автобус на 

градския транспорт пре-

возно средство, движещо 

се в тази лента. Но ако се 

създаде база данни, вклю-

чително и за транспортни-

те средства на частните 

училища, придвижването 

ще е по-бързо и по-удобно. 

Такива решения ме обна-

деждават, че има смисъл 

от нашата работа. Това 

са бързи и ефективни мер-

ки, които ще станат факт 

от януари. 

В края на 2021 г. сме 
- започна ли вече работа-
та по новата финансова 
рамка и ясни ли са прио-
ритетите за следващата 
година?

Бюджетът за 2022 г. се 

изработва от администра-

цията на кмета Йорданка 

Фандъкова. Първият и най-

важен приоритет е ка-

чеството на живот в Со-

фия. За целта ще увеличим 

средствата за почиства-

не, за да постигнем по-при-

ветлива градска среда. В 

София имаме 3900 км улич-

на мрежа, чиято поддръжка 

е отговорност на община-

та. Това е огромен разход. 

На второ място ак-

тивно ще се работи по 

инфраструктурните обек-

ти. Целта е да не оста-

вим нито един проект, за 

който има готовност за 

изпълнение, без необходи-

мите пари. Това е много 

сложна задача, защото 

средствата намаляват. 

При 60% дефицит в град-

ския транспорт, то пари-

те трябва да дойдат отня-

къде. Но искам да успокоя, 

че не се очаква промяна в 

размера на данъците. 

Лансирахте идеята за 
създаване на пешеходна и 
велосипедна връзка меж-
ду бул. „Витоша“ и Вито-
ша. Бихте ли го предста-
вили и какви очаквате да 
бъдат резултатите от 
този проект?

Идеята е на Симе-

он Колев, аз помогнах с 

административната и 

правна част. Целта е да 

бъдат свързани ключови 

места в града и да напра-

вим градските разходки 

по-привлекателни. Ние не 

изграждаме нов булевард, 

но правим свързано трасе, 

което интегрира различни 

участъци в един маршрут. 

Тръгвайки от бул. „Витоша“ 

през НДК, през парка на 

НДК, през Южния парк, бул. 

„България“ до планината. 

Ще бъдат ремонтирани 

тротоарите, ще се обо-

соби велотрасе, където 

няма такова. Маршрутът 

ще минава през много без-

конфликтни точки и мак-

симално сме били предпаз-

ливи, за да не се увеличат 

предпоставките за ПТП. 

В един неделен ден заедно 

със Симеон Колев изминах-

ме цялото трасе от цен-

търа на София до планина-

та, което е с дължина 10,5 

километра. По време на 

тази зареждаща разходка 

бяхме извървели над 13 000 

крачки.

А има ли сфера от Ва-
шата дейност, в която 
можете да си сътрудни-
чите с КСБ и по-специал-
но с регионалната струк-
тура в София? 

Популизмът в днешно 

време противопоставя 

гражданите и бизнеса, но 

това е вредно. Бизнесът се 

прави от граждани, които 

са предприемчиви, които 

създават брутен вътре-

шен продукт и работни 

места и плащат данъци. 

Няма нищо по-хубаво от 

свободната стопанска ини-

циатива. Искам да привет-

ствам членовете на КСБ 

за всичко, за това, че съз-

дават поминък не просто 

на себе си, а на хиляди хора.

Където имаме нор-

мативни инициативи на 

местно ниво, ще търсим 

всички заинтересовани 

страни. Качественият 

законодателен процес 

изисква да се съобразят 

различните интереси, да 

се претегли умно и да се 

вземат адекватни решения 

с обществена значимост. 

На експертизата, на коле-

гиалното и добросъвест-

ното отношение към нас и 

към София разчитам много 

на членовете на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия. Пожелавам успех на 

всички. Нека 2022 г. да е 

много по-добра от 2021 г., 

а финансово да е по-добра 

от 2019 г., за да се даде 

възможност София да рас-

те, а не да старее. Среща с жителите на Нови Искър

Първа копка на спортна площадка в Нови Искър

Приемна за гражданите в Столичната община
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ПЛОВДИВ
В срок върви изпълнението на общо 5 обекта, финансирани с 38 млн. лв. от ОПРР

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Кметът на Пловдив 

Здравко Димитров напра-

ви първа копка по проект 

за обновяване на градска-

та среда в зоната около 

зелените площи на бул. 

„Източен“ 123 в район 

„Централен“. Той се изпъл-

нява по Оперативна про-

грама „Региони в растеж“ 

(ОПРР) и е на стойност 

10 233 472 лв. Безвъзмезд-

ната финансова помощ е 

9 770 379 лв., а собствени-

ят принос на община Плов-

див – 463 093 лв. Срокът за 

изпълнение на строител-

но-ремонтните дейности 

е юни 2023 г. 

„Ще бъде извършена 

реконструкция на меж-

дублокови пространства 

– настилка на пешеход-

ни алеи, изграждане на 

спортни и детски площад-

ки, доставка и монтаж на 

паркови архитектурни еле-

менти, паркоустройство, 

автоматизирани поливни 

системи. Ще поставим и 

енергоспестяващо пар-

ково осветление, където 

е необходимо, ще бъде 

подменена и подземната 

комуникация“, посочи зам.-

кметът на общината Пла-

мен Райчев. Той добави, 

че проектът ще допълни 

реализираните преди ня-

колко месеца дейности в 

южната част в карето 

между ул. „Митрополит 

Панарет“, бул. „Източен“, 

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 

и бул. „6 септември“.

СМР включват рекон-

струкция на улици и при-

лежащите им тротоари в 

Първа градска част, а също 

и превръщането на площад 

„Житен пазар“ в място за 

отдих, срещи и игри на 

децата. Алейната мрежа 

ще се коригира съобразно 

пешеходните потоци. Про-

ектиран е амфитеатър. 

Настилките ще бъдат ре-

шени в два основни цвята. 

За пътеките се предвижда 

полагане на паваж. 

От община Пловдив 

припомниха, че по Прио-

ритетна ос 1 на ОПРР в 

края на 2019 г. местната 

администрация е подала 

5 предложения за над 38 

млн. лв. и всички са били 

одобрени. Проектите са 

в процес на изпълнение, 

по нито един от тях не се 

отчитат закъснения по 

графиците и те трябва 

да приключат успешно в 

средата на 2023 г.

Проектите са за подо-

бряване на енергийната 

ефективност на многофа-

милни жилищни сгради на 

стойност 3,7 млн. лв., об-

лагородяване на междубло-

кови пространства и улици 

в центъра на града за 10,2 

млн. лв., за изграждане на 

74 социални жилища – 7,2 

млн. лв., за реконструк-

ция на образователна ин-

фраструктура в 2 детски 

градини (8,7 млн. лв.) и за 

уличната мрежа на Зона с 

потенциал за икономическо 

развитие „Гладно поле“ – 

11,8 млн. лв.

„Ще обявим международен конкурс за сграда 

на операта. Търсим и подходящ терен“. Това е 

заявил кметът на Пловдив Здравко Димитров, 

след като на специално събитие в Стария град 

е подписан Меморандум за сътрудничество за 

проектиране и изграждане на здание за Държав-

на опера - Пловдив. В стратегическия документ 

общината се ангажира да осигури техническото 

задание и необходимите документи за започване 

на проектиране и строителство.

Споразумението е между общината, Минис-

терството на културата и фондация „Дом за 

Пловдивската опера“. Служебният министър на 

културата проф. Велислав Минеков е уверил, че 

за проект на сградата са отделени 300 хил. лв. 

от бюджета на ведомството.

Бивша сграда на БНБ в Плов-

див, която бе дарена на общи-

ната през 2016 г., да стане 

Археологически музей, предложи 

кметът на града Здравко Дими-

тров, след като посети обекта 

заедно с журналисти. Той споде-

ли, че първоначално са мислели 

в зданието да се премести об-

щинската администрация, коя-

то е разпръсната на 13 места, 

но по-късно идеята е отхвърле-

на, тъй като бившата банка е 

малка, а локацията не е много 

подходяща за административна 

сграда.

Зданието е от 1909 г. и е 

паметник на културата. Про-

ектирано е от швейцарския 

архитект Якоб Майер. До прех-

върлянето му на община Пловдив 

винаги е изпълнявало функцията 

на банка. През 1929 г. е достроен 

оперативният салон на финансо-

вата институция, а през 1974 г. 

са изградени допълнителни два 

етажа и още едно крило.

Готов е идейният проект за 

строителството на нов корпус 

в двора на Математическата и 

Френската гимназия в Бургас. 

„Сградата ще се използва от 

учениците и на двете учили-

ща. Тя ще осигури възможност 

за преминаване към едносменен 

режим, както и модерна среда за 

обучение и ще повиши опциите 

за избор на занимания по инте-

реси“, съобщават от общината. 

Общо 22 класни стаи ще 

бъдат разположени на три ета-

жа - по 10 на първи и втори и 2 

на партерното ниво, където е 

предвидена аудитория. В проек-

та са включени кътове на от-

крито под козирките за социал-

ни контакти, спорт и експозиции 

с възможност за зареждане на 

мобилни устройства, покрити 

площадки за тенис на маса и ве-

лосипеден паркинг. 

Класните стаи и компютър-

ните кабинети ще са оборудвани 

с индивидуални работни места 

за всеки ученик. Учителската 

стая ще е просторна - със засе-

дателна маса с 30 места.

Покривът на зданието ще е 

мултифункционален и ще предла-

га възможност за различни зани-

мания. Там ще има открита пло-

щадка за отдих, инсталационни 

площи и складово помещение. 

Всички нива ще бъдат свързани 

с асансьор.

Община  Пловдив 

планира  ремонт на 

основната сграда на 

общинската админи-

страция на пл. „Стефан 

Стамболов“. „Финансо-

вият анализ показва, 

че за това ще бъдат 

необходими 450 000 лв., 

като 72 на сто от сред-

ствата, или 324 000 лв., 

ще бъдат отпуснати 

от местния бюджет, а 

останалите 126 000 лв. ще бъдат от програма „Красива България“, 

съобщават от пресцентъра на кмета. Предвижда се ремонт на 

фасадите, покрива, ел. инсталацията, смяна на дограмата и боя-

дисване.

Зданието е проектирано от арх. Никола Нешов и от самото на-

чало е предвидено за административна сграда. Строителството 

й започва през 1910 г. Тя е характерен представител на неокла-

сиката, като се наблюдават барокови елементи във фронтона, 

кулата и украсата. Оценена е като недвижима културна ценност 

от местно значение. 
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Община Горна Оряхо-

вица започна подготовка 

за изграждането на Севе-

рен обходен път. Той ще 

свързва града и Източ-

на индустриална зона с 

трасетата на АМ „Хемус” 

и АМ „Русе – Велико Тър-

ново”. По предварителни 

оценки шосето трябва 

да бъде с габарит Г 10,5 

с преобладавящо товарно 

движение. Планират се 

две ленти и допълнителна 

трета в някои участъци. 

Цялото трасе ще е около 

12 км. Началото ще е при 

п.в. „Честово“. Очаква се 

изпълнението на проекта 

да изведе товарния тра-

фик от селата Първомай-

ци и Поликраище.

Местната админи-

страция е обявила об-

ществената поръчка в 

две позиции. Първата е 

за изготвяне на парце-

ларен план, който служи 

за урегулиране на соб-

ствеността и доказване 

на необходимостта от 

одържавяване на терени. 

Позиция 2 е „Изготвяне на 

идеен проект за нови учас-

Основният ремонт 

на автогарата в Плевен 

ще приключи в срок, съ-

общи пред журналисти 

кметът на общината Ге-

орг Спартански след ин-

спекция на обекта. Към 

момента са завършени 

строителните дейности 

по фасадата, положени са 

и няколко пласта асфалт 

на плаца, където ще ма-

неврират автобусите. 

Изграждат се навесите, 

напредват и дейностите 

по вътрешния ремонт. 

Изместен е подходът за 

автобусите и вече няма 

да има задръстване око-

ло автогарата. По нов 

начин е направен и изхо-

дът. В самата автогара 

помещенията ще бъдат 

климатизирани с осигурен 

достъп на хора с уврежда-

ния. Предвидени са и стаи 

за майки с деца.

Около 2,2 млн. лв. е при-

близителната стойност 

на проекта. Спартански 

припомни, че ремонтът 

се реализира с кредит от 

Фонда за градско възста-

новяване и развитие, кой-

то дава възможност да 

се подпомагат общините 

с нисколихвени инвести-

ционни заеми за обекти 

от обществено значение.

К рай н и я т  с рок  з а 

приключване е 13 януари 

2022 г.

Стартира първият етап от изпълне-

нието на велоалея в Асеновград, похвалиха 

се от кметството. Тази година има предви-

дени средства за реализацията на участък 

от моста на хотел „Асеновец“ до моста на 

пазара. През 2022 г. се очак ва Общинският 

съвет да отпусне средства за останалата 

част - до спортната зала за вдигане на те-

жести. Цялата инвестиция е 268 хил. лв. За 

2021 г. са отпуснати 170 хил. лв. 

Движението по трасето ще бъде дву-

посочно, направено с така наречения цве-

тен асфалт, обточен с жълти пътни ивици, 

които да играят ролята и на маркировка, а 

от страна на реката ще има нова ограда.

Инвестицията е за близо 11,6 млн. лв. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Със символично по-

лагане на боя кметът на 

Габрово Таня Христова 

даде старт на ремонтни-

те работи по проекта за 

обновяване на Регионалния 

исторически музей (РИМ), 

след което проследи изпъл-

нението на дейностите в 

Регионален етнографския 

музей на открито (РЕМО)

„Етъра“. „Тези два проекта 

са сред най-отговорните и 

не бива да допускаме ком-

промиси, за да ни носят 

още повече гордост и са-

мочувствие“, каза кметът 

Христова. 

Проектът „РИМ-Габро-

во – познание, участие, 

преживяване“ е на обща 

стойност 1 615 008 лв. Той 

се изпълнява по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“ и 

трябва да бъде завършен 

в рамките на следващата 

календарна година. В сгра-

дата предстои подновява-

не на покрива и дограми-

те, цялостно вътрешно 

и външно пребоядисване, 

включена е и газификация 

Кметът на Габрово Таня Христова и управителят на „Кота-
2001“ ООД инж. Георги Димов – изпълнител на реставрацията 
на хотел „Странноприемница“, демонстрираха как се полага 
облицовка от камък

на Дечковата къща към 

институцията. 

„Освен ремонтите ще 

имаме и доставка на ино-

вативна техника с трииз-

мерни холографски екрани, 

които ще показват архе-

ологическите ценности в 

детайли. За първи път в 

140-годишната история на 

музея ще бъдат експонира-

ни непоказвани ценности, 

които се съхраняват в 

неговите трезори. В една 

от залите интерактивна 

карта ще визуализира пе-

риода от Освобождението 

до Възраждането, в друга 

ще бъдат представени 

бележити габровци, ще се 

обособи център за работа 

с деца и ателие за консер-

вация и реставрация“, ин-

формира директорът на 

РИМ Красимира Чолакова. 

Тя подчерта, че благода-

рение на подкрепата на 

Общинския съвет и Ми-

нистерството на култу-

рата през 2017 г. сграда-

та е получила статут на 

паметник на културата 

от национално значение, 

което е позволило да се 

кандидатства по Приори-

тетна ос 6 на „ОПРР 2014 

– 2020“.

Таня Христова изтък-

на, че Габрово е единстве-

ната община в страната 

с два одобрени проекта 

по ПО 6 „Регионален тури-

зъм“ на процедурата „Раз-

витие на туристически 

атракции“. Вторият е за 

„Етъра”, където ще бъдат 

вложени близо 10 млн. лв. В 

рамките на проекта ще се 

направи реставрация, кон-

сервация и създаване на 

съвременни условия за кре-

ативен културен туризъм. 

„В 21-ви век имаме нова 

концепция за музеите на 

открито, която цели да 

свърже материалното с 

нематериалното наслед-

ство. Така ние ще дадем 

шанс на хората да станат 

сътворители, т.е. заедно 

ще разказваме и ще съ-

преживяваме историите 

от миналото. Проектът 

е изключително тежък и 

със сложна организация 

поради многото включени 

обекти“, каза директорът 

на РЕМО „Етър“ проф. д-р 

Светла Димитрова. В мо-

мента там се ремонтира 

хотелът, в него ще се по-

мещава администрацията. 

Ще има нови детски цен-

тър и сцена, а водните съ-

оръжения се реставрират. 

Къщата „Кръстник Колчов 

хан“ ще стане многофунк-

ционална музейна сграда, 

ще се възстановят грън-

чарските пещи, училище-

то ще се превърне в рези-

дентски център с голяма 

лаборатория за реставра-

ция и консервация.

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

Нестандартни 
плъзгащи 
покривни 
конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

тъци на Северен обходен 

път“. Общата стойност 

на поръчката е 47 916 лв. 

без ДДС. Средствата се 

осигуряват от общинския 

бюджет. Това е първата 

подготвителна стъпка, 

след която ще се търси 

и финансиране от външни 

източници.
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съвет, с които се раздава-

ха държавни средства, ние 

не взехме нито лев. Това в 

значителна степен спираше 

развитието на общината.

В момента имаме про-

ект за четири улици в села-

та ни Горна Малина, Априло-

во, Осойца и Долно Камарци. 

Строителните дейности ще 

стартират през пролетта 

при подходящо време.

Колко са издадените 
строителни разрешителни 
през 2021 г.?

Цифрата е показателна 

за интензивното развитие 

на общината, което комен-

тирах в началото. Всяка 

година броят на строител-

ните разрешителни се уве-

личава близо два пъти. На-

пример за 2020 г. те са 43, 

а за 2021 г. – 78. Издадени 

са основно за еднофамилни 

къщи, за вили и за уплътня-

ване на терените в бивши-

те селскостопански дворове, 

където постепенно се обо-

собяват малки икономически 

зони. Там успешно работят 

различни предприятия, кои-

то осигуряват поминък и на 

местните. Имаме предприя-

тия за детски храни, за ме-

толообработка, дърводелски 

цех, за млекопреработка.

Има ли безработица в 
общината?

На практика нямаме про-

блеми с безработицата. Ос-

вен в предприятията, които 

споменах, голяма част от 

хората ни са ангажирани в 

мащабните военни поделе-

ния наоколо. Забелязва се 

засилен интерес на младите 

към военната професия. 

При нас са живи българ-

ските национални традиции, 

автентичното културно на-

следство, местният фолк-

лор, възраждат се старите 

производства на мляко, сире-

не, мед, билки, и т.н. Успешно 

се развиват биоземеделието 

и селският туризъм.

Населението в 14-те 
селища наброява 6000, но 
през лятото достига и до 
20 000. Как се справя адми-
нистрацията с това рязко 
увеличение на жителите?

Така е, защото не всички 

се регистрират по постоя-

нен адрес, което не е добре 

за общината. Нейният бю-

джет се формира от мест-

ните приходи и държавна 

субсидия на брой живеещи 

по постоянен адрес. Тази 

Георги Сотиров

Инж. Жиланов, в Горна 
Малина се строи, изграж-
дат се къщи за гости и в 
14-те населени места на 
общината. Някои от тях са 
известни в цялата страна, 
например с. Байлово.

Това е безспорно. Причи-

ната е, че общината ни е из-

ключително перспективна. 

Тя е предпочитано място от 

много хора за живот и рабо-

та. Потенциалът ни се реа-

лизира, с което се променя и 

визията на територията ни. 

Убеден съм, че ще се превър-

нем в едно от най-привлека-

телните места в България. 

Първият фактор това да се 

случи е близостта на Горна 

Малина до столицата и въз-

можността за изключител-

но бързо и лесно придвижва-

не. Второто е, че сме зелена 

община с ясна политика по 

отношение на управлението 

на околната среда, което 

дава на заселниците сигур-

ност, че ще могат да живе-

ят и отглеждат децата си в 

регион без тежки замърсява-

ния. Ще припомня, че ние сме 

първата община, направила 

референдум срещу карие-

ра за инертни материали в 

близост и именно след този 

„глас народен” тръгнахме по 

„зеления” път на развитие. 

И затова не правим никакви 

компромиси по отношение 

на замърсяващите производ-

ства, на депа за опасни от-

падъци. Застанали сме твър-

до зад идеята Горна Малина 

да е оазис край София.

Това, което днес е харак-

терно за общината, е бу-

рното изкупуване на всички 

свободни УПИ-та, които се 

появяват на имотния пазар. 

Идват много нови хора, кои-

то купиха терени или къщи, 

строят и остават трайно 

при нас, включително доста 

млади семейства с малки 

деца. Така че се наложи да 

разширим капацитета на 

детската градина в общин-

ския център. В тази връзка 

реализираме проект за ре-

конструкция, ремонт и бла-

гоустрояване по Програма-

та за развитие на селските 

райони и ни остават само 

някои довършителни работи. 

В момента нашите възпи-

татели се грижат за около 

200 деца, а след завършване 

на строително-монтажни-

те работи заведението ще 

може да приеме 350 малчуга-

ни. Това ни дава надеждата, 

че общината ще си остане 

млада не само по дух.

Сътрудничеството 
на в. „Строител” и Горна 
Малина датира от над 10 
години. Знаем, че Ваша от-
давнашна мечта е общи-
ната да стане енергийно 
независима.

Това е желание, което 

постепенно, с малки и по-го-

леми стъпки ще превърнем в 

реалност. От дълго време 

се борим за усвояването на 

терените на военно поде-

ление с отпаднала необхо-

димост, което е прехвър-

лено на общината. На тази 

територия планираме да 

развием технологичен парк 

и демонстрационен център 

за иновативни проекти. Там 

ще представяме предим-

ствата на пасивните къщи, 

различни видове екологични 

отопления, осветление на 

бъдещето, малки модели на 

кръгова икономика, изобщо 

всичко, което в идващите 

десетилетия ще стане ма-

сова практика. Надяваме се 

нашият проект да се случи, 

за да може хората ни да ви-

дят всичко това, да разбе-

рат ползите от нововъве-

денията и най-важното – да 

направят своя информиран 

избор за бъдещето на деца-

та си.

И още – там ще напра-

вим малко селище от пасив-

ни къщи, ще направим и голям 

развлекателен център на ог-

ромната площ от 837 декара. 

За съжаление връщането на 

тази отпаднала казармена 

територия се тълкува като 

нерегламентирана държав-

на помощ. Постановление на 

Министерския съвет гласи, 

че общината там не може 

да извършва икономическа 

дейност.

Целта ни е да направим 

там нещо хубаво за хората 

от цялата страна, за мла-

дите, за които предвиждаме 

строителство на обучите-

лен център, където да се за-

познават с професии на бъ-

дещето, с очакваните нови 

направления на икономиката 

и т.н. Битката да реализира-

ме този проект продължава. 

Част от територията на 

бившите казарми попада в 

„Натура 2000”, за която също 

имаме идеи за изпълнение на 

велоалеи, конна база и др.

Газифицирането също е 

важна задача. Сега разглеж-

даме възможност, която се 

дава на общини, разполага-

щи със собствено газово 

дружество, подобно на Елин 

Пелин, да развиват бизнес в 

сферата в съседни населени 

места. Имаме принципно съ-

гласие от кмета на Елин Пе-

лин да си партнираме. Мисля, 

че това ще бъде по-кратки-

ят път за газифицирането 

първоначално на с. Горна Ма-

лина. Автоматичната газо-

разпределителна станция на 

„Булгаргаз” е само на 8500 м 

от нас и няма никакви преч-

ки проектно и строително 

тази идея да се осъществи. 

Но ни предстоят тежки ад-

министративни процедури.

От години на дневен 

ред е проблемът с водопро-
водната мрежа на община-
та. Има ли развитие в това 
отношение?

На практика сега, кога-

то в държавата се проме-

ниха нещата, стартирахме 

работа и в това направле-

ние. Получихме финансиране 

от Предприятието за уп-

равление на дейностите по 

опазване на околната среда 

и започнахме строител-

ството на водопроводната 

мрежа в общинския център. 

Подменяме я постепенно и 

изцяло, защото тя е силно 

амортизирана. Изграждане-

то на тази инфраструктура 

е изключително трудно не 

само като инженерно реше-

ние. В Горна Малина освен 

наличието на голяма дениве-

лация и на стръмни терени 

има и много скални масиви, 

които строителите тряб-

ва да преодоляват. Другата 

особеност и препятствие 

е, че улиците са засипани с 

дебел слой шлака, на места 

до 1 метър, от отпадъците 

на някогашния Металургичен 

комбинат „Кремиковци”. Тре-

тият проблем, с който тряб-

ва да се преборим, е, че по 

цялата дължина на селото 

преминава голям колектор 

за дъждовни и отпадни води. 

Той е със значителни разме-

ри и когато е необходимо да 

се пресича, изпълнителите 

се сблъскват със сериозни 

технически трудности. 

Следващият етап от 

изграждането на нова ВиК 

мрежа ще бъде в с. Белопо-

пци. То е известно със своя 

православен манастир „Све-

ти пророк Илия“, осветен 

през 1909 г. Разположен е на 

около километър северно от 

селото сред живописна глед-

ка. До него води стар път, 

който минава покрай обра-

ботваеми ниви и напомня на 

тези от разказите на Елин 

Пелин.

 

Реализирате ли проекти 
за подобряване на пътната 
инфраструктура в общин-
ския център и в останали-
те 13 села с финансиране по 
Програмата за развитие на 
селските райони?

ПРСР много закъсня за 

нас. В първите четири го-

дини от изпълнението й за 

нашата община не се на-

мери положително решение. 

Моето виждане е, че се ре-

ализираха проекти по ПРСР 

само в определени региони 

и общини. Горна Малина не 

беше от тях и не получихме 

финансиране за готовите си 

проекти по различните про-

грами, а имахме нагласата и 

желанието на хората те да 

се случат. От всички поста-

новления на Министерския Общинският център

Сградата на общинската администрация

Кметът инж. Ангел Жиланов: 
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субсидия е за около 6000 чо-

века, а на практика трябва 

да поддържаме различна ин-

фраструктура понякога и за 

20 000 души. Това се отнася 

и за събирането и извозване-

то на битовите отпадъци. 

Ние искаме сами да решава-

ме проблемите си. Светов-

ните практики показват, че 

най-доброто управление на 

отпадъците е, когато са-

мата община ръководи този 

процес и организира пра-

вилно разделното събиране 

от директния източник на 

замърсяването – дома, ма-

газина, малкото предприя-

тие. А когато отпадъците 

се разделят още в самото 

начало, ефектът е по-голям, 

най-вече за рециклируемите, 

зелените и биоотпадъци, 

които после се преработ-

ват до компост. За съжале-

ние в България проблемът с 

битовите отпадъци по закон 

е решен на регионален прин-

цип. В нашия са общините 

Горна Малина и Елин Пелин, 

като регионалното депо е в 

нашето землище. То вече е с 

изчерпан капацитет и сега 

търсим възможности за 

неговото надграждане. Про-

веждам срещи с проектан-

ти, за да бъде реализирано.

Освен това работим и 

по голям проект по ОП „Окол-

на среда“ за предварително 

третиране и компостиране 

на отпадъците, като ще 

осигурим необходимата тех-

ника и съдове за събиране на 

зелените и био отпадъците 

и преработка до компост в 

съответната инсталация. 

Останалите, които ще пре-

минават през сепариращата 

инсталация, ще отделят ре-

циклируемите и съответно 

общият обем за депото ще 

бъде минимален. 

Нека да поясня, че цел-

та не е някаква печалба от 

тази дейност, а реалната 

възможност отпадъците, 

от една страна, да бъдат 

елемент от суровината за 

икономиката в перспектива, 

а от друга – да не замърся-

ват природата.

 

Кажете няколко думи и 
за образователната инфра-
структура. Средното учи-
лище на Горна Малина е със 
забележителна история, 
то е създадено още през 
1865 г., десетина години 
преди Освобождението на 
България от османско иго.

Гимназията ни е средищ-

но училище с профилирано 

петгодишно обучение по 

стопанско управление и ад-

министрация „Сътрудник в 

малък и среден бизнес”. Учи-

лищната база е модерна и 

поддържана и включва и ком-

пютърни кабинети, библио-

тека, физкултурен салон и 

др. Децата освен образова-

телното и езиково обучение 

(английски, немски и руски 

език) получават базисна и 

специализирана мениджър-

ска подготовка, която им 

дава възможност да рабо-

тят във фирмите като сред-

ни ръководни специалисти. 

Предстои ни да реализираме 

проект за около 220 000 лв. 

за иновативно отопление на 

класните стаи. 

За училището в с. Апри-

лово имаме спечелен проект 

за вертикалната планиров-

ка. Имаме и прекрасно функ-

циониращи десет детски 

площадки.

Следите ли в. „Стро-
ител“ и съвместната ни 
рубрика с НСОРБ „Кмето-
вете говорят“?

Отдавна съм констати-

рал, че вестникът на КСБ 

постоянно е на „гребена на 

вълната” за всичко, което 

става в българските общи-

ни, и най-вече какво се строи 

в тях, какви са пътищата, 

изграждат ли администра-

циите ВиК инфраструкту-

рата, реновират ли учили-

щата и детските заведения. 

Акцентът сега „Кметовете 

говорят” е много добро про-

дължение и попадение на 

рубриката „Общини“. А как-

во иска да каже кметът на 

община Горна Малина? Иска 

да потвърди на хората от 

14-те селища, че с екипа ми 

не сме работили и няма да 

работим „на парче”. Ние има-

ме цели, реализираме опре-

делени политики, изготвили 

сме перспективна визия за 

бъдещето на нашата об-

щина. В момента например 

тече обсъждането на плана 

за развитие на общината 

като основен документ за 

следващия програмен пери-

од. След интервюто с екипа 

на в. „Строител” и аз ще се 

включа в дискусията. Акцен-

тите в този документ са 

развитието на инфраструк-

турата, която е сред про-

блемните теми за община-

та, залагаме реализацията 

на нови „зелени” политики, 

както и изпълнението на 

демонстрационния център 

за иновативни проекти. 

Включили сме и подмяната 

на уличното осветление с 

модерно и енергоспестява-

що, изграждането на фото-

волтаични паркове. Водим 

разговори с перспективни 

инвеститори, които искат 

да изграждат фотоволтаич-

ни системи на покривите на 

къщите.

Все още се виждат коми-

ни в общината, които пушат, 

но това ще продължи още 

известно време. Цената на 

дървата за огрев е по-ниска 

от останалите енергийни 

източници и тя не позволява 

на възрастното население 

да премине към алтернатив-

но екологично отопление. Но 

и тук имаме амбиции – пър-

во, да променим мисленето и 

след това заедно да стигнем 

до екологично решение.

Един голям плюс на общи-

ната е свързан с туризма. 

Имаме сериозна стратегия 

в това направление, където 

сме заложили и голям финан-

сов и експертен ресурс. Смя-

таме да покажем на света, 

че община Горна Малина има 

всички предпоставки и въз-

можности да приеме много 

посетители на територия-

та си. Хидропаркът ни е по-

казателен в това отноше-

ние. През лятото гостите в 

него надхвърлят 2000 човека 

на ден.

Ще изградим и нови ве-

лоалеи, защото се оказва, 

че и много столичани вече 

търсят нашите пътища и 

пътеки, за да карат своите 

велосипеди. 

Ние имаме и традиции 

в спорта и наред с Арена 

„Горна Малина” и прекрас-

ното футболно игрище ще 

ставаме все по-атрактивни 

както за нашите хора, така 

и за всички граждани на сто-

лицата и страната.

Снимки авторът

Арена „Горна Малина“

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

www.yanmar-bg.com
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За удобството и изгодността на традицията
Къща „Радост“, проектант: арх. Йорданка Кандулкова

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

На пръв поглед тази къща няма 
да привлече вниманието Ви. Най-
вероятно ще я подминете като нещо 
напълно нормално по ул. „Еловица“ 
в Драгалевци. Ала точно в тази нор-
малност се състои нейното най-го-
лямо достойнство, което всъщност 
я отличава. 

Къща „Радост“ е кръстена на 
първата собственичка, която по-
ръчва проектирането. Намира се на 
периферна за Драгалевци улица в из-
дължен имот с вход от север. Основ-
ната жилищна застройка е двуетажен 
обем със скатен покрив, отстъпил 
леко навътре от уличната регулация. 
Към него от северозапад е долепен 
гараж с директен достъп от улицата. 
Логично, застрояването използва по-
тенциала на имота за тих южен двор 
с гледка към Витоша. 

 По-внимателният „прочит“ на 
самата къща показва, че нейните ка-
чества са скрити в основния подход 
при проектирането, а именно – съ-
четаването на традиция и съвремен-
ност.
Традиция и съвременен комфорт 

е мотото на организацията на въ-
трешните пространства. Тук позна-
тото зониране на група „ден“ в пар-

терното ниво и група „нощ“ в етажа 
отгоре залага на наслоени с годините 
функционални връзки, характерни 
за българската къща. Например в 
партера целият дневен тракт е анфи-
ладно достъпен през широко удобно 
антре – отглас на следосвобожден-
ската вестибюлна жилищна схема у 
нас, а някогашната слугинска част в 
тази схема е превърната в обслужва-
щи помещения до входа и кухнята 
(стълба, тоалетна и килер). Съвсем 
подходящо те са ориентирани на се-
вер, за да се запази югът за основните 
на това ниво пространства – дневна с 
трапезария и кабинет.  

По-интимната жилищна част – 
спалните, са разположени в горния 
етаж и по-близо до възрожденската 
традиция. Тук намираме и „южния 
чардак“ (терасата към спалнята) над 
„покрития двор“ долу (дворната те-
раса и лятната кухня), също подход, 
характерен за живота във възрож-
денската къща. А някогашната сто-
панска пристройка е превъплътена в 
гараж с удобна топла връзка към жи-
лищния партер и към двора. Всички 
тези отработени с времето функцио-
нални модели са натрупан опит, кой-
то дава сигурност и устойчивост при 

Фиг 1. Ситуация Фиг 2. Изглед югозапад 

Фиг 3. Разпределение партер

Фиг. 5. Фасада югозапад                                         Фиг. 6. Интериор 

Фиг 4. Разпределение етаж

съвременното им прилагане и къща 
„Радост“ е отличен пример за това. 

Ако традицията е в самия прин-
цип на организация на цялата къща, 
то съвременният комфорт до степен 
на лукс на места се крие в удачно-
то надграждане на традиционните 
принципи. Всяка спалня е комплек-
тована със собствен санитарен възел, 
като в единия от случаите площта на 
богато обзаведената баня заедно с 
широкото и удобно гардеробно дори 
надвишава площта на самата спалня. 
В гаража е намерено място за парна 
баня, отново със санитарен възел и 
директен излаз на двора, даващ въз-
можност за разнообразно СПА пре-
живяване през зимата например. Ка-
бинетът е също със собствена баня и 
тоалетна, което пък дава възможност 
за неговото самостоятелно използва-
не като работно помещение - особено 
полезен актив за едно жилище в съ-
временните условия на все по-често 
прилагане на модела „работа от вкъ-
щи“. 

Съвременна стилизация  
на традицията 

е мотото на външния облик. Изчис-
тената обемна композиция „лежи“ 

в силна връзка с терена, покривът 
е спокоен, архитектурният образ е 
обран, без бъбрив детайл и декора-
ции. Използвани са съвременни ин-
терпретации на традицонните мате-
риали камък, дърво, бяла мазилка, 
като съчетанието на бяло и кафяво 
в ортогонални форми преминава и 
в интериора. В инетерес на истина-
та реализацията щеше да спечели, 
ако беше изпълнила проектното 
предложение за дървени капаци на 
прозорците вместо ролетни щори, 
както и цялостно облицоване с ка-
мък в партера. 

 Сградата е без сутерен, което 
дава още две важни предимства. 
Първо, заради липсата на изкопни 
дейности са намалени разходите за 

строеж, а времето е скъсено с поне 
месец. Може да се каже дори, че къща 
„Радост“ е строена без предизвика-
телства. Второ, без неотопляем суте-
рен подът на партера остава много 
по-топъл, а с помощта на предвиде-
ното подово отопление ходенето по 
чорапи из цялата къща, дори и през 
зимата, става приятен и удобен на-
вик за обитателите. 

Сегашните собственици споде-
лят, че дълго търсили своя дом, пре-
ди да се спрат на точно тази къща. 
Избрали я заради удобството, уюта и 
комфорта, които тя им предложила. 
А това са същите изисквания, поста-
вени от първите собственици, поръ-
чали проекта. Оказва се, че различни 
собственици избират къща „Радост“ 
по еднакви причини. Някои може да 
намират традицията за отживелица, 
но тя се оказва в гените ни и подсъз-
нателно я търсим като подходяща и 
удобна за нас. 

И накрая, да, напълно нормално 
е да не забележите тази къща отвън, 
защото сте свикнали с традиционен 
образ като нейния. Но вътре в нея 
ще откриете типичното удобство 
на българската къща, което от една 
страна, ще Ви накара веднага да се 
почувствате у дома си, а от друга, и 
ще Ви спечели със съвременния ар-
хитектурен изказ, с който е подне-
сено.

арх. Емилия Кълева

0889 03 19 76
WWW.ZEMEKOP.COM

Гаранция:  5 години или 10 000 моточаса 

НАЛИЧНИНА СКЛАД

Цена: 

222 500 лева
без ДДС
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Инж. Станимир Колев, главен инженер в „Юпитер Метал“ ООД: 

Продуктът ни ценово е сред най-конкурентните на пазара

В. „Строител“
 

Инж. Колев, бихте ли 
ни представили „Юпитер 
Метал“ ООД? Каква е ос-
новната дейност на дру-
жеството?

Д р у же с т в о т о  „ Ю п и -

тер  Метал“  е  основано 

през 2000 г. и е с основен 

предмет на дейност про-

изводство на метални кон-

струкции, студено огънати 

профили, сглобяеми стома-

норешетъчни стълбове за 

електропреносната мрежа, 

стълбове за контактната 

жп инфраструктура и носе-

щи конструкции за фотовол-

таични паркове.

Производствената база 

е ситуирана в Пловдив. Тя 

разполага със собствени 

производствени цехове, за-

крити и открити площадки 

върху площ от 42 700 кв. м, 

оборудвани със съвременни 

високотехнологични машини 

за обработка, разкрой, плаз-

мено рязане, студено ролко-

формоване, пресови машини, 

заваръчни станции и всички 

необходими машини и обо-

рудване за производството 

на металните изделия в об-

хвата на предмета на ос-

новната ни дейност.

Водени от мисията ни за 

опазване на околната среда 

и природата, така че тя да 

се запази и за идните поко-

ления, и стараейки се във 

всяко едно направление да 

отговаряме на търсенето 

на пазара за метални из-

делия, в последните години 

разработихме собствени 

горещо поцинковани кон-

струкции за монтаж на фо-

товолтаични панели.

Защо да изберем фото-
волтаични системи?

Преминаването към по-

чисти и екологични решения 

за получаване на електро-

енергия, а именно от въз-

обновяеми източници като 

Слънцето, е непрекъснато 

растяща тенденция в ре-

дица държави по света и в 

Европа, която значително 

намалява вредното влия-

ние на човечеството върху 

околната среда. Освен за 

осигуряване на собствената 

енергийна необходимост и 

независимост поставянето 

на фотоволтаични инстала-

ции може да бъде инвести-

ционно решение, което носи 

редица позитиви.

Какви са изискванията 
към конструкциите за фо-
товолтаични централи? На 
какво най-общо трябва да 
отговарят?

 Като всяка една носеща 

конструкция, така и тези за 

фотоволтаични централи 

трябва да изпълняват след-

ните основни изисквания, на 

които считаме, че и нашите 

конструкции отговарят:

– Да издържат на ста-

тични натоварвания – соб-

ствено тегло, тегло на ба-

териите, нормативно тегло 

от сняг за съответния ре-

гион.

– Да издържат на дина-

мични натоварвания – вятър, 

земетръс.

– Да издържат на комби-

нираните натоварвания на 

статични и динамични на-

товарвания.

– Да имат дълъг живот. 

Желателно е животът на 

конструкцията да не е по-

кратък от експлоатацион-

ния живот на соларните па-

нели. В противен случай при 

евентуална нужда от подмя-

на на конструкцията преди 

този период значително ще 

се понижи общата ефектив-

ност от фотоволтаичната 

инсталация.

–  Да имат минимални 

разходи за поддръжка. Да не 

се налагат допълнителни 

укрепвания или възстановя-

ване на антикорозионно по-

критие на елементите след 

монтирането и пускането 

на централата в експлоа-

тация.

Бихте ли ни казали нещо 
повече за конструкциите 
за фотоволтаични паркове, 
които предлагате? Къде е 
подходящо да се използват?

При разработването на 

нашите конструкции сме се 

старали да ги направим така, 

че те да покриват всички 

възможни места за приложе-

ние. Съобразено с нашите 

технологични възможности 

и машините, с които разпо-

лагаме, сме разработили кон-

струкции за набиване в земя-

та, за анкериране в бетон, 

както и конструкции за гара-

жи и навеси, върху които да 

се монтират соларни панели.

Конструкциите, които 

предлагаме, могат лесно да 

се адаптират към различни 

размери панели, както и към 

желания от клиента ъгъл на 

разположение на фотоволта-

ичните панели. Той се избира 

в зависимост от различните 

райони, за да се постигне 

най-добра ефективност на 

инсталацията.

Предлагаме стационарни 

конструкции за соларни пар-

кове с един крак и с два кра-

ка, като на тези конструкции 

могат да се монтират едно-

редови, двуредови и триредо-

ви стрингове от фотоволта-

ични панели в зависимост от 

предпочитанията на клиен-

тите и проектантите.

Основните елементи на 

конструкциите ни са сту-

дено огънати метални про-

фили (П и С профили), които 

произвеждаме на ролкоогъва-

щи машини. На тези машини 

освен самото формуване на 

профилите правим и необхо-

димите за сглобяването на 

системите отвори. Това ни 

осигурява както безупречна 

точност и прецизност на из-

делията, така и висока произ-

водителност и ефективност. 

Считаме, че продуктът, кой-

то предлагаме за изграждане 

на фотоволтаични системи, 

ценово е сред най-конкурент-

ните на пазара.

Антикорозионното по-

критие, което използваме за 

защита от корозия на еле-

ментите от системите ни, 

е горещо поцинковане. Това 

е най-добрият и дълготра-

ен метод за защита на ме-

талите от атмосферните 

влияния и корозия, при който 

конструкциите не се нужда-

ят от никакви допълнителни 

разходи за поддръжка.  „Юпи-

тер Холдинг“ АД, от който 

„Юпитер Метал“ ООД е част, 

разполага със собствени За-

води за горещо поцинковане, в 

един от които е разположена 

най-голямата вана за поцин-

коване в България с габарити: 

дължина 13 м, широчина 1,6 м, 

дълбочина 3,2 м.

За извършване на монта-

жа на конструкциите раз-

полагаме със специализира-

ни монтажни бригади, а за 

монтажа на стълбчетата 

(набиването им в земята) 

разполагаме с нови и модерни 

набивни машини.  Набивна-

та технология е екологично 

най-целесъобразна, тъй като 

практически не уврежда те-

рена и позволява използва-

нето му за други цели след 

демонтажа на съоръженията 

по него.

С това завършваме из-

цяло цикъла по изработка и 

монтаж на конструкциите 

за фотоволтаични паркове. 

Слънчевата електроенергия 

е екологично чиста. Изби-

райки нея, ние правим важна 

крачка към решението на 

проблема със замърсяване-

то и опазваме и защитаваме 

околната среда за бъдещите 

поколения.

Станимир Колев е завършил специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“ в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия през 2001 г. От 2004 г. работи като 
главен инженер в „Юпитер Метал“ ООД.
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Емилия Хинкова, председател на Студентския съвет при УАСГ, и Петър Стоянов, 
досегашен председател на Съвета:

В началото на ноември Студентският съвет при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) избра нов председател и членове. 
Екипът на вестник „Строител“ покани бившия и настоящия председатели на Съвета Петър Стоянов и Емилия Хинкова, за да разкажат от страниците на 
изданието повече за работата му, какво е свършено, както и да представят плановете и приоритетите на студентската формация за следващата година.

Радваме се на идеята в. „Строител“ и в. „В.ЗОР“ да създадат съвместна рубрика

Емил Христов
Ренета Николова

Г-жо Хинкова, г-н Сто-
янов, много ми е приятно 
да видя заедно новия и до-
сегашния председател на 
Студентския съвет при 
УАСГ в сградата на КСБ. 
Може ли да се представи-
те за нашите читатели?

Емилия Хинкова: Първо 

искам да благодаря за по-

каната на в. „Строител“ 

за това интервю и за 

възможността да дойдем 

в централния офис на Ка-

марата на строителите в 

България. В момента съм 

4-ти курс специалност 

„Строителство на сгради 

и съоръжения“ с англоезич-

но обучение. Наистина съм 

много доволна от това, 

което избрах да уча, ха-

ресва ми все повече и по-

вече. През ноември т.г. бях 

избрана за председател 

на Студентския съвет 

на университета. Убеде-

на съм, че младите хора 

винаги трябва да търсят 

развитие и вдъхновение, 

защото не е достатъчно 

да очакваш нещата сами 

да се случат, необходимо 

е и ти по някакъв начин да 

откриеш възможностите.

Петър Стоянов: Аз съм 

5-и курс „Архитектура“. 

Бях председател на Сту-

дентския съвет в УАСГ с 

мандат 2019 - 2021 г. Като 

хоби се занимавам с музи-

ка, правя разработки на 

български народни песни в 

метъл вариант. 

Какво Ви мотивира 
да се запишете да учите 
в УАСГ? Имаше ли влияние 
от семейството?

Е.Х.: Не бих казала, че 

избрах УАСГ заради семей-

ството си. Дядо ми е ге-

одезист, но не той бе в ос-

новата на моето решение, 

не ми е повлиял по някакъв 

начин. Когато бях XII клас, 

реших, че или ще уча „Бъл-

гарска филология“, или ще 

следвам в нещо свързано 

с инженерството. Инте-

ресното е, че намерих по 

малко и от двете в УАСГ. 

Аз съм и главен редак-

тор на вестник „В.ЗОР“, 

който е издание на Сту-

дентския съвет. Така че 

със сигурност взех пра-

вилното решение преди 

няколко години. 

П.С.: Още когато бях 

малък, моето семейство 

ме насочи към архитек-

турата. Роднините ми за-

белязаха, че имам рисува-

телни заложби и отлични 

познания по математика. 

XII клас ходих на уроци по 

рисуване в Бургас, защото 

исках да кандидатствам 

в Германия и Австрия, но 

паралелно с това пода-

дох документи и в София. 

Почти до последно не мо-

жех да реша къде искам 

да следвам. Докато бях на 

изпити в УАСГ, ми хареса 

обстановката и мястото. 

Реших, че ще съм по-по-

лезен и повече себе си в 

България, а и все още съм 

много млад и тепърва ще 

имам възможност да зами-

на в чужбина. Заради това 

избрах УАСГ и изобщо не 

съжалявам за решението 

си. Получих и постигнах 

много до този момент. 

Разкажете ни какво 
включва работата на 
Студентския съвет към 
УАСГ?

Е.Х: Нещата, с които 

се занимаваме, са наисти-

на много. Основната ни 

работа е да информираме 

студентите за абсолютно 

всичко належащо. Стараем 

се винаги ди ги подканва-

ме да се обръщат към нас, 

когато имат проблем, за-

щото ние сме тези, които 

защитаваме правата им.

Друга важна функция е 

да участваме в дейност-

та на ръководните орга-

ни на УАСГ, като Общото 

събрание, където имаме 

задължителна квота, в 

Академичния съвет и във 

факултетните съвети. 

На тях запознаваме пре-

подавателите с какви 

проблеми се сблъскват 

студентите и предлагаме 

възможности за тяхното 

решение.

Също така организи-

раме множество меропри-

ятия като спортни турни-

ри. Емблематично събитие 

за Съвета са наградите 

„Хаос“. 

Отворени сме и за 

нови инициативи. Напри-

мер сега сме се захванали 

с една от базите на УАСГ 

близо до Ихтиман. Тя е в 

лошо състояние. Изгот-

вили сме пилотен проект, 

с който искаме да я въз-

становим. Разполага с 11 

бунгала, столова и няколко 

други постройки. Проучва-

ме какъв финансов ресурс 

ще ни е необходим, за да ги 

ремонтираме. 

Какво успя да постиг-
не Студентският съвет 
за миналия мандат?

П.С.: Той беше удължен 

с една година. Трябваше да 

приключим през 2020 г., но 

поради пандемията се на-

ложи да променим планове-

те си. Нямаше как да про-

ведем част от събитията 

ни, но за сметка на това 

успяхме да въведем нови 

инициативи. Изключител-

но горди сме с подкаста 

ни „ХАОСкаст“, чрез който 

информираме студентите 

за всичко важно по интер-

нет. По наша инициатива 

в рамките на мандат 2019 

- 2021 г. ръководството на 

университета ремонтира 

над 160 стаи в общежити-

ята на УАСГ в Студентски 

град. Остава да бъдат 

обновени и два входа в 

бл. 61Б и бл. 35.

Какви ще са приори-
тетите на Съвета през 
2022 г.?

Е.Х. :  Искам новият 

екип на Съвета да зарабо-

ти добре. В него има само 

4 стари членове от пре-

дишния мандат, а всички 

останали не са участвали 

в структурата и трябва 

да се запознаят с проце-

са на работа. Дори да си 

поставим високи цели, ако 

хората не са достатъчно 

добре подготвени или не 

са сплотени като екип, ра-

ботата няма да се свърши. 

Това е моята първа цел. 

Желанието ми е и да 

се концентрираме върху 

провеждането на повече 

събития, защото виждаме, 

че това е нещото, което 

най-много мотивира сту-

дентите. Ние трябва да 

сме вдъхновители, да ка-

раме хората да са по-дей-

ни и да имат желание да 

са активни. Наред с това 

искам социалните ни мре-

жи и всички наши медии да 

работят по-добре и в тях 

студентите да намират 

както поле за изява, така 

и информационен източ-

ник.

Как ръководството 
на УАСГ се отнася с екипа 
на Студентския съвет? 
Подкрепят ли Ви, търсят 
ли Вашето мнение по ва-
жни въпроси?

П.С.: Изминалите две 

години бяха по-напрегнат 

период заради пандемията. 

Постоянно бяхме в диалог 

с ръководството на уни-

верситета и често обсъж-

дахме кои са най-добрите 

варианти за обучение в 

създалите се ограниче-

ния. На моменти не бяхме 

на една и съща позиция. Но 

като цяло винаги сме се 

разбирали и сме поддър-

жали добри отношения. Не 

е имало момент, в който 

мнението на Съвета по 

важни въпроси да не е било 

зачитано.

Е.Х.: Ще добавя, че ни-

кога не сме се чувствали 

неудобно да говорим с ръ-

ководството. Може да е 

имало случаи, в които на-

шите предложения не са 

били приемани, но това не 

означава, че не се разби-

раме. Не можем да очаква-

ме, че всяка наша идея ще 

бъде приемана. Процесът 

е двустранен и мога да 

заявя, че нещата вървят 

добре.

Какво знаете за Кама-
рата на строителите в 
България?

Е.Х.: Досега не сме 

имали възможност да по-

сетим централата на 

браншовата организация и 

сме благодарни за госто-

приемството на екипа на 

в. „Строител“. Запозната 

съм, че браншовата орга-

низация обединява хората 

в тази професия. Знам, че 

ако има даден казус, всяка 

строителна фирма може 

да се обърне към Камара-

та за помощ. Според мен 

КСБ съхранява доста опит 

и познания. 

Четете ли вестник 
„Строител“, интересен 
ли е той за Вас и какво 
бихте искали да виждате 
повече в него?

П.С.: Преди около месец 

се поинтересувах от из-

данието на КСБ. Исках да 

видя какви са статиите, 

съдържанието на медия-

та. Защото ако искаме да 

се развиваме в строител-

ния сектор, трябва да сме 

много добре информирани 

и да черпим данни от дос-

товерен източник, какъв-

то е в. „Строител“. Мне-

нието ми е, че вестникът 

показва по много добър на-

чин какво е състоянието 

на бизнеса, политиките в 

държавата, касаещи наша-

та сфера на работа. 

Моето лично желание 

е повече студенти да се 

запознаят с изданието, 

има доста интересни за 

тях статии. Голям плюс е, 

че може да се намери и в 

интернет.

Е.Х: На мен в. „Строи-

тел“ ми харесва, защото е 

социален и никога не под-

минава темите на деня. 

Аз харесвам много един 

цитат: „Мечтите за бъ-

дещето ми допадат мно-

го повече от приказките 

за миналото.“ Доста от 

нещата, които се обсъж-

дат във в. „Строител“, 

са не само настоящи, но 

и свързани с бъдещето. 

Бих искала да виждам още 

неща, свързани с бъдеще-

то на строителството, за 

бранша, който търпи раз-

витие и винаги търси нови 

решения. 

Как гледате на въз-
можността да направим 
съвместна рубрика меж-
ду в. „Строител“ и изда-
нието на Студентския 
съвет?

Щ е  с е  р а д в а м е 

в. „Строител“ и издание-

то на Студентския съвет 

да създадат съвместна 

рубрика, в която да се об-

ръща внимание на студен-

тите и да се привличат 

бъдещи кадри. Виждаме 

ролята на изданието на 

КСБ и като връзка между 

бизнеса и студентите. 

Младите хора излизат от 

университета, научили 

азбуката на професията, 

но без опит и практически 

умения.

Е.Х: Съгласна съм, че 

би било чудесно, ако имаме 

възможност да си сътруд-

ничим, да обменяме инфор-

мация и опит в съвмест-

на рубрика. Студентите 

имат много по-голям ин-

терес, когато видят нещо 

написано за тях и особено 

за успехите им.

Правим това интер-
вю в навечерието на 
студентския празник 8 
декември. Какво ще по-
желаете на колегите си?

Е.Х.: Пожелавам им да 

имат повече вяра в себе 

си и мир в сърцата, както 

и винаги да се опитват да 

се развиват все повече.

П.С.: Да са здрави те 

и техните близки и да се 

пазят.

Снимки Емил Христов
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Здравко Здравков, 
главен архитект на 
Столичната община

Цветелина Пенкова, 
евродепутат от 
S&D/БСП

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Реновираната до неузнаваемост сграда от лауреата на 
Pritzker Ренцо Пиано е бивш универсален магазин

Страницата 
подготви 
Елица Илчева 

Лауреатът на Pritzker 

Ренцо Пиано и неговият 

екип завършиха музея на 

Академията за филмови 

науки и изкуства (AMMP) 

в Лос Анджелис. С обекта 

италианският архитект, 

автор на Центъра „Пом-

пиду” в Париж, отдава 

почит и на холивудската 

филмова индустрия. 

Сградата, в която се 

помещава AMMP, е бивш 

универсален магазин, из-

вестен като зданието 

на Сабан, построено през 

1939 г. Тя е реконструи-

рана до неузнаваемост 

и са добавени стъклена 

и бетонна сфера към се-

верната страна. Ренови-

раният комплекс включ-

ва 4650 кв. м изложбена 

площ, две кино и концерт-

ни зали с 1000 и 288 мес-

та, открита площ, тера-

са на покрива, студио за 

активно обучение, ресто-

рант и магазин. Сферич-

ният купол се състои от 

1500 австрийски стъкле-

ни плочки със 146 различ-

ни форми и размери.

Според партньора на 

Ренцо Пиано – Луиджи 

Приано, обемът витае 

над пешеходния площад 

„почти като космически 

кораб над земята, сякаш е 

готов да излети веднага 

щом филмът започне“. 

При извършената ма-

щабна реставрация на 

старата сграда е обно-

вен и характерният й 

златен цилиндър: една 

трета от 350 000 моза-

ечни елемента са заме-

нени с такива от същия 

италиански производи-

тел, който е доставил 

оригинала. 

Инвестицията в ком-

плекса възлиза на 482 млн. 

долара. Това е първият 

музей на Академията за 

филмови науки и изкуства, 

основана през 1927 г., коя-

то организира годишните 

награди „Оскар“.

Я п о н с к о -

то студио „Су 

Фуджимото“ се 

подготвя за от-

криването на 

Дома на унгар-

ската музика, 

който се намира 

в един от градските парко-

ве на Будапеща. Това е може 

би най-очакваният проект в 

Унгария за тази година. Ха-

рактерният извит покрив 

вече е готов и се работи по 

вътрешната украса на музи-

калната зала. Тази невероят-

на сграда се намира точно 

сред дърветата на парка - 

тя представлява непрекъс-

нат хоризонтален обем от 

стъклени конструкции, по-

крит с перфориран покрив.

Очаква се комплексът да 

се превърне в център на му-

зикалния живот на унгарска-

та столица. Той разполага с 

концертни зали, изложбени 

пространства и дори сцена 

на открито. 

Най-изразителната част 

е белият покрив, в който са 

създадени почти 100 дупки с 

различни форми и размери – 

те позволяват на дърветата 

да растат през сградата или 

се използват като светлин-

ни кладенци за осветяване на 

интериора. На първия етаж 

са предвидени две зони за 

представяне, а на втория - 

класни стаи, библиотека и 

офис пространство. Вита 

стълба ще свързва надзем-

ните етажи. 

Изложбените зони са на 

подземните нива, като те 

ще представят историята 

на европейската музика с 

акцент върху унгарското 

наследство. Сградата ще 

използва възобновяеми енер-

гийни източници.

Площта на музикалния 

център е 9000 кв. м и е част 

от проекта Liget Budapest, 

цялостен план за превръща-

не на 200-годишния градски 

парк в дестинация за отдих 

и култура. В Дома на музи-

ката ще има и етнографски 

музей, проектиран от унгар-

ската фирма NAPUR Architect, 

и Нова национална галерия, 

дело на SANAA.

Районът на една стара въ-

глищна електроцентрала в Ми-

сисага (Канада) е започнал да 

се трансформира в китно еко-

селище с воден канал и много 

зеленина. Планът предвижда да 

се възстановят и природните 

зони, които са част от пътя за 

миграция на птиците.

П р о е к т ъ т  е  н а р е ч е н 

Lakeview Village. Местността 

до неотдавна е била завзета от 

генераторната станция Lakeview, 

известна с четири големи димящи 

комина. Описват го като зона със 

смог, замърсяване и влошена околна 

среда. Така е било до извеждането й 

от експлоатация през 2005 г., казва 

Брайън Съдърланд, ръководител на 

проекта Lakeview Village.

По думите му създаването на 

голям градски жилищен комплекс на 

това място не звучи като разумен 

подход за възстановяване на дива-

та природа – по-скоро човек би оч-

аквал, че нашествието от сгради и 

транспорт ще изтласка природата 

от района, но в сравнение със за-

мърсения индустриален обект сега 

там се очертава изненадващо 

зелено селище. „През 2018 г. 

закупихме изоставената зона 

от 177 акра и започнахме да ра-

ботим с местни жители върху 

нашата визия за това какво 

може да донесе тази невероят-

на трансформация на брега на  

Мисисага – жизнена и устойчи-

ва общност. Съчетаваме реше-

ния за справяне с изменението 

на климата, енергийната устойчи-

вост, управлението на отпадъците 

и предизвикателствата на мобил-

ността“, добавя Съдърланд.

Като част от новооформящия 

се град се възстановява коритото 

на местната река, което пък ще по-

могне за възраждането на защите-

ната езерна зона.

Специалистът по фасади Seele 

демонстрира своето необичайно виж-

дане за мостовете с изпълнението 

на 35-метровия „На Козирога“, който 

свързва две сгради в Дюселдорф. „Пла-

ващото“ съоръжение поставя акцент 

върху дизайна и е създадено от корпус, 

изработен от тръбна мрежа и много-

ъгълно разположение на трапецовидни 

изолационни стъкла. То е последваща 

свързваща конструкция и не се поддър-

жа от сградите. Състои се от цен-

трален стълб и две мостови рамена. 

Товарът се прехвърля изключително 

чрез централна опора, съставена от 

13 кръгли подпори, която е закотвена 

в земята чрез три постамента. Осем 

стоманени полигона, надлъжни ребра и 

диагонали образуват мрежата за ос-

тъкляване. Акцентът е върху дизайна.

Подножието на моста и централ-

ната част на носещата конструкция 

са доставени в три сглобяеми части, 

временно съхранявани и съчленени с 

помощта на мобилен кран. След това 

те са повдигнати и фиксирани само за 

един уикенд. Остъкляването на моста с 

около 60 елемента с размери до 8,1х3 м, 

както и на носещия стълб също е за-

вършено за много кратко време. 

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Иван Гавалюгов, 
кмет на Ботевград 
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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.


