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Приоритетите на новото Министерство на електронното управление
бяха представени на пресконференция

Новото Министерство на
електронното управление ще работи в посока въвеждане на издаване на разрешения за строеж по
електронен път, с което да се облекчи значително бизнесът. „Така
администрацията няма да може да
казва: елате на място, за да оправим нещата“, заяви министърът на
електронното управление Божидар Божанов на пресконференция,
в която участва и председателят
на Държавна агенция „Електронно
управление“ Красимир Симонски.
На нея бяха представени приоритетите и най-неотложните задачи пред ведомството, залегнали
и в коалиционното споразумение.
Министър Божанов изтъкна, че
електронното управление ще допринесе за развитието на икономиката и за по-успешното управление
на бизнеса. В новото Министерство на електронното управление
влизат Държавна агенция „Електронно управление“, Дирекция
„Информационни технологии“ от
Министерството на транспорта
и съобщенията, както и „Информационно обслужване“ АД.
„Министерството на електронното управление ще направи удобен, лесен и безплатен достъпа до
електронни услуги“, заяви Божанов.
„Електронните подписи в момента
не са удобни и създават много проблеми заради различни технически
особености“, каза още той. „Ще работим в насока на отворени данни
и прозрачност – всички регистри да
са публични, а данните им да бъдат
достъпни за граждански активисти, медии и др. Обществените
поръчки, Търговският регистър ще
бъдат отворени, за да могат гражданите да виждат къде се харчат
парите“, добави Божанов.
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Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков
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Цветелина Пенкова, евродепутат от S&D/БСП:

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община:

Европейската комисия планира Трансформацията на пл. „Св. Неделя“
ревизия на Регламента за
ще даде ярка идентичност на това
строителните материали
символично място в София
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ǴȐȕȐșȚȢȘȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧȚǲȐȘȐȓǷȍȚȒȖȊ
ȇȌȘȍȕȈȚȈȍȕȍȘȋȐȧȌȈȉȢȌȍȗȘȐȏȕȈȚȈ șȗȢȘȊȖȗȖșȍȡȍȕȐȍȊǩȘȦȒșȍȓ
Президентът Румен Радев:

ȒȈȚȖȐȕșȚȘțȔȍȕȚȏȈȗȖșȚȐȋȈȕȍȕȈ
ȞȍȓȐȚȍȕȈǯȍȓȍȕȈȚȈșȌȍȓȒȈ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
„За България е изключително важно
ядрената енергия да бъде призната като
един от инструментите за постигане
на целите на Зелената сделка. Предложението тя да бъде призната, но само
за временен период, не е в интерес на
инвеститорите“. Това е заявил президентът Румен Радев пред журналисти в
Брюксел преди началото на заседанието
на Европейския съвет.
Държавният глава е подчертал, че
ядрената енергия изисква дългосрочно планиране и инвестиране и това ще
бъде и борбата в Съвета. „Франция води
активно тази борба с подкрепата на редица държави, сред които и България. Ние
имаме общи цели – признаването и класифицирането на ядрената енергия и природния газ като „зелена” енергия, защото
това ще има ефект върху екологията, ще
има голяма обществена и икономическа

На 17 декември министър-председателят Кирил Петков провежда първо
работно посещение в чужбина. Той е на
среща в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
и с генералния секретар на НАТО Йенс
Столтенберг.
Сред акцентите в разговорите с
европейските лидери са приоритети-

ǷȖșȚȖȧȕȕȐȚȍȒȖȔȐșȐȐȊȖȚȖ
ǵȈȘȖȌȕȖșȢȉȘȈȕȐȍȡȍșȈ
полза“, е изтъкнал президентът Румен
Радев, като е добавил, че това е бъдещето и България няма да отстъпи от тези
позиции.
Той е коментирал и инициативата
„Източно партньорство“. По думите му
тя остава приоритет за българската
външна политика не само поради географската близост на България със страните
от региона, но и заради историческите и
духовни връзки.

47-ото Народно събрание ще е с 24
постоянни комисии. На пленарно заседание за определяне на Правилника за
организацията и дейността на НС депутатите решиха да създадат нови две
постоянни комисии към досегашните
22. Те ще са по туризъм и по превенция
и противодействие на корупцията.
Народните представители гласуваха и промени в наименованията на
някои от комисиите – в тази за ди-

ǵȈȉȐȘȈȚȗȘȖȍȒȚȕȐȐȌȍȐȗȖǷȘȖȋȘȈȔȈȚȈȏȈȚȘȈȕșȋȘȈȕȐȟȕȖ
șȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖșȢșǹȢȘȉȐȧ
Програмата за сътрудничество със Сърбия, която
се очаква да е с бюджет
от 37,186 млн. евро, ще са
конкурентоспособността
на малки и средни предприятия, интегрираното
развитие (55% от ресурса
на Програмата – 20,3 млн.
евро) и адресирането на
риска от бедствия.
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предложения, които да адресират нуждите и потенциала на трансграничния
регион.
Участие в кампанията
от българска страна могат да вземат общини и
организации от областите Видин, Монтана, Враца,
София област, Перник и
Кюстендил. Приоритети в

3ƣ1

До 31 януари 2022 г. се
набират проектни идеи за
реализация в рамките на
Интегрираната териториална стратегия по Програмата за трансгранично сътрудничество между
Република България и Република Сърбия за периода
2021 - 2027 г. Кампанията
има за цел да се наберат

те в работата на новото българско
правителство, ситуацията в енергийния сектор и нарастващите цени на
енергоресурсите, Планът за възстановяване и устойчивост, ускоряването на
ваксинацията срещу COVID-19, борбата
с корупцията и процесът на разширяване на ЕС с държавите от Западните
Балкани.

гитализация, електронно управление
и информационни технологии отпада
„дигитализация“. Изменение има и за
парламентарната Комисия по енергетиката и климата, която ще е само за
енергетика.
Депутатите решиха още, че председателят и зам.-председателите на НС
ще могат да участват в ръководствата на постоянни комисии. Досега те нямаха право да заемат такива позиции.
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ǵǹǶǸǩȖȚȉȍȓȧȏȈȋȖȚșȢȏȌȈȊȈȕȍȚȖșȐȐ
ȊȘȢȟȐȦȉȐȓȍȑȕȐȕȈȋȘȈȌȐ ǯȈȔȍȕȕȈȑȊȈȎȕȖȚȖ
Кметът на София Йорданка Фандъкова:

Росица Георгиева

ȍȚȖȊȈȒȖȍȚȖȖșȚȈȊȈ

На тържествена церемония Националното сдружение на общините
в Република България (НСОРБ) отбеляза 25 години от създаването си и
връчи юбилейни награди. На събитието присъства президентът Румен
Радев, който удостои Сдружението
с Почетен знак на държавния глава
по повод годишнината. „За четвърт
век организацията преодоля изпитанията на времето и се превърна в
незаобиколим фактор в обществения живот. Усилията, ентусиазмът
и познанията на кметовете, пред-

Първата жена-кмет, заставала начело
на НСОРБ – Дора Янкова, бивш кмет
на община Смолян и председател на
УС на НСОРБ от 2007 до 2011 г., получи
почетен знак

седателите на общински съвети
и експертите направиха НСОРБ
търсен и уважаван партньор“, заяви
Радев. Той изтъкна, че увеличаването на оперативната и финансова
самостоятелност на общините е
предпоставка за силна държава и
проспериращо общество и опитът
в Европа доказва това. „Финансовата децентрализация трябва да

бъде заложена в Конституцията
на Република България. Промените
в основния ни закон, подготвени
от президентската институция,
предвиждат предложения и в тази
насока, така че да се намали зависимостта на местната власт от
актове на Министерския съвет
и държавния бюджет“, каза Румен
Радев. Той пожела на кметовете да
продължават да предлагат иновативни идеи в интерес на местната
власт и да бъдат конструктивни
партньори за необходимите нормативни промени.
Юбилейни отличия бяха връчени
на дългогодишни кметове, общински
съветници, председатели на общински съвети и партньори със заслуги
за изграждането и утвърждаването
на Сдружението.
Отличие „Цялостен принос за
развитие на НСОРБ“ се присъжда
на всички досегашни председатели на Управителния или Контролния

съвет на НСОРБ. Сред тях: Костадин Паскалев - бивш кмет на община Благоевград, Дора Янкова - бивш
кмет на община Смолян, Даниел
Панов - кмет на община Велико Търново, д-р Емил Караиванов - бивш
кмет на община Асеновград, Гинка
Чавдарова - първият изпълнителен
директор на НСОРБ.
С наградата бяха удостоени и
членове на УС и КС, които са в ръководните и контролни органи на
НСОРБ повече от 3 мандата – Хасан
Азис, кмет на община Кърджали – 5
мандата, Димитър Николов, кмет на
община Бургас – 4 мандата, Златко
Живков, кмет на община Монтана –
4 мандата, и др.
Председателят на УС на Камарата на строителите в България инж.
Илиян Терзиев и Съветът на директорите на в. „Строител“ изпратиха
поздравителни адреси до председателя на УС на НСОРБ инж. Даниел
Панов по повод 25-ата годишнина.

„Ние, кметовете, сме
особена порода политици, не сме по приказките,
а по решенията и резултатите. Всички Вие имате своите резултати. За
мен най-важното е това,
което остава“, каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова при получаването на
награда за принос към
НСОРБ по повод 25-ата
годишнина от създаването на Сдружението.
„Нашата работа е
благодатна с това, че
променяме градовете и
живота на хората. Първата ми задача беше
строителството на метрото – започнах с 9 км
метро, сега имаме 51 км.
Втората е градски ят
транспорт - стартирах
с 30-годишни автобуси,

сега средната им възраст е 7 - 8 г. Имаше бали
с отпадъци, складирани
край жилищни квартали,
а днес имаме завод за
преработка на боклука“,
допълни още Фандъкова.
Тя подчерта, че новото
правителство трябва да
се заеме с решаване на
много проблеми, породени
от пандемията, икономическата криза, от повишаването на цените на
тока и природния газ.
Кметът Йорданка
Фандъкова пожела успех
на екипа на НСОРБ, който ще преговаря за новия
бюджет и за всички мерки за справяне с тежката
ситуация. „Разчитам и се
надявам, че новото правителство ще работи в диалог с местната власт“,
каза още тя.
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ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

ǪȢȊȍȎȌȈȕȍȚȖȕȈȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐ
ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧȏȈșȚȘȖȍȎȍșȘȍȌ
ȞȍȓȐȚȍȕȈǴǭǻ
` от стр. 1

„Аз съм IT експерт. Работил съм
в сферата на електронното управление. Законодателната част не ми
е чужда. Визията
ми е да поставим
гражданите и бизнеса в центъра на
административното обслужване. Искаме то да стане ефективно и хората да спрат да бъдат куриери на администрацията”,
каза Божанов.
Той информира, че една от първите задачи, с които
ще се заеме ведомството, ще бъде електронната идентификация. „За съжаление в момента тя е „забила“. Ще
направим система за електронна идентификация чрез
мобилни телефони, така че да не разчитаме на личните карти. Личните документи остават приоритет, но
мобилните телефони ще са удобна алтернатива. Освен
това личните карти трябва да бъдат с вграден чип“,
коментира министърът.
По думите му друго направление, в което ще бъде
насочена работата на министерството, е премахване на 80% от административната тежест чрез
електронизиране на всички удостоверителни услуги
и заменянето им с вътрешни услуги между администрациите. „Надграждането на ключови регистри
също ще бъде важно за нас. За да имаме електронно управление, на практика всяка услуга трябва да
се основава на национална база данни. Регистрите
трябва да бъдат постоянно надграждани с нови услуги
за гражданите и бизнеса. Имаме ангажимент да дигитализираме голяма част от държавните регистри.
Смятаме да направим централизирана система, която
да ги обедини и да осигури възможност те да бъдат
сигурни. Всеки един трябва да има своето отражение
и върху данните“, категоричен бе Божанов. Контролът
ще бъде друга важна функция на министерството.
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ǷțȉȓȐȒțȊȈȝȈȏȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȖȖȉșȢȎȌȈȕȍ
ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȏȈȐȏȔȍȕȍȕȐȧȕȈǯǻǺ
Становища могат да се изпращат до 10 януари 2022 г.
Десислава
Бакърджиева
На Портала за обществени консултации към Министерския
съвет www.strategy.bg
е публикуван Проект
на Закон за изменение
и допълнение (ЗИД) на
Закона за устройство
на територията (ЗУТ).
В мотивите се посочва, че целта на промените е да се създадат
по-добри възможности
за прилагане на уличната регулация чрез осигуряване на справедлив
и ефективен механизъм за отчуждаването

на поземлени имоти
или на части от тях
за елементи на транспортната техническа
инфраструктура в урбанизираните територии (улици, булеварди,
площади и прилежащи
обществени тротоари,
алеи и пешеходни зони),
определени с план за
първа регулация, както
и с последващи планове, когато предходните планове за регулация не са приложени, за
сметка на собствениците на прилежащите
урегулирани поземлени
имоти до определен
размер, а в определени

случаи – за сметка и на
общината.
Записано е още, че
ЗИД на ЗУТ урежда последиците от обявената за противоконституционна разпоредба
на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ
в частта „а за имоти,
предвидени за озеленени площи по чл. 61,
а л . 4 – п ет н аде с ет
години“, с Решение №
14/15.10.2020 г. по конституционно дело №
2/2020 г. на КСРБ, както и на последиците от
обявените за противоконституционни разпоредби на чл. 148, ал. 16
и на чл. 178, ал. 3, т. 5

ȖȉȡȐȕȐȗȖȓțȟȈȊȈȚȕȈȌȔȓȕȓȊ
Айтос, Бургас, Малко
ȏȈȕȖȊȐȌȍȚșȒȐȋȘȈȌȐȕȐ лица,
Търново, Руен, Долни чиМирослав Еленков
14 общини ще получат
над 3 млн. лв. за изграждане на нови детски градини
или корпуси към съществуващи сгради. Средствата
бяха одобрени на първото
редовно заседание на новия Министерски съвет
(МС). Те са осигурени по
Програмата за изгражда-

не, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г.
на Министерството на
образованието и науката.
От правителствената информационна служба
съобщиха, че ще бъдат
финансирани проектните
предложения за детски
градини на общините Бе-

флик, Кайнарджа, Твърдица,
Ботевград, Своге, Опан,
Чирпан и Ямбол. Троян ще
получи пари за реконструкция на сградата на начално
училище „Христо Ботев“.
„Средствата, предвидени за строителството
на две нови детски градини в благоевградските
квартали „Еленово-I” и „Баларбаши“, ще бъдат върна-

от ЗУТ в частта „в териториите със средно
и високо застрояване,
както и“, с Решение №
17/04.11.2021 г. по конституционно дело №
11/2021 г. на КСРБ.
В законопроекта са
залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби на ЗУТ,
породили проблеми при
прилагане поради непрецизност или непълнота,
или пораждащи излишна
административна и финансова тежест.
Коментари и становища могат да се правят до 10 януари 2022 г.
ти в държавния бюджет.
Причината е, че договорите с фирмите изпълнители са били прекратени.
Проектите обаче могат
да се реализират и на покъсен етап“, посочват още
от МС.
С изграждането на
нови ясли и градини ще се
осигурят места за повече
деца, които са останали
извън класиранията. Ще
се гарантира и въвеждането на задължителното
предучилищно обучение за
4-годишните.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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Нулева толерантност към корупцията ще е основният приоритет на
Снимка Румен Добрев
правителството
Мирослав Еленков
След като българите три пъти
гласуваха за Народно събрание през
годината, страната ни най-после
има редовен кабинет. Съставът на
правителството бе определен на
извънредно заседание на парламента. Депутатите дебатираха три
часа преди да одобрят структурата и членовете на Министерския
съвет. До изготвянето на предложение за редовен кабинет се стигна
след поредица от преговори и след
подписване на коалиционно споразумение между ПП „Продължаваме
промяната“, „БСП за България“, ПП
„Има такъв народ“ и „Демократична
България“.
Кандидатурата на Кирил Петков
за премиер подкрепиха 134 народни
представители, а 104 бяха против.
От трибуната на НС Кирил Петков представи проектокабинета
и очерта основните приоритети на
правителството. Той посочи като
цел номер едно борбата с корупцията. „Това е важен ден да продължим
промяната – на мисленето и тази
на управлението. Първата задача е
всички да осъзнаем, че ако искаме
по-добро бъдеще, трябва да работим заедно. С коалиционните партньори постигнахме в общи дебати
споразумение за политиките, които
ще са нужни, за да се осъществи
тази промяна. Но заедно трябва да
работим и с опозицията, когато го-

ворим за конституционни изменения, промени в съдебната власт и
др.“, заяви Петков.
„За“ структурата на новия кабинет също гласуваха 134 депутати,
„против“ бяха 104. Според нея правителството ще има петима вицепремиери – по еврофондовете, по ефективно управление, на икономиката
и индустрията, на регионалното
развитие и благоустройството и по
климатичните политики и министър
на околната среда и водите. Правителството ще бъде съставено от
общо 21 министри, сред които има
две нови позиции - на иновациите и
растежа и на електронното управление.
Избраният Министерски съвет
положи клетва пред Народното събрание. Непосредствено след като

приключи заседанието на парламента, в Министерски съвет се състоя
церемония по предаването на властта от служебното правителство на
новото редовно. Последва предаване
на управлението в министерствата.
„Тук сме, за да ускорим икономиката в областта на транспорта и
да съкратим времето за превоз на
пътници и товари“. Това е обявил
министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев по време на
приемането на управлението на институцията от досегашния министър Христо Алексиев. „Ще защитим
обществения интерес и ще продължим стриктния контрол върху изпълнението на концесионните договори,
който бе започнат от служебното
правителство“, е посочил Николай

Заместник министър-председателят на регионалното развитие и благоустройството и министър
на регионалното развитие и благоустройството
Гроздан Караджов прие поста от досегашния министър арх. Виолета Комитова. На събитието Караджов
е отбелязал активната работа на МРРБ под ръководството на арх. Комитова в двата мандата на
служебното правителство и е поискал да бъде запознат с проблемите. Арх. Виолета Комитова е очертала основните предизвикателства – осигуряването
на зимното почистване, за което от излишъка на
бюджета са гарантирани 100 млн. лв., хода на строителството на АМ „Хемус“ и други инфраструктурни
обекти, тежката ситуация във ВиК отрасъла заради
цената на електроенергията, проектите на министерството по Националния план за възстановяване
и устойчивост, работата по проекти на нормативни
актове и други.
Събев. Той е поздравил своя предшественик Христо
Алексиев, че за кратко време е успял да управлява добре
сектора.
Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов встъпи в длъжност след среща със служебния министър Асен
Личев. „Темата за опазването на околната среда вече е
приоритет на правителството, затова аз поемам ангажимента това да се види в работата на министерството“, е заявил Борислав Сандов.
Повече за приоритетите на новото правителство
четете на стр. 14-15.
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Цветелина Пенкова, евродепутат от S&D/БСП:

§ÄÒÐÑÇËÓÌÂÔÂÌÐÎÊÓÊáÑÍÂÏÊÒÂ
    ÓÔÒÐÊÔÇÍÏÊÔÇÎÂÔÇÒÊÂÍÊ
България ще има достъп
до близо 30 млрд. евро
от ЕС, с които можем да
поставим основите на
модерно икономическо
развитие
Мирослав Еленков
Г-жо Пенкова каква беше
2021 г. за Вас? Какво от свършената работа отчитате като
успех и за какво не Ви остана време?
Годината беше динамична и в
европейски, и в национален план.
От пролетта България се оказа
не само в здравна и социално-икономическа, но и в политическа
криза. Три пъти преминахме през
парламентарни избори, дадохме
вота си и за президент и вицепрезидент. Положително е, че след
тежките дни българското общество остана вярно на желанието
и волята си за промяна на модела
на управление. Задава се хоризонт
за повече оптимизъм и нов път за
развитие на страната. Надявам
се очакванията на хората за реална промяна, за по-добър стандарт на живот и повече справедливост да се оправдаят. Времето
ще покаже. Аз съм оптимист.
В европейски план работата
ми продължи с активни темпове
в сферите на енергетиката и
прехода към „зелена” икономика,
иновации, дигитална трансформация и защита на потребителите.
Отчитам малките победи в полза на страната ни в Европейския
парламент (ЕП). Като член на
Комисията по промишленост, изследвания и енергетика участвам
активно в националния дебат за
бъдещето на българската енергетика. Парламентарните механизми ми позволяват да работя за
приемането на ключови европейски решения. Такова е очакваното
решение на ЕП за определяне на
ядрената енергетика като „зелена“ и устойчива.
Енергийният преход е нужен.
Ще продължа да защитавам тезата, че различната стартова
позиция на държавите членки
трябва да се вземе под внимание
в този преход. В нашата страна
40% от енергийния микс идват
от въгледобивната индустрия.
За нас трансформацията ще бъде
трудна и ще има своята социална
цена, ако не развием нови базови
мощности като ядрените.
Преди няколко седмици в ЕП
сформирахме група в подкрепа на
ядрената енергетика, на която
съм вицепрезидент. Основната
ни задача е да защитаваме ползите и ефективността на ядрените мощности в „зеления” преход. Ще продължим разговорите
и обсъжданията с различни заин-

тересовани страни – активната
индустрия, неправителствения
сектор, ЕК и Съвета.
Позицията ми ме задължава да
насочвам европейското внимание
и към систематични злоупотреби
с обществени средства и корупция. Проблемите в България не
могат да бъдат решени отвън, а
отвътре със сериозна и смела реформа в правосъдната система.
Няма как да си затваряме очите
пред очевидните злоупотреби,
изнесени в публичното пространство, и да не потърсим отговорност за тях и от европейската
трибуна. Средствата на ЕС, давани в полза на държавата и гражданите, през последните 10 години отиваха в джобовете на близки
до властта бизнеси. Тези порочни
практики трябва да бъдат пресечени със силна политическа воля и
активна борба с корупцията.
Занапред ЕС строго ще съблюдава и обвързва отпускането
на средства с върховенството
на правото в отделните страни членки. При отчетени тежки
и видими проблеми компромиси
няма да бъдат правени, няма да
има „затваряне на очите“. Ще се
прилагат санкционни механизми
спрямо неправомерно използване
на европейско финансиране.
През пролетта на 2021 г.
стартира Конференцията за бъдещето на Европа, която е възможност за гражданите на ЕС
да дадат предложения и идеи за
новите политики на Съюза. Вдъхновени от Конференцията, аз
и моят екип проведохме срещи
в 16 областни града в България
под надслов „Когато младите говорят…EUphoria”. С младежи от

страната обсъдихме теми, като
енергийния преход и социалното
му измерение, кръговата икономика, бъдещето на жп транспорта,
миграцията, новата индустриална стратегия на ЕС, цифровия
преход, образованието и др. Заключенията от тези срещи ще
бъдат част от българския принос
и предложения в този широк европейски дебат.
Какви ще са приоритетите
в работата Ви през следващата
година?
В първите месеци на 2022 г.
трябва да бъде приет Годишният доклад за освобождаване от
отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС
за 2020 г. Това е инструмент на
ЕП за гарантиране на законосъобразността и доброто финансово управление на европейския
бюджет. Като главен преговарящ от страна на социалистите и демократите в Комисията
по бюджетен контрол работя по
изготвянето на позицията на ЕП.
Процедурата по освобождаване
от отговорност на ЕК се осъществява в съвместна работа
с Европейската сметна палата
и генералните дирекции. Комисията и другите институции са
длъжни да предприемат действия
въз основа на препоръките и заключенията на ЕП.
Законодателният пакет „Подготвени за цел 55“, част от Зелената сделка, е вече факт. В
Комисията по промишленост, изследвания и енергетика бях избрана за преговарящ по регламента
за изграждането на инфраструктура за алтернативни горива в

ЕС. Това законодателно предложение цели внедряване и използване
на възобновяеми и нисковъглеродни горива. Трябва да се стимулира
навлизането на превозни средства с ниски и нулеви емисии при
всички видове транспорт.
Преминаването към превозни
средства с нулеви емисии ще се
случи едва когато потребителите са сигурни и убедени, че могат
да заредят с електроенергия или
алтернативни горива своя автомобил навсякъде в ЕС. Важно е
нито един регион или територия
на Съюза да не бъде пренебрегнат. Подобни политики са стимулирани в Западна Европа с данъчни
облекчения вече повече от 10 години. Това трябва да се съблюдава, когато говорим за България и
останалите страни от Централна и Източна Европа, в които няма
такива подпомагащи практики от
близкото минало или поне в такива мащаби.
През пролетта на 2022 г. планирам да довърша обиколката на
България с кампанията „Когато
младите говорят…#EUphoria”.
Младите хора имат иновативни
идеи и визия за бъдещето, просто трябва да им се даде трибуна.
2022 г. е обявена за Европейска
година на младежта, което е още
една възможност за активно младежко участие в обществените
процеси на ЕС.
Споменахте, че сте избрана
за вицепрезидент на Групата за
подкрепа на ядрената енергетика в Европейския парламент.
Разкажете ни повече за работата на Групата, каква е нейната
цел?

Основна задача на Групата е
да участваме активно и да обсъждаме със заинтересованите
страни и европейските институции значимостта и перспективите на ядрената енергетика за
Съюза. Целта е включването на
ядрената енергетика в европейската таксономия (набор от правила, дефиниращи коя технология
е „зелена” и устойчива). Съвместният изследователски център на
ЕС вече класифицира ядрената
енергия като „зелена” и устойчива. Надяваме се в резултат
на нашите усилия в ЕП скоро да
приемем законодателния акт на
ЕК, с който ядрената енергетика
ще бъде обявена за незамърсяващ
енергиен източник.
„Зелените” цели ще се постигнат трудно без развитие
на ядрената енергетика. Няма
нови технологии, които да предоставят нужната допълнителна енергия. Електричеството
от ядрена енергия е на достъпна цена и не зависи от цената
на суровините. Като вицепрезидент на Групата заедно с колеги
от Франция, Швеция и Чехия в
началото на декември участвах
в Световното ядрено изложение
в Париж, където бяха представени близо 600 компании от цял
свят. В рамките на събитието
се запознах с последните разработки на нови ядрени иновативни технологии, в това число на
малки модулни ядрени реактори,
които се очаква да бъдат на пазара до 2030 г. Основно притеснение на противниците на този
вид енергетика е ядреният отпадък. Оказва се, че новите технологии намаляват значително
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времето за пълното му разграждане.
В България ядреният сектор
доставя сигурна и достъпна
енергия за гражданите. Адмирирам решението по време на преговорите за новото коалиционно
правителство, че България има
нужда от изграждане на нови ядрени мощности. У нас вече трябваше да бъде изготвен ясен план
за енергетиката за следващите
10 - 20 г. Времето на индикативното говорене изтече и на дневен
ред е вземането на конкретни решения, които съблюдават и социалната цена.
Трябва да използваме ефективно новите европейски фондове и финансови механизми, които
имаме на разположение, като
Фонда за справедлив преход, от
който България може да получи
1,178 млрд. евро. Тези средства
ще бъдат насочени към преквалификация на заетите във въгледобивния сектор, който ще бъде със
затихващи функции. Заедно с останалите оперативни програми и
Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) България ще има достъп до близо 30
млрд. евро от ЕС, с които можем
да поставим основите на модерно
икономическо развитие.
Има редица спорове „за“ и
„против“ изграждане на АЕЦ „Белене“, но в един момент блоковете на АЕЦ „Козлодуй“ ще излязат
от експлоатация.
Въпросът с ядрената енергетика в България и коментарите
за това са доста политизирани
и вече закъснели. Истината е,
че страната ни е изостанала с
цялостното планиране на енергийния преход. Енергийното обезпечаване на държавата е въпрос
на национална сигурност и енергийна независимост. Тази тема
трябва максимално бързо да бъде
обсъдена и се надявам, че със
сформирането на редовен парламент и с дългосрочна и отговорна
енергийна стратегия въпросът
за ядрената енергетика в България ще бъде разрешен.
По темата АЕЦ „Белене“ – за
мен там се крие ключът за енергийната автономност на страната ни. България определено
има нужда от ядрени мощности,
които да компенсират плавното извеждане от експлоатация
на въглищните централи. Освен
възобновяемите източници имаме
нужда от солидни базови мощности, които да осигурят баланса
в системата. Трябва да се ускори процесът по завършването на
АЕЦ „Белене“ и нови мощности в
АЕЦ „Козлодуй“.
Бюджетът на ЕС за 2022 г.
беше приет. На какви пари може
да разчита България?
Финансовата рамка за следващата година ясно отразява основните приоритети на ЕС: икономическо възстановяване, борба
с изменението на климата, „зелен”
и цифров преход. Парите, които
бяха одобрени, имат рекордни
измерения (около 170 млрд. евро)
и това показва амбицията на ЕС
да ускори възстановяването на
страните членки от кризите, нанесени от пандемията.
Политическата криза в Бълга-

рия наложи забавянето на изпращането на Националния план за
възстановяване и устойчивост,
което ще доведе до закъснение на
авансовото плащане по него. Независимо от това парите за България няма да спрат, защото ЕК
удължи периода на старите програми заради пандемията. По тях
страната ни ще може да ползва
плащания в размер на малко над
2 млрд. лв.
Важното тук е как ще бъдат изразходвани средствата
в страната ни. Тези по Плана за
възстановяване и устойчивост
ще бъдат отпускани само и единствено след многоетапна проверка и оценка от страна на европейските институции. Също ключово
за финансирането по него е, че
това са пари срещу реформи.
Това означава, че от България се
очаква прозрачност и спазване на
върховенството на правото, за да
може европарите да бъдат отпуснати и инвестирани правомерно и
по предназначение.

Как според Вас се справя
страната ни с усвояването на
средствата от ЕС?
Към 31 октомври тази година
България е използвала около 53%
от възможните средства от европейските Структурни и инвестиционни фондове за програмен
период 2014 - 2020 г. Страната
ни се е възползвала по-малко от
средното ниво за държавите
членки на ЕС, което е 65%. В Съюза има държави с усвояемост
над 70% - Ирландия (78%), Кипър
(76%), Латвия (75%). България е
сред страните, които срещат сериозни проблеми при управлението на средствата по европейски
програми и фондове. Основно предизвикателство пред институциите у нас са слабият контрол,
злоупотребите и корупционните
практики при изготвянето на критерии за процедури за обществени поръчки и липсата на политическа воля.
През юли тази година в Комисията по бюджетен контрол на
ЕП инициирах дебат за начина на
администриране и усвояване на
европейските фондове в у нас.
След неговото провеждане бе взето решение за посещение в България на делегация на ЕП, която да
провери на място разходването
на средствата. Тази мисия предстои да бъде проведена догодина,
тъй като изборите през ноември
забавиха процеса.
Новото ни правителство ще
бъде изправено пред сериозно предизвикателство. Отново напомням, че в бъдеще европейските
средства ще се обвързват със
спазването на върховенството
на правото. Обявеният курс към
нулев толеранс спрямо корупцията от оформящото се ново парламентарно мнозинство и кабинет
е доказателство за наличието
на политическа воля за справяне
с проблема.
Какво е мнението Ви за Националния план за възстановяване и устойчивост? Кога според
Вас може да разчитаме на средства от него?
В НПВУ са заложени реформи,
които могат да променят обществения живот и икономиката

ни и да ни подготвят за предизвикателствата на бъдещето. Това
е една програма за развитие на
страната, разписана в 59 проекта и 46 реформи. Средства, от
които можем да се възползваме,
са ключови за справянето с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19.
При първоначалните версии
на Плана, които бяха изготвени
в края на миналата година и началото на тази, имаше сериозни
индикации от европейските институции, че той не отговаря на
основните изисквания. А те бяха
37% от средствата да са предвидени за „зелени” проекти и 20% за
иновации и технологии. Ако беше
предаден тогава, НПВУ нямаше
да бъде одобрен. Предаването в
срок не гарантира автоматичното получаване на средства. Това е
случаят с Полша и Унгария, чиито
национални планове са предадени
в срок (през май тази година), но
поради факта, че не изпълняват
основните критерии, все още не
са одобрени.
Служебното правителство
положи огромни усилия да подобри
НПВУ. Тези подобрения гарантират получаването на средствата,
дори и това да се случи с малко
закъснение.
Гледайте на Плана освен като
на стратегия за възстановяване,
така и за създаване на нова, „зелена” и социална икономика. Както казах, този път средствата
ще се отпускат на принципа пари
срещу реформи. Важно е да разберем начина, по който работи
механизмът. Това не е просто хар-

компаниите изпитаха логистични
затруднения и поради това цените се покачиха.
На 8 юли 2021 г. в изявление
пред Европейския парламент
комисарят по финансови услуги
Майред Макгинес изложи действията на ЕК за решаване на тези
проблеми. Комисията прие План за
възстановяване на Европа, който
е един от основните инструменти за справяне с последиците от
ковидкризата.
Още през 2020 г. ЕК представи план за действие по отношение на суровините от критично
значение и списък на такива суровини. В плана се предлагат
действия за намаляване на зависимостта на Европа от трети
държави и за диверсификация на
доставките.
Това е част и от Индустриалната стратегия, по която
работих точно в началото на
пандемията и която в момента
преразглеждаме, за да отразим
новите реалности. Целта е подпомагане на „зеления” и цифров
преход и укрепване на стратегическа автономност на Европа.
Списъкът на суровините от
критично значение беше актуализиран, за да отрази променените
икономически фактори и предизвикателствата пред доставките
според промишленото им приложение. Той съдържа 30 вида суровини от критично значение. За
първи път към списъка бе добавен
литий, който е особено важен за
прехода към електромобилност.
Комисията също така пренасочи
близо 300 млн. евро за суровини-

Цветелина Пенкова на Световното ядрено изложение в Париж, в което са
се включили близо 600 компании от цял свят

чене на пари, а целеви инвестиции
в дългосрочен план, които имат
възвръщаемост за обществото
и икономиката ни.
Един от наболелите въпроси, които вълнуват строителния бранш в ЕС, е огромното
поскъпване на строителните
материали. Според Вас това
застрашава ли инфраструктурните проекти на Стария континент? Обсъждани ли са варианти за решаването му в ЕП?
Истината е, че кризата, породена от COVID-19, и последващите мерки за нейното преодоляване оказаха сериозно влияние върху
икономиката и индустрията на
ЕС. Доставките и производството претърпяха огромни щети,

те по програмата за изследвания
и иновации „Хоризонт Европа“ за
2021 г. и 2022 г. Това ще подпомогне процесите по снабдяване
със суровини и ще засили ефективното използване на ресурси в
единния пазар.
EK планира ревизия на Регламента за строителните материали и ще търси възможности за
установяване на международни
партньорства, за да се подпомогне диверсификацията на доставките и спадът на цените на
суровините и строителните материали.
Споменахте Конференцията
за бъдещето на Европа. Какво е
мнението на европейците – къде
може да се подобри работата на

ЕП и ЕК, а и на Вас самите като
евродепутати?
Конференцията започна през
май 2021 г. и ще продължи до пролетта на 2022 г. Това е безпрецедентен по мащабите си проект,
който дава възможност на всеки
европейски гражданин да сподели
идеи и виждания за бъдещи политики на ЕС. Посредством конференцията и цифровата платформа, която събира идеи, се цели да
се разбере какво вълнува отделните граждани и каква визия имат
те за бъдещето на Европа.
ЕП, Европейският съвет и
Европейската комисия поеха ангажимент – всички идеи, инициативи и проекти, внесени от европейските граждани, да се вземат
предвид при определянето на политиките на Съюза за следващите десетилетия.
Както вече казах, паралелно с
това аз и моят екип пътуваме из
страната и организираме събития под надслов „Когато младите
говорят…#EUphoria”, вдъхновени
от Конференцията за бъдещето
на Европа. В дискусиите се включават представители на редица
асоциации, неправителствени
организации, университетски
сдружения, общественици и обществено ангажирани младежи.
Надявам се, че напролет ще успеем да завършим мисията - максимален брой хора от България да се
ангажират и да се включат в процеса по изготвяне на бъдещите
европейски политики. След всяко
събитие в даден град ще бъде
избирана конкретна инициатива,
предложена по време на срещите
ни, която да бъде включена в онлайн платформата.
Вестник „Строител“ е официалното издание на Камарата
на строителите в България. В
тази връзка виждате ли възможности за сътрудничество
с КСБ?
Не само виждам възможност,
а и необходимост от такова сътрудничество. Индустрията в
България е тази, която трябва
да предложи методите, които
да бъдат интегрирани в бъдещи
законодателни инициативи и политики. Без експертизата, която
различните индустрии в страната предлагат, няма как ние като
политици да предлагаме правилните решения.
Аз и моят екип работим успешно с Българската асоциация
на циментовата индустрия и
Българската асоциация на металургичната индустрия. Именно
становищата и информацията,
които те ни предоставят по редица належащи проблеми, ни помагат да действаме целесъобразно
и да отговаряме на предизвикателствата.
Съвместната ни работа е
повече от нужна. Аз и моят екип
винаги ще сме отворени към
идеи и предложения за конкретни
общи инициативи или действия.
Вярвам, че ролята на регулаторите е да предлагат практични, а
не просто теоретични решения
и политики. Това може да стане само с активното участие и
диалог с всички заинтересовани
страни, особено тези, които са
ангажирани в процесите и съзиданието.

8

Ñòðîèòåë

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

петък, 17 декември 2021

ǭǲȗȘȍȌȓȈȋȈȌȖȋȊșȐȟȒȐȕȖȊȐșȋȘȈȌȐȊǭǹȌȈȉȢȌȈȚ
ȊȢȋȓȍȘȖȌȕȖȕȍțȚȘȈȓȕȐ
Страницата подготви
Мирослав Еленков
Европейската комисия предлага до 2030 г.
всички нови сгради в ЕС
да бъдат въглеродно неутрални. Това е записано
в Директивата за енергийните характеристики
на сградите. Всички нови
обществени сгради в Съюза трябва да станат
въглеродно неутрални до
2027 г., гласят още новите текстове, които
целят привеждането на
правилата за енергийна
ефективност на сградите към Зелената сделка
на ЕС. По темата бе про-

веден онлайн семинар, организиран от Европейския
парламент, в който взе
участие и българският
евродепутат от Групата
на „Обнови Европа“ Искра
Михайлова.
Предлагат се също
нови минимални стандарти относно енергийните
характеристики. Съгласно
тях 15% от сградите във
всяка страна членка трябва да бъдат реновирани
от клас G (най-неефективните) до поне степен
F до 2027 г. при нежилищни
обекти и до 2030 г. за жилищни. „Първоначалното
внимание върху най-зле
представящите се здания

има двойна цел – да максимизира потенциала за декарбонизация и да смекчи
енергийна бедност“, отбелязват от ЕК.
До 2025 г. всички сертификати за енергийни
характеристики трябва
да се основават на хармонизирана скала от А до G.
Те ще включват публична
информация за потреблението на енергия и ще бъдат важни ориентири при
решенията за инвестиции,
покупка и наемане на даден имот. Задължението
да имат сертификат се
разширява и към сгради,
които преминават през
голям ремонт, които са с

подновен наемен договор
и всички обществени здания. Сгради или жилища,
които са предлагани за
продажба или наем, също
трябва да разполагат със
сертификат, а енергийният им клас да бъде указан
във всички обяви.
Предложенията на ЕК
включват също въвеж-

дането на „паспорт за
ремонти“ на сградите.
Това ще е инструмент за
собствениците, който ще
улеснява планирането и
определянето на стъпките за реновиране до постигането на въглеродна
неутралност.
„България закъснява с
реновирането на сградите

си, с което трябва да отговори на целите на ЕС за
енергийна ефективност“,
каза Искра Ми хайлова.
Според нея, за да навакса
забавянето, българското
правителство е необходимо да започне сътрудничество с местните власти, архитекти, инженери,
строителни компании с
цел извършването на цялостен преглед на състоянието на сградния фонд и
създаването на дългосрочна ефективна стратегия
за обновяването им, която
да бъде свързана с националния Интегриран план в
областта на енергетиката и климата до 2030 г.
Повече по темата четете в следващия брой на
вестник „Строител“

ǶȕȓȈȑȕȗȓȈȚȜȖȘȔȈȗȖȒȈȏȊȈȘȍȏțȓȚȈȚȐȚȍȖȚȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȚȖ ǲȖȔȐșȐȧȚȈȘȈȏȘȈȉȖȚȐȕȖȊȗȈȒȍȚȏȈȘȈȏȊȐȚȐȍȕȈȟȐșȚȐȧȚȘȈȕșȗȖȘȚ
плана за действие, в койЕвропейската комисия
ȕȈȗȓȈȕȖȊȍȚȍȏȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȐțșȚȖȑȟȐȊȖșȚ
то е описано как ще се
предлага нов пакет за разЕвропейската комисия обяви, че вече работи
публична онлайн платформа, в която се публикува
постигнатият напредък
по изпълнението както
на Механизма за възстановяване и устойчивост
(МВУ) като цяло, така и
на отделните национални
планове за възстановяване
и устойчивост.
„Наборът от показатели е преди всичко инструмент, чрез който по прозрачен начин се представя
информация на граждани-

те на ЕС относно изпълнението на МВУ. Той ще
послужи и като основа за
изготвяне на годишните доклади на Комисията
за напредъка по Механизма за възстановяване и
устойчивост и доклада
за преглед до Европейския парламент и Съвета,
както и на диалога относно възстановяването
и устойчивостта между
Парламента и Комисията“,
поясняват от ЕК.
В уеб с ай т а h t t p s : / /
ec.europa.eu/economy_

f i n a n c e / r e c o v e r y- a n d resilience-scoreboard/index.
html има специални раздели
за изпълнението на ключовите етапи и целите и
относно плащанията по
Механизма за възстановяване и устойчивост,
както и конкретни данни,
събрани от Комисията. В
таблото от показатели е
предоставена и информация за качеството чрез
тематични анализи на изпълнението на плановете
в конкретни области на
политиката.

витие на чистия транспорт, с който Брюксел
се надява да подпомогне
достигането на целта на
Зеления пакт за въглеродна неутралност до 2050 г.
Това става ясно от прессъобщение на институцията.
Комисията има и идеи
за развитие на жп мрежата за високоскоростни
влакове, които да станат
алтернатива на късите самолетни полети. ЕК счита,
че минималната скорост за
движение на пътническите влакове по основните

маршрути трябва да стане 160 км в час до 2040 г.
От документа става ясно,
че програмата за развитие
на жп мрежата ще започне
още през 2022 г. с изпълнението на 15 проекта за
високоскоростни връзки.
„Страните членки ще могат да кандидатстват
с проекти за европейско
финансиране“, се казва в

стимулира жп транспортът на дълги разстояния.
Проектите могат да са
свързани с подобряване на
съществуващи връзки или
с изграждането на нови.
Мащабното „позеленяване“ на транспорта
според стратегията на
Брюксел зависи от завършването на работата по основната европейска транспортна мрежа TEN-T, която
трябва да свърже 424 големи града с железопътни,
водни канали, къси морски
маршрути и пътища.

КСБ - МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

петък, 17 декември 2021
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ǲǹǩțȟȈșȚȊȈȊǶȉȡȖȚȖșȢȉȘȈȕȐȍȕȈ&,&$ȊǷȈȘȐȎ
Сред успехите на Конфедерацията са приносът за преразглеждането
на Зелената книга на FIDIC и работата по Blue Dot Network

Снимки авторът

Инж. Джани Антова,
КСБ
Конфедераци ята на
асоциациите на международните контрактори
(CICA) проведе редовното
си отчетно Общо събрание (ОС) на 7 декември в
Париж. Събитието се състоя хибридно – присъствено в сградата на Френската строителна камара при
спазване на всички противоепидемични изисквания
на местните здравни власти и онлайн с делегати
от Латинска Америка и
Далечния изток.
Заседанието откри
президентът на Конфедерацията Ървин Пере (Венецуела), който благодари
на всички участници за
включването и специално
приветства българската делегация в състав
инж. Любомир Качамаков,
вицепрезидент на Европейската федерация на
строителната индустрия
(FIEC), инж. Николай Николов, зам.-председател на
Управителния съвет на
Камарата на строителите в България (КСБ), и
инж. Джани Антова, началник-отдел „Международна
дейност и управление на
проекти“. В отговор на
приветствието на президента на CICA българската делегация изрази
задоволство от възможността за обмяна на информационни и технически
знания, сътрудничество и
взаимодействие с другите
федерации членки, свързани институции и международни организации като
инструмент за защита
интересите на националния строителен бранш на
международно ниво. КСБ
членува в Конфедерацията от 2018 г. и участва
активно в конференциите,
семинарите и дискусиите
на организацията.
Генералният директор
на CICA Фани Дастюг представи пред делегатите
на ОС доклад за дейността на Конфедерацията,
като се спря по-обстойно
на инициативата на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) Blue Dot
Network („Мрежа от сини
точки”), официално стартирала през юни 2021 г.

Blue Dot Network е механизъм за сертифициране на
инфраструктурни проекти,
които отговарят на
с трог и межд у н ар о д н и
стандарти за качество.
Целта на страните, изпълняващи инициативата,
е насърчаване принципите
за устойчиво развитие на
инфраструктурата по целия свят. CICA е член на
консултативната група на
Blue Dot Network по предложение на нейните основатели и с одобрението на
борда на директорите на

подчерта, че

много компании от сектора вече интегрират
принципите за устойчивото развитие.
Кампогранде поясни,
че в стремежа за постигане на по-добра социална
устойчивост и срещайки
се с технически и екологични предизвикателства,
редица фирми предлагат
решения, които са интегрирани в техните бизнес
модели. Като причини за
активната дейност в посока допълнително подобряване на устойчивост-

данъчното облагане в областта на енергетиката
и въглеродните емисии,
климатичните промени,
стратегията за обновяване. В изложението на FIEC
бяха засегнати и част от
необходимите за постигане на заложените цели
условия – адекватна рамка
и инструменти, устойчиви инвестиции, създаване
на съюзи между всички
заинтересовани страни,
обучение и образование
(включително здравеопазване и безопасност),
реновиране, иновации и
дигитализация, кръгова
икономика.

Ървин Пере, президент на CICA, заедно с Даниел Тарди, ковчежник на CICA, и Фани Дастюг,
ген. директор на CICA

CICA. На Общото събрание
стана ясно, че секретариатът на инициативата
ще бъде базиран в Париж и
администриран от ОИСР,
както и че повече от 100
международни компании
вече са част от нея. Едновременно с това CICA
анонсира, че ще се включи
в трите работни групи на
механизма, целящи подбор
на международните критерии за сертифициране:
✓Работна група 1 Ефективност и резултати
от инвестициите;
✓Работна група 2 - Екологични и социални съображения;
✓Работна група 3 Прозрачност и почтеност.
В допълнение за напредъка по този механизъм
беше съобщено, че асоциацията на Европейските
международни контрактори (EIC) е поставила основите на стратегически
консултативен съвет, съставен от представители
на европейски строителни компании, участващи в
инициативата, за да координира позициите на строителния сектор.
В доклада по изпълнение на заложените цели
и задачи от предишното
ОС на организацията бяха
отчетени и дейностите
в направление Business20
(B20). CICA участва в три
работни групи на B20,
които представляват интерес за строителния
сектор. Това са: „Финанси
и инфраструктура“, „Почтеност и съответствие“
и в една специална инициатива под надслов „Участие на жените“. Генералният директор на CICA
Фани Дастюг информира
делегатите на форума за
участието на Конфедерацията в проведените заседания на работните групи
на B20, на които организацията е представила
концепция за „качествена
инфраструктура“, идея за
„рециклиране на активи“
и използването на „платформи за улесняване на
международното планиране и съвместен анализ на

разходите за насърчаване
на трансграничните инвестиции в широкомащабни инфраструктурни проекти“.
B20 е официалният форум за диалог на Г-20 с глобалната бизнес общност.
Създадена преди повече
от десетилетие, тя е сред
най-влиятелните от сателитните на Г-20 седем
групи. В B20 са включени
делегати от страните от
Г-20, в това число високопоставени ръководители
на водещи мултинационални корпорации.
Фани Дастюг сподели
още, че в средата на годината CICA е провела срещи
с председателя на комитета по договорите на Международната федерация на
инженерите-консултанти
(FIDIC). Тя коментира и
активния принос на CICA
относно преразглеждането на Зелената книга на
FIDIC, касаеща малки инфраструктурни проекти.
Този декември

но-частни партньорства
(WAPPP). Бе анонсирано,
че предстоят съвместни
семинари и събития, които
ще бъдат организирани в
близко бъдеще.
В рамките на представянето на дейностите на
партньорските организации на CICA изп. директор
на FIEC Доменико Кампогранде се спря на темата
за насърчаване и подкрепа на устойчивостта в
с трои тел с твото . Той

КСБ бе представена от инж. Любомир Качамаков,
вицепрезидент на FIEC, инж. Николай Николов, зам.-председател
на УС на КСБ и инж. Джани Антова

та в строителния сектор
бяха посочени амбициозните цели на ООН за устойчиво развитие, Зелената
сделка на ЕС, ангажиментите, поети в националните законодателства,

Общото събрание гласува и прие финансовия отчет
на Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори за 2020 г.,
представен от Даниел Тарди, ковчежник на CICA.

FIDIC пуска новата версия
на Зелената книга
и тя може да бъде инструмент, който строителните компании от CICA
сериозно да обмислят.
Във връзка с участието на CICA в редакционния
комитет на бюлетините
за договорите по FIDIC делегатите на ОС бяха информирани за съгласувани
теми, които предстои да
бъдат включени в бюлетините на Конфедерацията:
✓трябва ли да се добавят нови специфични
условия в договорите за
проектиране в контекста
на уроците, научени от
пандемията;
✓последиците в договорите, причинени от забавянето при веригата за
доставки.
С цел насърчаване на
по-устойчиви и успешни
ПЧП ръководството на
CICA информира делегатите за подписано през юли
т.г. споразумение за сътрудничество със Световната асоциация за публич-

ǿȠȡȒȓțȎȎȟȢȎșȠȜȐȎȟȚȓȟ
ǽǾǼǺǶǸǿǸǼǹǲ
Висока адхезия с околните материали и по-добро
уплътнение.
Удължено време за съхранение в сравнение със
смесите, произвеждани по досега използваните
технологии.
Полага се при всякакви метеорологични условия.
Пакетирана и на депо.
Контакти:
Гр. Варна, ул. д-р Николай Коларов 3
Търговски отдел: 0882 93 93 14
Email: sales@pmostove.com

pmostove.com
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Традиционно в края на годината в. „Строител“ стартира поредица от интервюта, в която да представим каква е била 2021 г. през погледа на председателите
на Областните представителства на КСБ, пред какви предизвикателства ги е изправила пандемията и как браншът работи в продължаващите условия на ограничения. Питаме какви ще са приоритетите им за следващата година, кои са най-сериозните проблеми по места и към кои от тях Камарата на строителите в
България трябва да насочи усилията си през 2022 г. В настоящия брой Ви представяме инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ - Кюстендил.

Инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил:

ǷȘȍȏȋșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧȚșȍȒȚȖȘȊǲȦșȚȍȕȌȐȓșȒȈ
ȖȉȓȈșȚȗȖȒȈȏȊȈțșȚȖȑȟȐȊȐȘȍȏțȓȚȈȚȐ

В. „Строител“ не търси самоцелен рейтинг, а предлага на читателите си достоверна и интересна информация
Снимка в. „Строител“

Роза Никова, ОП на
КСБ – Кюстендил,
Росица Георгиева
Инж. Стоилов, краят
на всяка година е времето, когато се прави равносметка за изминалите
12 месеца. Каква беше
2021 г. за Вас като председател на ОП на КСБ - Кюстендил, за структурата,
която ръководите, и за
сектор Строителство“
във Вашия регион?
Ако трябва с една дума
да определя изминаващата
година, то тя е изпитание.
И за бизнеса, и за компаниите, и за семействата –
за всеки един от нас. Като
цяло 2021 г. бе сложна и
трудна, изпълнена с изключителна динамика, множество неизвестни, чести
промени, рестрикции в
редица аспекти на социално-икономическия живот
и неясни перспективи. Но
въпреки пандемията строителството не спря и за
пореден път показа, че то
е двигателят на икономиката. Браншът обаче вече
изпитва тежките последици на пандемията. Наясно
сме, че за да се справим с
кризата с най-малко поражения, трябва да мобилизираме всичките си ресурси.
Но най-важното сега е да
продължим изпълнението
на ангажиментите, които
сме поели, и да работим,
като спазваме стриктно
мерките за безопасност на
строителните обекти. За
нас е ключово опазването
на здравето и живота на
нашите служители, затова
и се доверяваме на препоръките и разпорежданията
на здравните власти.
Въпреки всички трудности през 2021 г. смятам,
че строителният сектор
в Кюстендилска област
показва устойчиви резултати. Сред някои от проектите в региона са текущият ремонт на обекти
общинска собственост в
Кюстендил, основно обновяване на спортна площадка в двора на ЕГ „Д-р Петър
Берон“ и изграждането на
нова спортна зала в обхвата на „Спортен комплекс
Осогово“. Изпълнява се още
основен ремонт на техническа инфраструктура
и съоръженията към нея
(покритие на р. Бистрица
в урбанизираната територия на Дупница) за устройване на открит паркинг в
централната градска част
на населеното място. Някои от другите проекти
са преустройството и
смяната на предназначението на младежки дом в
градски исторически му-

зей в Дупница, ремонтът
на общинска образователна инфраструктура в
гр. Рила (финансиран по
„Програма за развитие на
селските райони 2014 2020“), рекултивацията на
депо за неопасни отпадъци и паркоустройството
и благоустройството на
училищен двор в Сапарева
баня, укрепването и почистването на р. Бабинска,
р. Новоселска и р. Рабовска
в с. Долистово, община Бобов дол, реконструкцията
на улични водопроводи на
територията на общините от област Кюстендил.
Какви са особеностите на бранша във Вашия
регион? Какви са проблемите и трудностите, с
които се сблъсквате на
местно ниво?
Те не се отличават
от тези, които колегите
срещат в цялата страна,
като основната е липсата
на квалифицирана работна
ръка. За съжаление в нашата област няма строително училище, което да
подготвя нужните хора за
бранша. Засега разчитаме да преквалифицираме
работници с помощта на
„Строителна квалификация“ ЕАД. Това ни прави
зависими по отношение на
качеството на изпълнение. Другият важен въпрос
е, че в нашия регион няма
достатъчно проекти. Фирмите от бранша разчитат
предимно на обществените поръчки, които се обявяват от местните власти,
защото частните инвестиции са недостатъчни.
Друго затруднение е, че
част от малките и средните фирми са на ръба на
фалита и трябва да се опитаме да им помогнем. Затова може би е нужно да се

помисли за занижаване на
изискванията за участие в
тръжните процедури, за да
имат шанс повече компании да подават документи.
Тук трябва да отбележим и
отражението на сивия сектор, който допълнително
затруднява работата на
изрядните строители.
За съжаление огромната
част от ремонтните и довършителните дейности в
частни имоти се извършва
от нерегистрирани никъде
бригади, които не плащат
осигуровки и данъци и подбиват цените на коректните компании. Да не говорим, че качеството, което
предлагат, е на изключително ниско ниво.
Един от възможните
изходи в настоящата пандемична обстановка е инвестициите да се насочат
в енергийна ефективност
на обществени сгради. Добре би било да има готови
проекти и при наличие на
финансиране да се започне
изпълнението им. Много
обекти с такъв статут в
по-малките населени места пустеят и се рушат.
Ситуацията ще се подобри
и ако се обособят свободни
парцели на стратегически
места с налична инфраструктура или лесно достъпни, които да се предлагат при проявен интерес
за изграждане на нови производства с различен капацитет или развитие на
туристически дестинации,
за да може инвеститорът
веднага да изпълни своето
намерение.

Вашия регион?
Още в началото на
2021 г. имаше скок на цените на строителните
материали между 30 и 50%.
Към настоящия момент
поскъпването е със 100% и
повече в сравнение с миналогодишните стойности,
при които са подписвани
договори от строителите.
Тези високи цени водят до
катастрофални последици
за някои от строителните
обекти.
О с ве н това з аради
растящите цени на строителните материали и
не с иг у рн о с т т а м н о го
предприемачи отказват
да продават имоти „на
зелено“. Тези, които са го
направили в началото на
годината, сега срещат
сериозни затруднения, тъй
като продажната цена е
под себестойността.

Един от основните
проблеми, които се посочват в сектора, е повишаващите се цени на
основните строителни
материали. Как това се
отразява на фирмите във

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Какви са основните
цели, които си поставяте
за 2022 г. ?

Една от основните задачи на всеки председател
на ОП на КСБ е да увеличи броя на членовете си.
Друг важен приоритет ще
е свързан с работата за
квалификация, преквалификация и обучение на кадрите. През 2022 г. усилията
на ОП на КСБ - Кюстендил,
ще са насочени и към реализацията на приетите
основни насоки за дейността на Камарата, както и
към осъществяването на
главната функция на организацията - да защитава
правата и интересите на
своите членове, на потребителите на строителни
услуги и на бранша.
Областното представителство ще продължава
да изготвя и статистически анализи и прогнози по
макроикономически показатели на сектора, както и
анализи на обществените
поръчки в строителството. Ще поставим на вниманието на компетентните органи проблеми,
отнасящи се до бранша.
Планираме две работни
срещи на теми „Състояние
и развитие на строителния бранш в област Кюстендил“ и „Стратегическа
координационна дискусия с
представители на различни
институции“.
През 2022 г. отново ще
организираме и задължителните обучения по безопасност и здраве в строителството. Тези събития
са и възможност за колегите да обсъдят полезен
опит от практиката.
Според Вас какви са
проблемите в сектор
„Строителство“, към
които ръководството
на КСБ трябва да насочи своето внимание и
за решаването на които
трябва целенасочено да

работи?
Не бих искал да се повтарям, но лично за мен
основните задачи са свързани с образованието и
квалификацията на кадрите, въвеждането на нови
стандарти за работа или
поне запознаването на нашите членове с тях. Другата тема е строителните
предприемачи да насочват
усилията си към модернизиране и енергийна ефективност. Неотложните действия в посока подобряване на
ЕЕ на сградите не само ще
положат основите на едно
по-устойчиво бъдеще, но
също така ще генерират
заетост и възможности за
строителния бизнес.
Следите ли в. „Строител“ и какви са Вашите
пожелания към нашите
читатели?
Чета вестник „Строител“ винаги с удоволствие.
За мен и колегите ми това
е изданието, което не
търси самоцелен рейтинг,
а предлага на читателите
си достоверна и интересна информация, подготвен
е и показва различните
гледни точки. Вестникът
наложи своята ключова
роля в строителния бранш
с обективност, безпристрастност и независимост при отразяване на
събития и факти. С една
дума, това е естественият лидер в информираността на обществото
по ключови въпроси на
строителството.
Н а ч и т ат ели т е н а
в. „Строител“ пожелавам
здраве и повече поводи за
усмивки! Повече добри новини! И с нетърпение всички ние очакваме една първа
страница на в. „Строител“,
на която с големи букви да
пише: „СЗО обяви край на
пандемията COVID-19”.

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ
КОНСТРУКЦИИ
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА
НА МЕТАЛИ

тел. 0885 307 750; 0335 5 842 office@lalev.eu lalev.ltd@gmail.com www.lalev.eu
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ǹȚȖȓȐȟȕȈȚȈȖȉȡȐȕȈȖȉȧȊȐȌȊȍ Кметът на София Йорданка Фандъкова:
ȗȖȘȢȟȒȐȏȈǪȐǲȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ ǰȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈȔȍȚȘȖȚȖ
С близо 32 млн. лв. ще се модернизира СПСОВ
– Кубратово, над 16 млн. лв. са предвидени за
Дубльор на Ляв Владайски колектор

Страницата подготви
Росица Георгиева
Столичната община
обяви две ВиК поръчки за
избор на изпълнители.
Първата е за реконструкцията, модернизацията и
доизграждането на Софийската пречиствателна
станция за отпадни води
(СПСОВ) Кубратово. Прогнозна стойност на търга е 31 926 858,02 лв. без
ДДС, като средствата са
осигурени по Приоритетна ос 1 „Води” на Опера-

тивна програма „Околна
среда 2014 - 2020”. Оферти
могат да бъдат подавани
до 20 януари 2022 г. Техническата оценка ще бъде
с тежест 60%, а предложената от кандидатите
цена ще носи останалите
40% в класирането. Предвижда се срокът на изпълнение да бъде 420 дни, от
които 30 за изготвяне на
инвестиционен проект
във фаза Идеен проект
(част „Технологична“), за
разработване на технически проект – до 90 дни, за

всички видове СМР и съпътстващи работи, вкл.
доставка на техническо
оборудване – 300 дни.
Другата обществена
поръчка е за доизграждане
на „Интегриран проект за
водния сектор на гр. София – Дубльор на Ляв Владайски колектор и реконструкция на съпътстваща
инфраструктура“. Индикативната стойността е
16 665 000 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение
ще е 322 дни. Оферти се
приемат до 10 януари.

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚȐșȚȖȘȐȟȍșȒȈȚȈȟȈșȚ
ȕȈǩȖȘȐșȖȊȈȚȈȋȘȈȌȐȕȈȊǹȖȜȐȧ
Столичната община
(СО) ще обнови историческата част на Борисовата
градина по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Инвестицията е за над 10 млн. лв.,
от които 9 млн. лв. са
безвъзмездна финансова
помощ от ЕС. Предстои
избор на изпълнител на
дейностите.
Идейният проект бе
представен от зам.-кмета
на СО по „Зелена система,
екология и земеползване“
Десислава Билева, кмета
на район „Средец“ Трайчо
Трайков, ландшафтен ар-

хитект Димитър Занчев,
директор на дирекци я
„Зелени системи“ в СО,
Милена Васева, директор
на Общинско предприятие
„Паркове и градски градини“, както и ландшафтен
архитект Росен Гурков,
автор на проекта за обновяване на парка.
Предвижда се да бъдат
реновирани настилките на
алеите в историческата
част на парка, като ще се
използва асфалт, който ще
бъде кантиран с павета.
Изпълнителят ще трябва
да възстанови алпинеума.
Ще бъдат поставени шах-

матни маси в близост до
Братската могила на мястото на съществуващата
лятна читалня. Братската
могила също трябва да
бъде реновирана. Планирано е да бъдат ремонтирани езерото с лилиите и
езерото с патиците.
Дейностите ще обхванат и водопроводните, и
канализационните съоръжения, поливната система, всички чешми и алейното осветление, което ще
бъде разширено. В обхвата
на проекта влиза и възстановяването на скулптурната украса на парка.

ȍȔȖȑȓȐȟȍȕȗȘȐȖȘȐȚȍȚ
„Екологията, борбата с климатичните промени, чистотата на въздуха и дигитализацията са основен фокус, който
интегрираме във всичките ни проекти.“
Това е казала кметът на София Йорданка
Фандъкова на годишната среща с посланиците на държавите с дипломатически
мисии в България.
„Екологичният транспорт е ключов за
подобряване на качеството на въздуха в
столицата. Затова и строителството на
метрото е мой личен приоритет, чието
разширение не допуснах да спира. През последните 2 г. пуснахме първите 12 км от
новата III линия, а догодина продължаваме
изграждането на още 3 км“, е подчертала
Фандъкова. Тя е акцентирала и върху модернизацията на градския транспорт със
закупуване на електробуси с нулеви емисии.
Кметът на София е благодарила на
представителите на дипломатическите
мисии за сътрудничеството и подкрепата, която оказват на столицата. „Получихме огромна подкрепа по една от най-важните теми за града от Посолството на
САЩ и лично на посланика Н.Пр. Херо Мустафа. Със средства, осигурени от правителството на САЩ, бе изготвен анализ за

оздравяване на „Топлофикация“. Задно с Посолството на Франция и фондация „Конрад
Аденауер“ проведохме важна конференция
за развитието на зелените пространства“, изтъкна тя. По думите й Столичната община е получила съдействие от
Посолството на Германия за Центъра за
съвременно изкуство „Топлоцентрала“. От
посолствата на Великобритания, Испания
и Швеция СО получава подкрепа в сферата
на екологията и мобилността. Фандъкова
е благодарила и на Грузия за това, че през
2021 г. в Тбилиси е именувана градина на
името на София.

ǹǶǨǷǰǵȈȉȓȦȌȈȊȈșȍȏȕȈȟȐȚȍȓȍȕ
ȘȢșȚȕȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȊǹȖȜȐȧ
П о сле дн и те го ди н и
се наблюдава значителен
ръст на строителството
в София, който е резултат
от повишеното търсене
на нови жилища. Въпреки пандемията и ограничителните мерки през
2020 г. секторът отбелязва истински бум, като

продукцията на предприятията в него надвишава 14
млрд. лв. Това е и отрасълът, който бележи най-голям ръст на фона на кризата, като произведената
продукция в него се увеличава със 70% спрямо 2019 г.
Това са част от изводите
в анализа на икономическия

и инвестиционен профил на
София, подготвен от Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции (СОАПИ).
Изследването сочи, че
бумът в строителството
продължава и през 2021 г.
в резултат на възстановяването на икономиката
и повишения интерес за
инвестиции в недвижимо
имущество.

0700 20 404
ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ до края на годината на

ǙǕǚǕǤǒǘǚǕǟǛǏǍǝǍǤǕ

ǞǜǝǕǗǍǤǚǛǛǎǛǝǠǑǏǍǚǒ
Четки за зимно почистване Снегоринни гребла Роторни снегорини

ǰǻǱǵǺǵǰǭǽǭǺȃǵȌ

ǷȓȈȕȐȘȈȚȗȈȘȒȐȕȋșȗțȉȓȐȟȕȖȟȈșȚȕȖ
ȗȈȘȚȕȤȖȘșȚȊȖȊȘȈȑȖȕÄǹȚțȌȍȕȚșȒȐ´
Столичната община
ще изгради многоетажен
паркинг в район „Студентски“ в близост до метростанция „Г. М. Димитров“
ч р е з пуб ли ч н о - час т н о
партньорство. Това съобщи при представянето на
проекта председателят
на Столичния общински
съвет Георги Георгиев.
Началната конкурсна
цена е 1 471 800 лв. без
ДДС, а срокът за учредяване на правото на строеж е до 30 години. Строителството трябва да
се извърши в срок до 24
месеца. Теренът, на който
ще се реализира съоръжението, е общински и е 3148

НАЛ
НА С ИЧНИ
КЛА
Д
кв. м. Имотът е предвиден
за паркинг, като вече са
проведени всички градоустройствени процедури. Заложена е 60% плътност на

застрояването, а височина
на съоръжението ще е 20 м.
С реализацията на паркинга ще бъдат осигурени
поне 280 места.
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Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община:

´ÒÂÏÓÖÐÒÎÂØÊáÔÂÏÂÑÍf³Ä¯ÇÆÇÍáu
ÓÊÎÄÐÍÊÙÏÐÎáÓÔÐ

В. „Строител“ е посланик, чрез който
професионалистите могат да стигнат
до политиците и администрацията

Снимка в. „Строител“

Росица Георгиева

Арх. Здравков, Програма за София бе одобрена от Столичния общински съвет (СОС). Тя
определя усвояването на
финансирането от ЕС в
следващите 7 г. С какво
документът е по-различен от досегашните
интегрирани планове за
градско възстановяване
и развитие (ИПГВР)?
В изпълнение на методическите указания на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството СОС
прие Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО), известен и
като Програма за София.
Документът ще осигури трайно насочване на
привлечените европейски
средства в периода 2021
- 2027 г. В него са определени три стратегически цели – по-устойчиво
развитие и подобрена
свързаност, повишаване
конкурентоспособността
на общината и растеж на
икономиката на знанието,
както и развити социална и културна среда. За
постигането им са формулирани 5 основни приоритета и 14 специфични
цели. ПИРО като част
от системата от стратегически и програмни
документи интегрира регионалното и пространственото развитие. Той
служи за определяне на
актуа лните проблеми,
нуждите и потенциалите
за просперитет на районите, общините и населените места, които се
отчитат при разработването на инвестиционни
програми и финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондо-

вете на ЕС.
ПИРО беше изготвен
за цялата територия на
общината, включително и
в зоните за влияние в Югозападния район за планиране и агломерацията на СО.
Съществената разлика
от предходния период на
планиране е дефинирането на приоритетни зони
за прилагане на интегриран подход за конкретни градоустройствени
единици, чрез които ще
се осъществи пространствената интеграци я
на предвидените интервенции за осъществява-

не на поставените цели.
За разлика от зоните за
въздействие в предходния
стратегически документ
ИПГВР, където акцентът
беше върху зони с преобладаващ социален характер,
с потенциал за икономическо развитие и такива с
публични функции с висока
обществена значимост,
броят на приоритетните зони за въздействие
в ПИРО не е ограничен.
Това ще дава възможност
при бъдещото прилагане
на Програма за София да
се идентифицират повече на брой, но по-малки

Арх. Здравков бе гост на откриването на осмата фотоизложба на КСБ и в. „Строител“
„Виж София - заедно строим за хората“

по териториален обхват
зони, в които да се получи
по-добра концентрация и
синергични ефект от приложените действия.
Докъде стигна изготвянето на работния проект за обновяването на
пл. „Света Неделя”?
Проектът за реконструкцията на площада
и прилежащите му пространства за мен като главен архитект е най-ключовата намеса в сърцето на
столичния град. Предизвикателството пред студио
„Фуксас“ бе да върне това
важно място обратно на
хората. Документацията
бе предадена от италианския екип и в момента се
провежда съгласуването
й с всички заинтересовани ведомства, контролни
органи и експлоатационни
дружества.
Идеята за проекта на
архитект Масимилиано
Фуксас се базира на задълбочения исторически
анализ, от който ясно изплуват характеристиките на мястото, предназначено още през римския
период за главен площад.
Факт е, че София заслужава интелигентно, устойчиво и приобщаващо планиране в съответствие
с най-новите европейски
директиви, отнасящи се
до градското развитие.

Тази цел ще бъде постигната чрез вплитане на съвременната идентичност
на столицата с нейното
к ул турн о н асле д с тво .
Устойчивият и рационален
дизайн на проекта ще осигури пълноценно социално
взаимодействие в тази
част от града.
Предложената намеса
има за цел да върне фокуса върху римското наследство, което е останало
скрито под насложени покъсни пластове. Новият
площад, който ще бъде
изграден около катедралния храм „Света Неделя“,
ще придаде завършен вид
на пространството, силно
нуждаещо се от подобна
промяна. Трансформацията на пл. „Св. Неделя“ ще
интегрира археологическото, културното и градското наследство и ще
даде ярка идентичност на
това символично място на
българската столица.
В София се изпълнява програма „Културно
наследство“. Какъв е интересът към нея, колко
обекта са обновени досега? Какво се планира
за 2022 г.?
Програмата стартира
през 2019 г. по инициатива
на кмета на Столичната
община, като работата
продължи и през 2020 2021 г. Основната й цел

е да подкрепя усилията на
гражданското общество
за опазване на недвижимото културно наследство
на територията на СО и
да насърчава собствениците на недвижими културни ценности да предприемат необходимите
мерки по съхраняването,
реставрацията, консервацията и социализацията
им. Програмата включва
следните дейности: заснемане и обследване на
строежа и съставяне на
технически паспорт, изготвяне на задание за проектиране, подготовка на
инвестиционни проекти
за укрепителни и консервационно-реставрационни работи и социализация
на обекти – недвижими
културни ценности, упражняване на авторски
надзор по време на строителството за обекти
– недвижими културни
ценности от категории
„национално значение“,
„местно значение”, „ансамблово значение“ и „за
сведение”.
Първите сгради, за
които стартираха проучвателни и проектантски
дейности, са Националният студентски дом - пл.
„Народно събрание“ 10, Административната сграда
на БАН - ул. „Московска“
13-13А, Институтът по
балканистика с център

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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по тр а коло г и я – БА Н,
ул. „Московска“ 45.
През 2021 г. вследствие на широката информационна кампани я
инициативата „Културно
наследство“ привлече 21
кандидати. Предстои заседание на Програмния
съвет, който ще одобри
списъка на сградите за
целево финансиране през
2022 г.

СОС прие Наредба за
градската среда на Столичната община (НГССО), както и стандарти
към нея. Предвижда ли се
въвеждането на допълнителни изисквания, за кои
елементи на градската
среда, кога ще станат
факт?
Уникалният характер
на града е съвкупност от
всичко, което намираме
за ценно – обществени
пространства, паркове,
специфични и интересни
зони, отделни забележителни и емблематични
сгради. Тъй като населените места въплъщават,
материализират непрестанно физическата история на живота на мястото и на хората в него, е
много важно онези, които
планират, проектират,
формират градската
среда, да го правят, съхранявайки неговата идентичност. Само чрез нея
даден град, отстоявайки
себе си във времето, успява да съхрани сами я
смисъл на съжителството на обитателите му
като единна общност. В
тази връзка Направление
„Архитектура и градоустройство“ (НАГ) възложи
изработването на три
нови стандарта. Те са насочени към създаване на
единна визия на уличните
настилки, елементите на
градско обзавеждане и на
графичното оформление
на номерацията на жилищните сгради в кварталите
с комплексно застрояване.
Целта е изготвяне на набор от типови решения за
осигуряване на комфортна
и устойчива градска среда за пешеходци, велосипедисти и лица с намалена
подвижност при отчитане на удобствата за експлоатация и естетиката
на градските пространства. Те се систематизират в единен стандарт,
норми и правила, системи
и детайли, типология на
материалите и елементите на комплексното благоустройство при спазване на изискванията на
НГССО. Основните принципи за проектиране, зало-

Тече съгласувателна процедура на проекта за ремонт на пл. „Света Неделя“ с всички заинтересовани страни

жени в стандартите, са:
осъществяване на приемственост в подчертаване
и изява на ценностите на
града, наследени в хода на
неговото развитие; прилагане на комплексност,
ансамбловост и хармония
в подбора на елементите
и свързването на пространствата в града; съобразяване с принципа за
мащабност и съразмерност на елементите и
пространствата; респектиране на стиловото
единство; и поддържане
на автентичната характеристика на пространствата.
В ъ з ложе н и т е три
стандарта са изработени и предадени от екипа,
спечелил обществената
поръчка, като пред НАГ
предстои проверка относно тяхното съответствие със законовите
изисквания и подлагане
на обществени консултации преди внасянето им в
СОС.
Докъде стигна развитието на пешеходните
зони в столицата?
Ще свържа въпроса
Ви отново с проекта за
реконструкция на пл. „Св.
Неделя“. Стратегията ни
за трансформация на това
знаково място не цели неговата комерсиализация,
а да се осигурят всички
липсващи пешеходни връзки между търговските
зони, които са разположени около площада – в обхвата на бул. „Витоша“, ул.
„Пиротска“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул.
„Цар Освободител“. Пешеходното пространство по
протежение на сегашния
бул. „Княгиня Мария Луиза“
е планирано да бъде удължено в следваща фаза до
джамията Баня Баши и
градината пред Централна минерална баня. Освен
това е предвидена допълнителна пешеходна зона
на част от бул. „Александър Стамболийски“, за да
се насърчи развитието
на бизнеса по една от ос-

новните оси в западно направление.
Гъвкавостта на новопроектираното пространството позволява
провеждането на големи
събития и изложби, редуващи се със зони за игра,
водни елементи, места за
срещи и райони за почивка.
Така пешеходните потоци
в рамките на площада се
свързват безконфликтно с
маршрутите на обществения транспорт, което
осигурява безопасност
при преминаването на
трамваите през цялото
пространство ведно с необходимите интермодални спирки.
Според Вас има ли и
кои са належащите изменения в Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и по отношение на
нормативната уредба?
С последното решение
на Конституционния съд
от 4 ноември 2021 г. относно законодателната
промяна, направена със
ЗИД на ЗУТ, ДВ, бр. 21 от
12.03.2021 г., и отмяната
на нормите на чл. 148, ал.
16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от
ЗУТ, следва в спешен порядък да бъдат анализирани
последиците, предизвикани от дългогодишната
практика в големите градове, включително и в София, където под натиска
на инвестиционните инициативи на собствениците на имоти бяха издавани
разрешения за строеж при
неприложена улична регулация, респективно бяха
въвеждани строежите в
експлоатация при липсата
на изградена улична мрежа. Резултатът за нашия
град бе луксозни и красиви
сгради, до които се достига по неосветени и покрити с прах и кал „улици“,
обслужвани от изгребни
ями. Тази практика от последните три десетилетия доведе до появата на
множество инициативни
комитети и граждански
сдружения на собственици
на новопридобити имоти,

които съвсем справедливо протестират срещу
неблагоприятните условия за живеене, свързани
именно с липсата на изградена инфраструктура
до имотите им. Правото
на собственост се гарантира от Конституцията
като „основно” и е неприкосновено, но упражняването му не може да води
до накърняване правата
на други лица и да влиза в
разрез с обществения интерес в по-голяма степен
от необходимото. В тази
връзка при следващите
промени в ЗУТ следва да
се намери балансът между частния и обществения
интерес, който в областта на устройственото
планиране и строителството безспорно е приоритетен.
Започна ли работата
по бюджета на НАГ за
2022?
Непредсказуемостта в
сегашните икономически
условия и неясният времеви хоризонт на предстоящата постепидемична
криза, предсказана от
финансовите експерти,
няма да позволят на СО да
разчита на същия бюджет
за провеждане на програмата за инвестиционно
отчуждаване и обществено строителство. Така
въпросът за създаване на
нови градоустройствени инструменти за мобилизиране на скритите
потенциални ресурси на
столицата става все поспешен.
Очевиден факт е, че
изграждането на зелената, социалната и инженерната инфраструктура в СО изостава от
стресиращите темпове
на реализация на частните проекти в териториите, обект на засилен
инвеститорски интерес.
Реализацията на благоустройствени проекти
в очакваните от хората
мащаби е доста сложна,
а често и невъзможна,
разчитайки само на огра-

ниченото финансиране от
местния бюджет. На фона
на тези факти подпомагането на изграждането на
публична инфраструктура
е възможно чрез въвличане
на общите усилия на предприемачите в създаването на нов целеви фонд,
който да насочи умело
инвестициите в отчуждаване на частни имоти
и вложение в подобряване
на градската среда. Промяната следва да бъде
разгледана и в контекста
на забраната за подобно
пренасочване на бюджетни средства в чл. 17, ал. 1
от Закона за публичните
финанси „Постъпленията
не са целеви и служат за
покриване на плащанията”
по отношение на данъчните и неданъчни приходи, с
изключение на даренията.
След създаване на необходимата правна рамка захранването със средства
за подобен фонд може да
става от таксите за администриране на строителния процес, въвеждане
на политика на динамика
в зонирането на административните такси,
глоби и санкции, както и
целево финансиране от
бюджета на СО.
Как планирате да продължи съвместната Ви
дейност с Камарата на
строителите в България (КСБ) и по-специално
с най-голямата регионална структура на организацията – тази в София?
Доброто партньорство между КСБ и Сто-

личната община е начинът за справяне с
многостранните предизвикателства пред урбанизацията на града ни. В
същото време имам амбицията съвместно с моя
екип и предприемачите
и строителите в България да даваме на всички
наши съграждани максимално добро качество на
градска среда и трайно
да подобряваме общото
икономическо, социално
и екологично състояние
на София. Тези предизвикателства не могат да
бъдат посрещнати, ако
спешно не стартираме
промяна на общите ни
приоритети за пространствено развитие, като
стъпим в бъдещето от
много по-високо спрямо
настоящото ниво.
Четете ли в. „Строител” и полезен ли е той
за работата Ви? Какво
ще пожелаете на нашите
читатели?
Вестник „Строител“ е
посланик, чрез който професионалистите могат да
стигнат до политиците и
администрацията, които
пряко са ангажирани в осъществяването на общите
управленски стъпки във
всички сфери, като мобилност, жилищна политика,
развитие на социалната
и техническата инфраструктура. В този смисъл
целите и усилията ни са
общи и са свързани с подпомагането и намирането
на спешни краткосрочни
и дългосрочни решения за
пространственото развитие на града.
Пожелавам на всички
топли, спокойни и обични
коледни празници. Може би
се колебаем да направим
необходимите промени, за
да не загубим това, което
имаме. Но трябва да осъзнаем парадоксалния факт,
че ако не променим начина
си на живот, не създадем
нова мобилност, не приоритизираме устойчивото си
развитие, ще причиним непоправими щети на града.
За да получим по-качествен
живот в бъдеще, трябва
да предприемем необходимите промени, а ние като
професионалисти имаме
шанса да сме участници в
този важен процес за нашето поколение.

В София бяха приети унифицирани стандарти за визията на
градската среда
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Планирано е до 6 месеца да се направят промени в ЗОП, а в срок до 4 г. да има нов ЗУТ

Кирил Петков - министърпредседател на Република
България
Асен Василев - заместник
министър-председател по
еврофондовете и министър на
финансите

Корнелия Нинова - заместник
министър-председател по
икономиката и индустрията
и министър на икономиката и
индустрията
Калина Константинова заместник министър-председател
по ефективното управление

институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират
ефективност и прозрачност. Партиите ще насочат усилията си и
към развитието на икономиката и
създаването на високоплатени работни места. Основна задача ще е
„зелената“ и дигитална трансформация.
Споразумението е изградено
на принципа на сътрудничеството
между отделните партии, които ще
решават възникналите въпроси по
силата на преговори помежду си при
отсъствие на законодателно съревнование между тях. Коалиционните
партньори са договорили да бъдат
създадени 18 експертни съвета с
консултативен характер, в които
всеки от тях трябва да излъчи до
трима представители по свой избор. Те от своя страна ще имат за
цел да координират взаимодействието между четирите партии за постигане на целите и изпълнение на
разписаните политики. Съветите
ще могат да канят външни експерти по дадена тема.
За срока на действие на документа коалицията трябва да реализира секторни политики в 19 направления, сред които са – правосъдие,
икономика, енергетика, транспорт,
околна среда и води, регионално развитие, спорт и други. Партньорите
са разработили и подробно разписана законодателна програма.

В сектор „Правосъдие“
коалицията поставя фокус върху
противодействието на корупцията,
а също така настояват за реформа в Прокуратурата, за да стане
ефективна и демократично отчетна. Партиите се обединяват около

Гроздан Караджов - заместник
министър-председател на
регионалното развитие и
благоустройството и министър
на регионалното развитие и
благоустройството

Емил Христов
В края на миналата седмица
на интернет страницата на ПП
„Продължаваме промяната“ бе
публикувано коалиционното споразумение, сключено между тях и
„БСП за България“, ПП „Има такъв
народ“ и „Демократична България“. Подписаният от четирите
партии документ е със срок на
действие 4 години – от 2021 г. до
2025 г. В него подробно са разписани политиките, които ще
следва новоизбраният кабинет
с мандата на ПП „Продължаваме
промяната“ и новата структура
на Министерския съвет. Коалиционните партньори също така
заявяват, че ще се водят от задължението да служат на всички
български граждани, споделяйки
общата визия за честност, поч-

В сектор „Икономика“
се залага на стимули за иновациите, развитието на човешкия
капитал и на създаването на високоплатени работни места, както и
на по-добро управление на държавните предприятия. Важна цел ще е
премахване на административната
тежест чрез облекчаване на регистрационни и лицензионни режими и
пречки за бизнеса. Приоритет е и
въвеждането на обслужване на едно
гише, както и по електронен път.
Новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа ще
бъде основен двигател за повишаване на конкурентоспособността на
малките и средните предприятия
и компаниите с потенциал за продажби извън страната. Коалицията
ще търси възможности и за подкрепа за микро-, малките и средните
предприятия чрез прозрачно финансиране от Българската банка
за развитие. Ще се насърчават
„зелените” технологии и кръговата
икономика чрез достъпно финанси-

Борислав Сандов - заместник
министър-председател по
климатични политики и
министър на околната среда и
водите

теност и нулева толерантност
към корупцията, изхождайки от
националните интереси на Република България и членството в
Европейския съюз и НАТО.
ПП „Продължаваме промяната“, „БСП за България“, ПП „Има
такъв народ“ и „Демократична
България“ си поставят като приоритетни цели да създадат успешен модел за борба с корупцията,
да проведат съдебна реформа,
която да доведе до независимост, прозрачност и връщане на
доверието в правосъдната система, като се акцентира върху
защитата на правата и законните интереси на гражданите
и стопанските субекти, както
и да изградят споделена визия за
развитие на България като европейска държава, която спазва
върховенството на закона и има

решението за създаване на нова
постоянна комисия или подкомисия
към Народно събрание за превенция и борба с корупцията. Задачите й ще включват осъществяване
на контрол върху дейността на
КПКОНПИ и върху работата на Инспектората към ВСС и дейността
на главния прокурор. Те ще работят
и за утвърждаване на електронното
правосъдие и довършване на неговото въвеждане. В документа е записано още, че ще се извършва анализ на функциите на съответните
регулаторни органи – Комисията за
защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията
за енергийно и водно регулиране,
Комисията за регулиране на съобщенията и други.

ране. Предвижда се и внедряване на
световните практики за преход на
българските бизнеси към кръгова
икономика, намаляване на отпадъците и ресурсна ефективност.

В сектор „Енергетика“
сред краткосрочните мерки са
изготвяне на официална дефиниция
на „енергийна бедност“ и изграждане на газовата връзка с Гърция през
2022 г. В задачите им е извършването на цялостна реформа по отношение на начина на финансиране
на проектите за енергийна ефективност.
В дългосрочен план важна цел е
поддържането и развитието на АЕЦ
„Козлодуй”, като това включва удъл-

жаване на срока на експлоатация на
съществуващите мощности. Постигнато е съгласие и за необходимостта от изграждане на нови ядрени мощности. Коалицията иска да
запази и енергийния комплекс „Марица-изток“ като се планира да бъдат
проведени преговори с Европейския
съюз за максималното удължаване
на живота на предприятието.
Общата цел в

сектор „Транспорт“
е транспортната система на
България да не се развива самоцелно, а с оглед ускоряване икономическото развитие на страната ни. За
да бъде възможно това, са необходими инвестиции в допълнително
образование на заетите в транспорта, във внедряването на най-новите технологии, както и в науката.
Заложено е още за период от 4 г. да
се постигнат минимум 30% по-висока средна скорост в железопътния
транспорт, както и по-безопасно
придвижване на товарите и пътниците в страната.
Основен приоритет е и България да стане привлекателен транспортен хъб чрез постигане на пълен
синхрон на всички видове транспорт и управлението им.
Политическите формации са
категорични, че е необходим анализ
на проектите в сектора, които се
изпълняват с европейски средства,
поради риск от загуба на финансиране. Коалицията ще работи за
доизграждане на пътните връзки
със Сърбия и Македония, за отсечката между Пловдив и Смолян и за
завършване на околовръстните пътища при областните центрове.
В споразумението се посочва, че
ще бъдат свързани информационните системи на Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция „Митници“,
и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Идеята
е да се засичат информационните
масиви на всички агенции, които
контролират товарите.
За да се спре порочната практика да не се предвиждат пари за
поддръжка на пътища в страната,
партиите ще настояват да има реално финансиране за поддръжка на
републиканската мрежа, което да е
отделно от отпускането на средства за капиталово строителство.
В плана им за контрол в сектора е включено да се направи инспекция на съществуващата инфра-
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структура, като се вземат
проби от 52 - 53 точки от
страната за проверка на
качеството на изпълнение,
сигнализацията и пътната
маркировка.
Формациите искат да
бъде възстановена и реновирана пристанищната инфраструктура по р. Дунав.
В железопътния транспорт те залагат като приоритет модернизацията на
линиите Бургас – Карнобат
– Синдел –Варна, Видин – Мездра – София – Дупница – Кулата, Горна Оряховица – Варна, Горна Оряховица – Русе,
София – Перник и ако има
нужда, да се реконструира
линията Русе – Варна като
изцяло двупътна за по-висока скорост и да се изгради жп участъкът с тунел
под Петрохан за директна
връзка София – Видин при
потвърдено финансиране от
ЕС. В документа е записано,
че в Бюджет 2022 ще бъдат
заложени средства за обновяване на подвижния състав
на БДЖ.
Политиките включват и
облекчаване на транспортните потоци чрез изграждане на паркинги и други
съоръжения при граничните
пунктове, строителство
на скоростните отсечки
между София – Видин, на
европейски структурен коридор 9 Русе – Велико Търново – Габрово – Хасково, който
включва изграждането на
тунела под Шипка. Формациите ще направят и анализ за
потенциално строителство
на трети тунел в източната част на Стара планина.
В сектор „Транспорт“
коалицията залага изграждането на втори мост при
Русе, както и на такива при
всички фериботни връзки
на страната с Румъния. В
управленската програма е
посочена и нуждата от рехабилитация на Аспаруховия
мост и строителството на
още едно съоръжение.
Сред дългосрочните
планове са създаване на Закон за превоза на пътници
с обществен транспорт и
на нов Закон за движението
по пътищата. Те планират
да направят и нов Закон за
линейните инфраструктурни обекти с въвеждане на

мораториум за определен
период върху сделки с недвижими имоти в зоните на новопроектирани жп и пътни
трасета при първо публично
обявяване и регламентиране на съкратени срокове и
процедури по съгласуване и
одобряване на проектните
разработки.
Четирите формации считат, че

в сектор „Екология“
има много сериозни проблеми във водния отрасъл.
Сред основните им приоритети са създаване на
условия за биоикономика и
устойчиво развитие и достъп до чиста питейна вода.
Настояват за актуализация
и подобрение на законодателството в сферата и
строг контрол върху прилагането на нормативната
уредба, както и анализ и
ревизия на Оперативна програма „Околна среда 2014
- 2020” и дейностите на Министерството на околната
среда и водите, ПУДООС и
двустранните програми.
Партиите съвместно
ще разработят мерки за
преход към нисковъглеродна
икономика и такива за повишаване на енергийната и
ресурсна ефективност.
В документа те се обединяват и около създаването на действаща национална стратегия за водния
отрасъл и план за действие
и изготвяне на анализ и
оценка на подземните води
като генератор на геотермална енергия.
Заложено е до края на годината да стартира оглед
на състоянието на избрани
язовири с цел недопускане на
бедствия, като възникналите при „Бели Искър“, „Тича“,
„Камчия“, „Студена“, „Ястребино“, „Тракиец“ и „Огоста“.
Коалицията ще актуализира и Националната стратегия за кръгова икономика
на страната, като въведе
т.нар. електронни бюра в помощ на бизнеса за спазване
на екологичните стандарти.

В сектор „Регионално
развитие“
от ПП, „БСП за Бълга-

рия“, ПП „Има такъв народ“
и „Демократична България“
изразяват общо мнение, че
трябва да има подобряване
на транспортната и цифрова свързаност.
В споразумението е
заложено, че в рамките на
6 месеца трябва да бъде
извършено изменение на
Закона за обществените
поръчки (ЗОП), чрез което
се цели да има ясни правила и по-добро регулиране
на ин хаус процедурите с
оглед превенция и предотвратяване на злоупотреби с публични средства. В
същия срок трябва да бъде
извършена и индексация на
договорите по ЗОП поради
драстичното поскъпване на
строителните материали.
Към промените в Закона за
обществените поръчки е
предвидено да залегнат европейските норми по FIDIC. В
дългосрочен план четирите
формации си поставят за
цел създаване на нов Закон
за устройството на територията.
В приложението, касаещо сектор „Регионално
развитие“, е посочено още,
че ще бъде разработена възможността за електронно
подаване на инвестиционните проекти и документите
за издаване на разрешения
за строеж.
Постигнато е и единомислие относно доизграждането на автомагистрала
„Хемус“, но при ясни условия,
както и за строителството
на АМ „Черно море“.
Планира се Дирекцията
за национален строителен
контрол да направи преглед
на всички обекти, които попадат в обхвата на защитени територии, като ще
проверява дали има нарушения в строителните книжа
и ако се установят такива,
ще се предприемат законови
действия.
Обща позиция партиите имат и относно нуждата да се разгледа възможността за създаване на
Национален фонд за сближаване между регионите
– Северозападна България,
Родопите, Странджа – Сакар и други, чрез регионално
приоритизиране на оперативните програми.

Бойко Рашков - министър на
вътрешните работи

Теодора Генчовска - министър
на външните работи

Стефан Янев – министър на
отбраната

Надежда Йорданова министър на правосъдието

Николай Денков - министър
на образованието и науката

Иван Иванов - министър на
земеделието

Даниел Лорер - министър на
иновациите и растежа

Атанас Атанасов - министър Божидар Божанов - министър
на културата
на електронното управление

Асена Сербезова - министър
на здравеопазването

Христо Проданов - министър
на туризма

Радостин Василев - министър
на спорта

Георги Гьоков - министър на
труда и социалната политика

Александър Николов министър на енергетиката

Николай Събев - министър на
транспорта и съобщенията

в безплатна за ползване
спортна база, съобразена
с географски и демографски условия – велоалеи,
открити пространства,
спортни площадки, улични
фитнеси, зони за отдих. В
дългосрочен план се предвижда разработване на

конкретна и ясна времева
програма между Министерството на спорта и
Министерството на образованието и науката за
реконструкция, обновяване или създаване на нови
спортни обекти в училищата.

В сектор „Спорт“
се предвижда създаване на информационна мрежа за наличната общинска
и държавна инфраструктура. Коалицията ще работи и за насърчаване на
общините да инвестират
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Кметът Иван Гавалюгов:

ǪșȐȟȒȐȋȖȓȍȔȐȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȒȖȐȚȖȗȘȍȏ
ȋȖȌȐȕȐȚȍșȈșȍțșȚȈȕȖȊȐȓȐȕȈȕȈȠȈȚȈ
ȚȍȘȐȚȖȘȐȧȘȈȏȠȐȘȧȊȈȚȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȚȖșȐ

Сградата на общината

на Ботевград да усетят ефект от
въвеждането му, включително и по
отношение на замърсяването на
околната среда.

Георги Сотиров
Г-н Гавалюгов, строителството на скоростния път Мездра – Ботевград е от ключово
значение за развитието на общината.
Отсечката е част от приоритетното направление Видин –
Ботевград. Трасето Мездра – Ботевград е разделено на два лота
– Мездра – Лютидол (13,4 км) и
Лютидол – Ботевград (19,3 км).
Пътят се строи активно, няма
забавяне или преустановяване на
дейностите. Финансирането е
осигурено от държавата, като ще
припомня, че за пръв път у нас се
прилага нова схема на плащане,
която предвижда цялата стойност на договора по съответната
обществена поръчка за обекта да
се разплати на изпълнителя след
приключване на 100% СМР. Тоест
строителите работят със собствен капитал.
Междувременно се извършва
ремонт на обходния път на Ботевград, но там засега дейностите
са замразени. Надяваме се СМР да
се възобновят при първа възможност и обектът да бъде предаден
в срок.
На 13 декември се проведе обществено обсъждане на проекта
за Генерален план за организация
на движението на Ботевград.
Кога е възможно да бъде приет?
Основната цел на проекта
е да даде оптимални решения за
повишаване на безопасността
на транспорта и подобряване на
трафика в града. Обсъдихме Генералния план с жителите на Ботевград и всички заинтересовани
страни по един нетрадиционен за
нас начин заради ограничителните
мерки в пандемията - чрез интернет платформата Zoom. Авторите на проекта, представиха онлайн резултатите от анализа на
съществуващата организация на

движението и очертаха възможните решения и идеи. Хората дадоха
своите становища и мнения по
различните раздели на разработката.
В края на месеца на последната
сесия за годината на Общинския
съвет Генералният план ще бъде
внесен за гласуване и се надявам
той да стане реален действащ
нормативен акт, който да регламентира организацията на движение във всичките й аспекти на територията на града. Веднага след
одобрението на документа ще
стартира работа по привеждане
на знаковото стопанство и пътната маркировка в съответствие
с плана. Той ще урегулира транспортно-комуникационните връзки

В края на 2021 г. каква е равносметката Ви за разходването
бюджета на общината?
Справихме се добре. Реализирахме всички заложени в бюджета
дейности, включително и предвидените инфраструктурни обекти
на територията на общината.
При изпълнението на по-големите
строителни проекти имахме сериозни трудности с осигуряване
на финансирането заради периодичното нарастване на цените на
строителните материали, на ел.
енергията и т.н. Няма как в началото на календарната година да се
съобрази в бюджета подобно повишение на стойностите.
Сега на дневен ред е разработването на общинския бюджет за
2022 г.

Общинският център

не само на автомобилното движение, но и местоположението на
спирките на градския транспорт,
поведението на пешеходците, схемата за посоките на движение на
улиците, които в преобладаващата си част се предлага да станат
еднопосочни, за да се оптимизира
трафикът. Планът предвижда и категоризиране на улиците. Радвам
се, че важна инициатива на общинската администрация е към своя
край и се надявам всички жители

Какво е състоянието на образователната инфраструктура?
Ботевград разполага с две висши училища, три професионални гимназии, с основни училища,
детски градини.
Това е приоритетно направление на общинската администрация. В момента изпълняваме проект по изграждането на ново крило
на една от детските градини с финансиране от Министерството на
образованието и науката (МОН).

Предстои и строителство на детска градина в с. Литаково, което
ще реши проблема с недостига на
места в това красиво село. Междувременно реализирахме частичен ремонт на детската градина
в с. Новачене по проект „Красива
България” на Министерството на
труда и социалната политика.
Нещо много важно, което се
надявам в обозримо бъдеще да се
случи на територията на Ботевград – изграждането на нов учебен
център на Колеж по енергетика и
електроника, който е в структурата на Техническия университет
(ТУ) – София. Учебното заведение
е ключово за развитието на икономиката на нашия град. Кадрите в
областта на електрониката са изключително търсени в повече от
50% от икономическите субекти
в района. В тази сфера оперират
редица многонационални компании
с повече от 3000 души, ангажирани в производствения процес.
Става дума за изработването на
електронни компоненти, детайли
и части за автомобилната индустрия. Мениджърите на тези
компании споделят като основно
затруднение липсата на достатъчно на брой висококвалифицирана работна ръка. Именно затова
работим в посока обучение на повече специалисти в това модерно
направление на икономиката ни,
което е с висока добавена стойност. Разговори за разширението на нашия колеж водим още от
миналата година, когато стана
ясна перспективата за нуждата
от кадри за тези водещи отрасли.
Наши партньори в това направление са ТУ – София, и МОН. Надявам
се със сформирането на новото
правителство разговорите да
продължат и да имаме напредък с
определена конкретика.
Новият учебен център ще
готви специалисти за фирми за
цялата област Враца, работещи
в сферата на електрониката. Считам, че центърът ще се превърне
в една изключително ценна инвестиция за образованието, което ще
подпомогне регионалната и националната икономика. Нещо повече,
всичко това ще спомогне да задър-

жим младите хора да останат да
живеят и работят в района, тук
да създават семейства и да отглеждат децата си.
Щя поясня, че при нас дейност развива „Сенсата Технолоджис България“ ЕООД, част
от американската група Sensata
Technologies, специализирана в
разработката и производството
на сензори и системи за контрол
с приложение в автомобилната,
самолетостроителната, корабостроителната, военната, телекомуникационната индустрия
и др. Тя има 40% световен дял в
производството на различни сензори, включително за „Мерцедес”,
BMV, „Ролс-Ройс” и др. България е
най-голямата локация на Sensata
Technologies в Европа.
Един от стратегическите ни
партньори е „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ ЕООД,
част от филипинската група
Integrated Micro-Electronics Inc. Тя
се занимава с производство на
електронни компоненти за автомобилната индустрия, индустриалния и битовия сектор. Групата
се нарежда на 5-о място в света
сред най-добрите производители
на електронни модули за автомобилната индустрия и осигурява
над 2300 работни места.
Явно чуждестранните инвеститори имат афинитет към Вашата община?
Всички големи предприятия,
които през годините са се установили на нашата територия,
разширяват производството си.
Строят складови площи, логистични бази, откриват нови работни места. Тези транснационални
компании оценяват община Ботевград, която предлага благоприятен
инвестиционен климат и квалифицирани млади хора.
Показателен е и фактът, че
големите търговски вериги строят и откриват нови логистични
бази или магазини при нас. Търговците идват заради платежоспособността на хората в региона,
което доказва, че Ботевград има
развита икономика.
Спортната инфраструктура
в полезрението ли е на кметската администрация?
Разбира се. В момента завършваме основния ремонт на тренировъчното футболно игрище, което
се намира до зала „Арена Ботевград”. Строително-монтажните
дейности са изцяло финансирани
от общината. Те включват изграждане на дренажна система и
осветление, както и полагане на
изкуствено покритие. С изпълнението на проекта ще се даде възможност на нашите клубове да
тренират целогодишно при най-
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съвременни условия. На терена ще
могат да спортуват и младежи,
които не се занимават професионално с футбол.
През следващата година ще
направим и основен ремонт на
градския стадион „Христо Ботев”. Търсим финансиране и водим
успешни разговори с БФС за подмяната на тревното покритие на
терена, за изграждане на поливна
и дренажна система във връзка с
амбициите на нашия ФК „Балкан”
за влизане в професионалната
футболна лига. Намеренията ни
са в бюджета за 2022 г. да заложим необходимите средства, за да
подпомогнем финализирането на
всичко предвидено за спортната
инфраструктура.
Темата за енергийната ефективност е доста актуална. Какво правите в тази насока?

съседните Правец и Етрополе, тъй
като Регионалното депо има ангажимент към трите общини. Предприятието, което ще стопанисва
и управлява тези инсталации, ще
бъде собственост на трите администрации. Реализирането на
проекта ще донесе голяма екологична полза.

Общината е с четири номинации в шестите Годишни награди в туризма – 2021, организирани от МТ. Какво е развитието на
този сектор?
Работим активно по стратегията на общината за развитие на
туризма. Документът е подробен,
задълбочен, аналитичен и отчита
в перспектива всичко онова, което Ботевград и селата наоколо
имат и могат да предложат като
услуга. Трябва да призная, че не сме
известни като сериозна туристи-

Часовниковата кула

Храмът „Успение на Пресвета Богородица”

дин. Котловината ни е на печеливш
кръстопът и това може само да
ни радва.
Има интерес към ново жилищно строителство в града и
особено към красивите ни села.
Там се строят вили, ремонтират

се стари къщи. Хората оценяват
по достойнство, от една страна,
близостта до столицата и възможностите за намиране на високоплатена работа, и от друга
– тишината и спокойствието на
града и селата ни.
Сигурно малцина знаят, че
Врачеш е селото с най-много
майстори на бъчви у нас?
Наистина този факт е малко известен, но все повече хора
разбират за него. Защото производството на уникалните бъчви
и каци във Врачеш става все попопулярно по цял свят. В селото
работят над 100 майстори. Това
е традиционен занаят, който се
предава от поколение на поколение.
Какво още би искал да сподели Иван Гавалюгов в съвмест-

Реновираното ОУ „Н. Й. Вапцаров”

Санирахме 22 жилищни и обществени сгради, като обектите,
реализирани по Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради, са 12. Работихме много активно в това направление и хората
виждат всички предимства, които
носи санирането.
Със собствени средства подменихме отоплителната инсталация и дограмата в детската
градина в с. Новачене.
Основен проблем в общината
продължава да е състоянието на
ВиК системите.
Да, и затова със собствени
средства реализирахме подмяната на водопроводната мрежа по
някои от улиците на града ни, в
селата Трудовец, Врачеш, Гурково,
Боженица, Радотина. С финансиране от Програма за развитие на
селските райони работим по водопровода в Новачене, Литаково
и Скравена. След завършване на
проекта тези три села ще имат
изцяло нова водопроводна мрежа.
Надявам се това да стане още в
първите месеци на следващата
година.
Ще се спра накратко и на проблемите с битовите отпадъци.
От 2018 г. имаме сключен договор
с МОСВ за осигуряване на средства за изграждане на инсталации
за сепариране и за компостиране
на зелени отпадъци. В момента
сме на фаза избор на изпълнител,
като процедурата се бави поради
непрекъснатите обжалвания на
заинтересованите лица. Важно
е да се знае, че тази инсталация
освен на Ботевград ще намалява
обема на битовите отпадъци и на

ческа дестинация и затова създадохме Общинско предприятие „Туризъм”. По проект по Програмата
за трансгранично сътрудничество
INTERREG-ИПП „България - Сърбия
2014-2020“ направихме и Туристически информационен център.
Двете структури изработиха проекти за изграждане на туристическа инфраструктура, сред които
е и екопътека, водеща до нашите
пещери в землището на с. Липница,
които са много интересни, но недобре познати на обществеността. Ще изградим необходимата
инфраструктура, която по-лесно
да социализира тези красиви природни феномени, и се надявам това
да стане още през следващата година.
Създадохме и към 15 веломаршрута, които професионалисти
картографираха и описаха и сега
тези места активно се ползват
от любителите на велосипедните
занимания. Имаме бази и за преходи с коне. Завършихме и съвместен
проект с община Лесковац, Сърбия.
С други думи – ботевградската община търси и намира своята ниша
в областта на туризма.
Модерен туризъм се развива
чрез атрактивни къщи за гости,
места за хранене и т.н. Колко са
строителните разрешения за
изминаващата 2021 г. и за какви
обекти са?
Няколкостотин са строителните разрешения, като не са само
за къщи за гости. Нашата община
е интересна за всякакви инвестиции. Определящи са и близостта
ни до автомагистрала „Хемус” и
до София, скоростното трасе,
което ще свърже Ботевград с Ви-

ната рубрика на в. „Строител“
и НСОРБ „Общини: Кметовете
говорят”?
Аз и моите колеги в цялата
страната работим в предизвикателна обстановка – в нестихваща пандемия, политическа и
икономическа нестабилност. Затова е важно да продължаваме
да се справяме с бюджетните
дефицити, които произтичат от
увеличаване цените на стоките
и услугите.
В навечерието на коледните и
новогодишните празници от страниците на в. „Строител“ искам да
пожелая на моите съграждани, на
кметовете в страната, на екипа
на изданието, на строителите и
всички останали читатели преди
всичко да бъдат здрави. Да се пазят от невидимата зараза. И да
имат незабравими и изпълнени с
топлина и радост празнични дни.
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600 проекта са финансирани в програмния период 2014 – 2020 г., като 22 са по ОПРР
Страницата подготви
Елица Илчева
„Над 600 проекта за
243,1 млн. лв. са финансирани в област Монтана
през програмен период
2014 - 2020 г. чрез фондовете на ЕС.“ Това съобщи
управителят на Областния
информационен център за
популяризиране на европейските фондове Александрина Здравкова. Тя посочи, че най-много – 427, са
по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), които

са на обща стойност над
97 млн. лв. По ОПИК са изпълнени предприемачески
идеи, 17 фирми са внедрили

по-високи стандарти за
качество на своята продукция и на бизнес процедурите. По същата опера-

тивна програма 238 фирми,
повечето от които малки и
микропредприятия, са подкрепени с общо 5 млн. лв.
По ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) в областта
са изпълнени 22 проекта
за 82 млн. лв. В община
Берковица са санирани девет жилищни многофамилни обекта. В Монтана са
обновени четири училища
и предстои реновиране на
сграда за културни дейности. По ОПРР са извършени
ремонтни дейности на четири парка и един булевард,
както и на 22 социални жи-

ǪȞȍȕȚȢȘȈȕȈǪǺȢȘȕȖȊȖȏȈȗȖȟȊȈȔȈȡȈȉȍȕǪȐǲȘȍȔȖȕȚ
Започва мащабен ВиК ремонт в
центъра на Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на общината.
Той ще засегне мрежата под булевард „България“, цялата главна улица и прилежащите й. В рамките на
проекта ще бъде сменена колекторната тръба, което ще сложи край на

наводняването на тротоари, офиси
и магазини при обилни проливни дъждове. С изпълнението на мащабния
проект няма да има чести ВиК аварии по целия булевард „България“ и в
центъра. Над 4 км ще е новата мрежа – водопровод, локални връзки и канализационен колектор. Булевардът

и всички засегнати улици ще бъдат
цялостно преасфалтирани.
От местната администрация
добавиха, че заради строителството главната улица ще бъде затворена за движение до 10 януари или
до приключване на строителните
дейности.

ǷȖȌȖȉȘȧȊȈȚȊȖȌȖșȕȈȉȌȧȊȈȕȍȚȖȊȋȈȉȘȖȊșȒȐșȍȓȈ
В ход е изпълнението на проект
за подобряване на водоснабдяването
в 18 габровски села. СМР стартират
в Думници, Гайтани, Прахали, Поповци,
Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци. Останалите три населени места, в които
ще се работи, са Драгановци, Музга и
Яворец. С изпълнението на дейностите водоснабдяването на всички села

ще е от язовир „Христо Смирненски“.
От община Габрово съобщиха, че
строителните работи ще включат
изграждане на нови 20,7 км водопроводи и на 2 помпени станции (ПС),
както и ремонт на общо 13 съществуващи ПС. Водоснабдяването на
отделните села ще се осъществи
чрез захранващи водопроводи от магистралния водопровод до съществуващите водоеми, които също ще

бъдат ремонтирани. Ще бъде изградена и втора ПС „Здравковец“ в края
на магистралния водопровод, която
ще захрани селата Здравковец и
Влайчовци.
„Миналата година община Габрово
получи от държавата 4 200 000 лв. за
водоснабдяването на селата под Витата стена, включително за селата
Драгановци, Музга и Яворец“, посочват от местната администрация.

лища. В Лом са обновени
седем сгради на образователната инфраструктура
и предстои работа на два
обекта, предназначени за
културни дейности. Ремонтирани са 13 улици, както
и 25 социални жилища, в
които могат да бъдат настанени 78 души от уязвими групи.
По Програмата за морско дело и рибарство са
финансирани 19 проекта на
обща стойност 6 млн. лв.,
а по ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“ са реализирани 11

предложения, като общата
безвъзмездна финансова
помощ е над 3 млн. лв.
По ОП „Околна среда“
са завършени или се изпълняват 10 проекта на
стойност 25 млн. лв. 5 от
тях са за изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събиране
на биоразградими отпадъци с общ капацитет 17 235
тона годишно.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са финансирани 91 проекта за над
24 млн. лв.

ǬȖȔȢȚȕȈșȢȏȌȈȚȍȓȧȕȈǴȖȘșȒȈȚȈȋȘȈȌȐȕȈ
ȡȍȉȢȌȍȗȘȍȊȢȘȕȈȚȊȗȖșȍȚȐȚȍȓșȒȐȞȍȕȚȢȘ
В ход е подготовката за
реконструкция на знакова
къща във Варна – дома на създателя на Морската градина
Антон Новак. Извършено е
енергийното обследване и е
изготвен технически паспорт.
Изработено е и техническо задание за проектиране, което следва да бъде съгласувано с
областния управител, за да се пристъпи към издаване на
виза и изготвяне на инвестиционен проект.
Състоянието на сградата в Морската градина е много
лошо, затова е необходим основен ремонт и реконструкция.
Къщата на Антон Новак е частна държавна собственост
и с договор, сключен между областната администрация и
община Варна, имотът е предоставен на общината за безвъзмездно управление. Идеята е той да бъде превърнат в
„Посетителски център – Антон Новак“ към Регионалния исторически музей. В него ще има постоянна експозиция, отразяваща живота и делото на Новак. В центъра ще могат да
се провеждат семинари, обучения, презентации, постоянни и
временни изложби, конференции и други събития.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
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

www.yanmar-bg.com
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ǹȔȓȕȓȊșȚȘȖȧȚ
ȕȖȊȐȈȚȘȈȒȞȐȖȕȐȒȘȈȑ
ȈȕȚȐȟȕȈȚȈȊȐȓȈÄǨȘȔȐȘȈ´

Страницата
подготви
Елица Илчева
С близо 8 млн. лв. ще
бъдат създадени нови атракциони край античната
вила „Армира“ в Ивайловград, която е най-посещаваният туристически
обект в Хасковска област. С първа копка на
13 декември стартира
строителството на нов
посетителски център, а
съществуващата водонапорна кула ще се сдобие с
асансьор, за да се превърне в съоръжение с панорамна гледка.
Кулата е останала от
времето, когато при изграждането на язовир през
1964 г. е открита вилата,
а работата по хидротехническото съоръжение

преустановена. Древната
сграда е била дом на много
богат римски патриций и е
обитавана до средата на
IV в. След откриването й в
наше време не е направено
много. Обектът е възстановен в сегашния му блясък
преди 20-ина години.
Настоящият проект
се финансира по Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 - 2020“. Той
включва и нови археологически възстановки, алея и
обръщало за автобуси. Те,
както и посетителският
център и асансьорът на
кулата трябва да са готови до 24 месеца.
От община Ивайловград припомниха, че проектът по „ОПРР 2014 – 2020“
е одобрен през 2019 г. Договорът е подписан през
февруари 2020 г.
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19

ǶȉȡȐȕȈǩțȘȋȈșȖȚȟȍȚȍȗȖșȚȐȋȕȈȚȖȚȖ
ȊșȜȍȘȈȚȈȕȈȖȒȖȓȕȈȚȈșȘȍȌȈ
В края на календарната 2021 г. община Бургас
представи постигнатото
в сферата на околната
среда. Местната администрация информира за
етапите на развитие на 4
важни проекта, изпълнявани с европейско финансиране. Зам.-кметът на Бургас
Весна Балтина отчете
успешно приключване на
дейностите по „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“,
финансиран по Оперативна програма „Околна среда
2014 - 2020“. Сметището
е функционирало за общините Камено и Бургас в
периода 1982 - 2015 г. След
като е започнало прилагане на регионалния принцип
за управление на отпадъците, то е спряно и са предприети мерки за неговата
рекултивация. Дейностите са обхванали 117,48 дка
площ, която е с нарушена
структура. Изградени са
съоръжения за третиране
на филтрационни води, както и система за улавяне и
извеждане на образуващия
се газ.
Междувременно стана ясно, че е завършило
изграждането на клетка
2 на новото регионално
депо. Чрез нея се осигурява капацитет от 400 000
тона, като е предвидена

възможност той да може
да се увеличава.
Продължава строителството на модерна
анаеробна инсталация за
преработка на разделно
събрани биоразградими отпадъци на територията на
Бургаски регион. Основният метод в работата на
съоръжението е процесът
на суха метанизация. Чрез
получавания биогаз ще се
произвежда електричество, топлинна енергия и
компост. При максимално
натоварване на своя капацитет инсталацията ще
осигурява 5 300 000 kWh
електроенергия. До момента е изградена основната
част от подземните конструкции и административната сграда. Доставени са съоръженията за
преработка на биогаза и

производството на електроенергия.
В рамките на проект
„Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на
територията на община
Бургас“ по „ОПОС 2014 –
2020“ е обновена и оборудвана общинска работилни-

ца за ремонт и подготовка
за повторна употреба на
стари мебели, намираща
се в Южна промишлена
зона. Първата партида ще
бъде изложена още този
месец в шоурум, който
също е модернизиран по
проекта, и се намира в жк
„Изгрев“.

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚǸȍȋȐȖȕȈȓȕȈȚȈȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈȕȈǪȘȈȞȈ

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚȐȕșȚȈȓȈȞȐȧȏȈ
Äȏȍȓȍȕ´ȊȖȌȖȘȖȌȊǿȍȘȊȍȕȉȘȧȋ
Проект за производство на „зелен” водород в
община Червен бряг стана
част от инвестиционната карта на Европейския
алианс за чист водород
към Европейската комисия
(ЕК). Съоръжението ще е
с капацитет 2 мегавата
и над 142 тона годишно.
Водородното стопанство
ще бъде захранвано от соларен парк с капацитет 5
мегавата. Инициатор на
проекта е иновативната
българска компания и производител на електролизьори „Грийн Иновейшън“,
член на Алианса, като той
ще се реализира в сътрудничество с община Червен
бряг.
„Фактът, че проектът
ни е одобрен като икономически жизнеспособен
от ЕК, потвърждава потенциала му за „зеления”
растеж на местната икономика, както и за реален
принос към общоевропейските усилия за декарбонизация“, коментират от
община Червен бряг. От
там подчертаха, че по-

добна инициатива ще привлече нови инвеститори в
региона, които желаят да
изградят своето производство с нисък въглероден
отпечатък.

Община Враца е подп ис а ла по следни я от
общо седемте договора
по изпълнение на инвестиционната програма на
местната администрация. Проектът е за ремонта на Регионалната библиотека „Христо Ботев“.
Финансирането е комбинирано, като 415 853 лв.
е безвъзмездната помощ
от Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 2020“, над 1,1 млн. лв. са
осигурени от Регионалния
фонд за градско развитие
и Банка ДСК, а собственият ресурс е 43 865 лв.

Предстои подмяна на
дограма, поставяне на топлоизолация, монтаж на
отоплителна и вентилационна система, основна
реконструкция на покрив,

подмяна на интериорни
врати, въвеждане на мерки за пожарна безопасност, ремонт на ВИК и
електрически инсталации,
изграждане на съоръжения

за лесен достъп за хора в
неравностойно положение
и др.
Създадена през 1954 г.,
Регионалната библиотека
„Христо Ботев“ е с емблематично значение за развитието на града. Сградата, в която се помещава
тя, е разположена в самия
център на една от найпривлекателните търговски улици - „Петропавловска“. Обектът разполага с
257 000 библиотечни документа от всички отрасли
на знанието, като ежегодно фондът й се допълва с
около 5000 нови издания.
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Фана Чолакова, директор на Професионалната гимназия по електротехника и строителство - Търговище:

ǷȘȍȌșȚȖȐȌȈȊȢȊȍȌȍȔȌțȈȓȕȈ
ȜȖȘȔȈȕȈȖȉțȟȍȕȐȍ
Открихме „Кът на строителя“ във фоайето на училището
Георги Сотиров
Г - жо Чолакова, о т
21 г. Професионалната
гимназия по електротехника и строителство
(ПГЕС) в Търговище подготвя търсени кадри за
нуждите на строителния бранш, а и не само
за него. Разкажете ни
повече за учебното заведение.
Учебното заведение е
създадено на 1 септември
2000 г. като Средно професионално-техническо
училище по електротехника и строителство на
база съществуващите
дотогава две училища
– Техникум по строителство и СПТУ по машиностроене. Не само в Търговище, а и в цяла България
строителните специалисти са търсени. Нашата
гимназия е с традиции и
подготвя кадри, чиито
умения се формират от
е к и п пр е по даватели с
професионални познания
в педагогиката и строителството. За съжаление
техническите специалности са трудни и все помалко ученици избират да
продължат образованието си по тях. Надявам се
това да се промени.
Доста време професионалното образование
не беше във фокуса на
внимание на обществото, но наблюдавам, че в
последните няколко години това се променя и
професионалното образование вече се търси и
определено предпочита
от учениците и техните
родители.
Създаваме технически
кадри от втора и трета
степен на професионалната квалификация. Няколко
години подред имахме и задочно обучение, но 2020 г.
завърши и последният випуск в тази форма. В нея

се дипломираха кадри от
строителния бранш, хора,
които по някаква причина
не са завършили навремето средно образование, но
в по-късен етап от живота си са осъзнали нуждата от такова.
Подготовката на
учениците в професиона лни т е ги м на зи и по
строителство в страната е на много високо
ниво и те са потенциалните студенти за всички висши училища, които
готвят кадри за бранша.
Вашите възпитаници
продължават ли обучението си?
B големите градове
професионалните гимназии по строителство са
от най-търсените училища, но за съжаление при
нас не e така. Аз отскоро
съм директор и много ми
се иска да променя визията и реномето на ПГЕС
- Търговище. Започнах с
хъс и стремеж за успех.
Развитието на дадена
гимназия никога не може
да е резултат единстве-

Фана Чолакова е родена през 1974 г. във Велики
Преслав. Завършила е средно образование в Спортното училище в Шумен. През 1997 г. се дипломира
в Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ по специалност „Математика и информатика”. През 1999 г. в НСА завършва специалност – учител по физическо възпитание.
Чолакова има 24 г. педагогически стаж. Учителската си кариера започва в гр. Върбица през
1997 г. От 2013 г. работи в ПГЕС – Търговище, като
старши учител. През 2014 г. става зам.-директор
по учебната дейност, а от 15 септември 2021 г. е
директор.
но от ръководството на
директора. Имам късмета
да работя с много добри
учители, служители и чудесни ученици.
Малко сме изостанали
в развитието на гимназията, но се взехме в ръце и
започваме да действаме
усилено. Опитваме се да
променим стила на работа. Скоро открихме „Кът
на строителя“ във фоайето на училището и всеки,
който ни посети, може да
го разгледа. Предстои и
електротехниците да изградят такъв. Имаме още
идеи, но те ще се реализират напред във време-

то. Вече имаме контакти
и с представители от
бизнеса – различни компании, свързани със строителството и електротехниката. Предстои да
въведем дуална форма на
обучение и фирмите ще
ни бъдат партньори.
Не са малко възпитаниците на ПГЕС – Търговище, които продължават образованието си
във висшите училища със
същата насоченост –
строителство или електротехника. Други обаче
избират различна професия, а някои заминават
в чужбина, за да търсят
реализацията си там.
ПГЕС – Търговище,
п р ив л и ч а у ч е н и ц и н е
само с отлично подготвените учители, но и с
наличието на общежитие.
Да, мога да заявя, че
общежитието ни е много
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хубаво. В него настаняваме и ученици от други
учебни заведения от града.
Стаите са уютни, всяка е
със собствен санитарен
възел, имаме парно и топла вода. В сградата има
и добре обзаведена кухня,
където учениците си приготвят храната. Имаме и
група по занимания по интереси, свързана със здравословното хранене. Тя се
ръководи от старши възпитател в общежитието.
Що се отнася до професионалната подготовка на учителите, мога да
твърдя, че са специалисти
в тяхната област на преподаване – и в строителството, и в електротехниката. Радвам се, че имам
и млади преподаватели по
строителните специалности, които са избрали
да се реализират в образователната сфера, а не
в бранша, където сигурно биха получавали като
строителни инженери подобро заплащане. Благодарение на тях учениците
имат добрата мотивация
да учат. Повечето са от
семейства, които са социално слаби или родителите
им работят в строителството в страната или
чужбина.
Участват ли учениците от ПГЕС в състезания?
Всяка година вземаме
участие в националната
надпревара „Най-добър
млад строител“, организирана от Министерството
на образованието и науката. Представяме се добре
на регионалното състезание, но все нещо не ни
достига да стигнем до
националния кръг.

През тази учебна година продължавате работата по проект „Образование за утрешния ден“.
Предизвикателство ли е
да се влезе във „в света
на компютъра“ с младежи
от XI и XII клас?
Това е наистина проект, по който работих с
удоволствие. В него учениците от XI и XII клас се
включваха с желание, понеже учебният предмет
„Информационни технологии” се учи до X клас. За
съжаление тази година
вече няма да водя група
по проекта, защото като
директор на училището
имам много задължения и

съм ангажирана. Но стимулирам колегите да изпълняват и други проекти
с учениците.
През учебната
2021/2022 г. сме включени с две групи по проект
„Подкрепа за успех“. Одобрени сме и за работа по
„Ученически практики-2“.
За втора година участваме и в „Иновации в действие“. Полагаме усилия и
за реализиране на наши
училищни проекти - колегите по строителство са
изготвили два.
Наши ученици миналото лято почиваха на море
по Националната програма „Отново заедно“.
Включваме се по всички проекти и програми от
МОН.
Как се справяте с
учебния процес, когато
има ограничения заради
пандемията?
Успешно се справяме с
обучението от разстояние в електронна среда,
но това е благодарение
на много вложени усилия
на целия екип – ръководство, учители, ученици.
Преподавателите разработиха уроци в електронен формат, стремяха
се да ги направят по-интересни, атрактивни.
Когато се обучаваме по
интернет, те поставят
на учениците и проектни
задачи. Най-трудно наистина е да се провеждат
часовете по практика.
Учителите ни по практика са работещи пенсионери и новите технологии
малко ги плашат, но се
справиха. Там преподавателите наблягаха предимно на теоретичната
част при прилагането
на различни дейности, но
практиката си е друго.
Едно е ръка да пипне, друго е само око да види.
Сега трябва да наваксаме с учебните практики,
за да могат учениците повече да обикнат професията на строителя или електротехника и да излизат
от училище с опит, а не
само със знания. А и държавните ни изпити за придобиване на свидетелство
за професионална квалификация включват и теория,
и практика. Тази година
като втори задължителен държавен изпит става
теория и практика на професията. Присъствените
часове са много важни за
учениците от XII клас, за
да се подготвят добре за
зрелостните изпити - както теоретически, така и
практически.
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Елица Илчева

Явно архитектите наистина влагат невероятно въображение, особено
когато е подплатено с
много пари и причудливи
идеи. Навсякъде по света
могат да бъдат открити
творения на строители,
които изискват много повече от познаване на занаята и които се превръщат
в символи на градовете, в
които са изградени. Предколедното настроение
повече отвсякога предразполага да си припомним за
поне някои от най-невероятните здания, записали
името си в историята на
недвижимото наследство
като свидетелство за огромната фантазия и възможностите на човешкия
дух.
Ето какво се случва,
когато архитектурата
борави с метафори.

очертава нейния красив
силует.

Голямата кошница на
Охайо
Както името й подсказва, сградата кошница
в Нюарк, Охайо, репрезентира най-добре продаващия се продукт на компанията „Лонгабергер”.
Това е кошницата Medium
Market, но със 160 пъти поголям размер.
Строежът на Голямата кошница, както я наричат местните, започва
през 1995 г. и отнема две
години и 30 млн. долара.
Тя заема площ от 180 000
кв. м и има 7 етажа. В центъра й е просторен атриум и стъклен таван над

Лотосът на Чанджоу

Лотосът на Чанджоу
Ун и к а л е н л о т о с е
разцъфнал в сърцето на
п р о ц ъ ф т я в а щ и я юже н
квартал на Удзин, Чанджоу. Проектът е дело на
австралийската архитектурна компания STUDIO
505. Състои се от 3 свързани помежду си сгради,
разделени на 4 нива, които
пресъздават формата на
цветето в три различни
етапа от цъфтежа му.
Конструкцията се намира
върху изкуствено езеро.
Посетителите на сградата влизат през подводен
тунел, който свързва парка с входа му.
„Цветето“ е допълнение към съществуващи
по-рано общински подземни обекти, разположени
под водна площ. Вътре са
настанени служба по планиране, както и изложбени
зали, заседателни и конферентни центрове.
Проектът е разработен така, че да сведе до
минимум потреблението
на енергия. Разполага с
над 2500 геотермални
сондажа, забити през основата на изкуственото
езеро. Цялата водна маса
и земя отдолу се използват за предварително
охлаждане и затопляне на
въздуха от климатични
системи както за лотоса,
така и за двуетажното
здание под езерото. Използва се изпарително охлаждане от повърхността
на водния обем за задвижване на термичен комин в
основата на цвета.

Киберяйцето на Мумбай

заради уникалната си форма привлича много посетители. Конструкцията във
формата на кокоше яйце,
полегнало на едната си
страна, използва 10 - 20%
по-малко пространство в
сравнение с традиционното строителство и определено по-малко електричество. Тази сграда е на
13 етажа с модерни офиси.
Стъклената конструкция
не само изглежда модерна
и естетична, но и създава
изключителна атмосфера
в работната среда.
Зданието дори е оборудвано с интелигентна
система за наблюдение на
здравето на служителите
заедно с контрол на кръвното налягане и теглото.
На върха има красива
градина, там са монтирани и специални турбини и
панели, както и система
за филтриране на водата.

Кривата къща на Сопот
От класациите на причудливите здания вече 16
години не слиза и Кривата
къща (The Crooked House)
в полския град Сопот. По-

Киберяйцето на Мумбай
Интелигентна сграда, разположена в Индия
- в Мумбай, прави наелектризиращо впечатление.
Ки б ернет и ч н ото яй це
(Cybertecture Egg Building)
на архитекта Д жеймс
Лоу е уникално съчетание между модерна архитектура и технологии. То
следва всички съвременни
тенденции на екодизайна и

Кривата къща на Сопот

строена през 2004 г., тя
е част от по-голям шопинг център и помещава
ресторанти, магазини и
офиси на 4 нива, обхващащи около 4000 кв. м. Проектирана е от архитектите
Szotynscy & Zaleski, които
казват, че е била вдъхновена от стари детски
книжки.
В родината му зданието се описва по следния
начин: „Забележителност
на Сопот и символ на модерния свят, който хармонично комбинира бизнеса с
културата и изкуството“.
Когато погледнете тази
сграда, сякаш виждате
криво отражение в огледалото или структурата
е замъглена на жаркото
слънце. Кривата къща наистина е крива. Конструкцията се състои само от
криви и счупени линии и
няма нито един нормален
ъгъл. Дори прозорците и
вратите имат причудливо
извита форма.

Пиано домът на Хуайнан
Най-оригиналната и
подходяща сграда за му-

Пиано домът на Хуайнан

Голямата кошница на Охайо

зикално училище се намира в Хуайнан, Китай. Тя
представлява гигантска
конструкция на цигулка,
облегната на роял. Зданието, наречено Пиано
къща (Piano House), е построено през 2007 г. от
студенти по архитектура в строителния университет в Хъфей, които са
искали да демонстрират
своя напредък.
Постройката е направена от стомана и стъкло
и е абсолютно прозрачна.
Придвижването вътре
в цигулката става с ескалатори, а от нея пък се
влиза в огромното пиано, в
което има няколко заседателни зали.
Необичайната сграда
всъщност е изложбена и
конферентна зала. В нея
се организират сватби и
различни събития.
Вечер Piano House се
осветява от луминесцентно осветление, което

него, който осигурява силна естествена светлина.
Отвън тя е облицована с
EIFS фурнир, имитиращ

Танцуващите кули на Прага

идеално плетената структура на кошницата. Към
корпуса са прикрепени с
нитове от дърво и мед две
огромни дръжки от стомана. През тях се подава
електричество по кабели
за разтопяване на леда по
остъкления атриум. Всяка
една от тях тежи по 75
тона.

Танцуващите кули на Прага
Ра з ко ш н а т а П р а г а
може да Ви развълнува по
много начини. Дори да не
сте били в чешката столица, със сигурност може
да разпознаете силуета
н а Тан ц ува щ и те к ули .
Сградата от края на ХХ
век носи любопитна история, защото е създадена с
цел да запълни рана в градската тъкан. На мястото
й имало разрушена в хода
на американските бомбардировки в края на Втората
световна война неокласическа сграда, собственост на семейството на
известния интелектуалец
и драматург Вацлав Хавел, който по-късно става
първият демократично избран президент на Чехия.
През 1986 г. се заражда идея на мястото й да
се направи нов културен
център и е ангажиран
хърватският архитект
Владимир Милунич. За проекта е привлечен и именитият Франк Гери, прочут
с необичайните си виждания за архитектурните
форми. Строежът започва
през 1994 г.
Бетонова конструкция, окачена фасада и 99
панела с различна форма и
размери от YTONG се преплитат в интересното
обемно-пространствено
решение.
Смята се, че двете
кули се срещат в танц,
и това дава разпознаваемото й наименование.
Наричана е „Джинджър и
Фред”.
Причисляват сградата към образците на деконструктивизма – стил,
който отрича подредеността, фрагментира и
манипулира конструкцията.
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Тенденциите в обзавеждането за идващата година ни връщат
към 70-те г. на миналия век, но с акцент към устойчивостта

Доминация на минимализма

Елица Илчева
С ле д в ай к и т е н де н циите от 2021-ва, интериорният дизайн през
следващата година ще акцентира върху удобство и
комфорт, тренд решения и
класически модели. Интересът към естествените
материали и тенденцията
за устойчивост продължават да набират скорост, а
крайният резултат е още
по-изискан, но непретенциозен дом.
Фините нюанси на ретро стила, земните тонове
и дзен елементите в комбинация с модернистичните решения, светли подове и бели стени определено
ще имат водеща роля при
обзавеждането за 2022 г.
Ето и някои от опорните
точки.

Назад към 70-те
Няколко детайла са
нужни за ретро звучене –
например старинен диван,
който да претапицирате,
или старо кресло са достатъчни, за да създадете
стил и уют. „Тънкост в
занаята“ за постигане на
идеалния ретро интериор
е постоянството – обикаляйте често местните
антикварни магазини и базари.

Многофункционални
пространства
Стаите не са това,
което бяха. Забравете, че
всяка зона в дома има едноединствено приложение. В
контекста на последните
архитектурни решения
и дизайн тенденции през

с което разполагате, за да
не се окаже, че ще се превърнете в „убиец“ на флората.

Ако сте любители на
изчистените пространства, знайте, че минимализмът остава модерен.
Това е и стилът, който
подхожда на всеки вкус и
възможности. А да постигнете идеалното минималистично звучене, никак
не е трудно – просто следвайте правилото „само
най-необходимото, само
това, от което действително имам нужда“.
Придържайте се към
един или два основни ма-

Бял цвят и дърво е печеливша комбинация и през 2022 г.

2022 г. акцентът ще е върху по-отворените планове
и многофункционални стаи.
Малки „хитрини“ като
използване на вертикалното пространство с добавяне на стелажи, стълби и
смарт мебели могат да са
само първата стъпка към
постигане на търсените
възможности.

Устойчиви и органични
материали
Стъклото през 2022 година излиза на преден план.
Например големи стъклени
огледала и осветителни
тела със стъклени висулки
ще владеят модерния дом
на идната година. Забравете за пластмасата!

Овалът е идеалната форма
Заоблените форми са
тренд, който започна да
се налага отново още през
2020-а, но следващата година ще вземат своя връх.
Този път обаче те се простират далеч над диваните
в познатата C-извивка.
Сега всичко може да е със
заоблени ъгли – от масата
през столовете, та чак до
огледалото. Така гарантирате женствена елегантност на пространството.
Както и доза романтика.

Дзен и тук, и там
Напрегнатото ежедневеи и по-малкото социални
контакти неизбежно ще
наложат релаксиращи решения за устойчив начин
на живот. Дзен обичаите,
от една страна, поставят на преден план еко
тенденциите в дизайна. А
от друга - те са израз на
чувството за сигурност
и вътрешно спокойствие
в дома.
Светли дървесни тонове, изчистени линии и ниски мебели отвеждат към
дизайнерския подход „помалко е повече“. За реализацията на дзен интериор
от значение са и растенията – избирайте такива,

териала за мебелите, например дърво в комбинация
с метал, и ограничете декорациите и орнаментите.
Можете да предизвикате
визуален интерес чрез
различни текстури и контрастни повърхности.

Меко като кадифе

Зеленината в дома не означава само струпани растения

В текстила ще има налагане на по-меки материи,
особено когато говорим
за тапицерии и дамаски.
Ако изберете кадифето за
един от Вашите „герои“ в

които имат успокояваща
естетика.

Вътре сред природата
е течение, което се
запазва и продължава да
се развива. Природната
„автентичност“ на дома
може да се постигне с
много зеленина, която да
допълва топлите нюанси
на мебелите. Много важно
обаче е да се проучат и
нуждите на съответните
растения спрямо мястото,

Пространствата в дома вече не са това, което бяха. Важно е всяка зона да има повече от едно
приложение

интериора, чувствайте се
свободни да го комбинирате със студения блясък на
метала като акцент.
Плюшът също може да
внесе луксозен щрих и да
добави топлина към усещането за дом.

Бели стени, светли подове

Овалните форми и закръглените ъгли на мебелите внасят
елегантност в затворените пространства

Ако сте ретро, значи сте модерни

Няма по-добър начин да
подчертаете естествената светлина на жилището
от белите стени и светлите подове. Последните
е желателно да бъдат от
дърво. В комбинация с меките текстури като кадифето и овалните форми на
мебелите буквално ще се
върнете към 70-те години
на миналия век, което е
модерно.
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șȐșȚȍȔȐȊȌȍȚșȒȐȚȍȐțȟȍȉȕȐȏȈȊȍȌȍȕȐȧ
Снимка авторът

Росица Георгиева
Регионалната колегия София-град на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране проведе кръгла
маса на тема „Чист въздух за
нашите деца – лукс или отговорност във време на пандемия“. В
нея участие взеха инж. Ирена
Колева, председател на Секция
„Отопление и Вентилация“ в РК
София-град, д-р Георги Томов от
катедра „Топлинна и хладилна
техника“ в ТУ - София, доц. д-р
Рада Маркова, член на Сдружение
„Въздух за здраве“, инж. Юлий Армянов, управител на „Тангра-АВ“
ООД, MSc. Иван Армянов, управител на търговски отдел в
„Тангра-АВ“ ООД, Калин Мишков,
управител на „Ес Ай Джи Еър
Хендлинг“ ООД, и Гергана Ангелова, управител на „Белимо-България“ ООД. Модератор бе инж.
Стефан Кенарев, председател
на РК София-град.

Инж. Колева представи нормативната база в страната,
която урежда възможностите
за въвеждане на вентилационна

техника в учебните заведения с
цел подобряване на качеството
на въздуха в помещенията. Доц.
Маркова се спря върху отраже-

нията на некачествения въздух
в стаите в училищата и детските градини върху здравето
на децата и подрастващите.

Иван Армянов запозна участниците с опита на „Тангра-АВ“
ООД, свързан с въвеждането
на енергоспестяващи вентилационни съоръжения в учебните
заведения. „Всички в Европа се
обединиха около тезата, че вентилацията е начин за ограничаване на разпространението на
COVID-19. В Германия отпускат
500 млн. евро за внедряването на
такива съоръжения в забавачки,
училища и обществени сгради, а
в Нидерландия - 360 млн. евро“,
посочи той. Армянов представи
реализиран от компанията проект в училище в Чехия. „Въздухът, който дишат децата там,
е с по-добро качество, защото
е филтриран и е чист“, допълни
той. Иван Армянов подчерта, че
у нас са приети европейските
норми, съгласно които всички
обществени сгради трябва да
имат съоръжения за вентилация, но темата се неглижира в
пандемията.

Инж. Юлий Армянов, управител на „Тангра-АВ“ ООД:
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Инж. Армянов, на кръглата маса
беше представен опитът на страни
в Европа за внедряването на вентилационни съоръжения в детски градини
и училища. Защо у нас тази тема се
подценява?
За съжаление в България проблемът
с пречистването на въздуха в сградите
не е решен. Не че в Европа е направено
всичко необходимо, но там има разбиране и са стриктни към правилата. У нас
обикновено не спазваме изискванията,
докато не получим санкции.
„Тангра-АВ“ ООД се занимава с внедряването на вентилационни системи
от много години. Имаме сериозен опит,
на базата на който мога да кажа, че
проблемът с качеството на въздуха в
помещенията се решава, ако инвеститорът е частен. Когато въпросът се
постави пред държавната или общинската администрация – тогава вечно
няма пари.

струва около 8 хил. евро. Но в България
стойността ще бъде по-ниска. Тази инвестиция се изплаща, като децата ни са
по-здрави, по-концентрирани, по-малко
боледуват и не на последно място сградите имат по-малки разходи за отопление чрез рекуперативната вентилация.
У нас има ли учебни заведения, които да отговарят на изискванията за
качество на въздуха в помещенията?
Някои частни детски градини и училища отговарят на критериите и имат
такива системи за пречистване на въздуха. Случва се, но рядко. Категоричен
съм, че децата не заслужават такова
отношение.
За какъв финансов ресурс става
въпрос?
Инсталацията за пречистване на
въздуха за една училищна стая в Европа

Има ли европейски механизъм, по
който да се получава външно финансиране?
До средата на ноември имаше финансов ресурс по Норвежкия финансов

механизъм - около 1,2 млн. евро. Можеха
да кандидатстват общински и държавни обекти, като финансирането беше до
100% за проекти за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност. Енергоспестяващата вентилация в училищата
беше допустима за финансиране. Но по
тази програма е подаден един проект и
той е на община Банкя. Това е една пропусната възможност от местните власти и държавата.
Всички сме наясно, че трябва да има
енергоспестяваща вентилация в учебните заведения. От една страна, това
е начин да се пази здравето на децата,
а от друга, това е мярка за енергийна
ефективност. Необходимо е да се популяризират такива проекти, ползите от
тях, а отговорните институции да се
вслушат и да намерят финансиране за
реализирането им. Трябва да се показват ефектите от този тип съоръжения
и това е нашата мисия.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ИНТЕРИОР

Инж. Ангел Джоргов, зам.кмет на Столичната община
по направление „Обществено
строителство“:

Цветът на 2022 г. тюркоазено син нюанс
с виолетово червен
подтекст

Хроника
на събитията 2021

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 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

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

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

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

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,
Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александрова – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян,
Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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В сила от 1 януари 2022 г.

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.

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.

BG.121357Q/U

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

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

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

www.vestnikstroitel.bg
ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР
ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

BG20102

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

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

ɋɆɈȻɂɅɇɂ
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə

ПУБЛИКУВАНЕ
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

%

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.
Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

