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Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател 
на Групата „Обнови Европа“:

Инж. Иван Моллов, изп. директор  
на „Райкомерс Конструкшън“,  
член на ИБ и УС на КСБ:

BG.121357Q/UМного е важно реновирането 
на сградния фонд да е ключов 
елемент от плановете за 
възстановяване и устойчивост

Гордеем се с всеки един 
обект от 30-годишната 
ни история

ИНТЕРВЮ СТРОИТЕЛ стр. 6-7  стр. 8-9

Емил Христов, 
Ренета Николова

Консултативният съвет на 

браншовите организации в ус-

тройственото планиране, инвес-

тиционното проектиране и стро-

ителството предлага 7 ключови 

приоритета за устойчивото разви-

тие на сектора, както и конкретни 

политики и мерки за постигането 

им. Предложенията са резултат от 

продължителен процес на анализ 

и диалог между професионалните 

организации. Идеите за развитие-

то на отрасъла бяха представени 

на съвместна пресконференция на 

седемте браншови сдружения, кои-

то формират Съвета - Камарата 

на архитектите в България (КАБ), 

Камарата на строителите в Бълга-

рия (КСБ), Камарата на инженери-

те в инвестиционното проектиране 

(КИИП), Българската асоциация на 

архитектите и инженерите-консул-

танти (БААИК), Съюза на архите-

ктите в България (САБ), Камарата 

на инженерите по геодезия (КИГ) и 

Националната асоциация на стро-

ителните предприемачи (НАСП). 

Като приоритет номер едно бран-

шът определя интегрирането и оп-

тимизирането на ключовите норма-

тивни документи в сектора.

„Браншът е единодушен, че е до-

шло време за радикална промяна на 

законодателството в сектора, коя-

то да намали административната 

тежест и да облекчи инвестицион-

ния процес“, заяви ротационният 

председател на Консултативния 

съвет проф. арх. Борислав Борисов.

Председателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев изрази радостта 

си, че браншът се е обеднил и рабо-

ти за решаване на най-актуалните 

и най-наболели проблеми. „В крайна 

сметка продуктът строителство 

без всички колеги, които сме част 

от Консултативния съвет, няма как 

да се получи“, заяви той.

На пресконференция Съветът представи позиции и конкретни мерки за подобряване на инвестиционния процес
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Елица Илчева

Превръщането на професионал-

ното образование в привлекателно 

за младите хора ще бъде фокус в дей-

ността на Министерството на об-

разованието и науката (МОН). Това 

обяви министър Николай Денков при 

представянето на приоритетите на 

ведомството за настоящия мандат.  

Той изтъкна, че усилията на МОН ще 

са насочени към това подготвяните 

кадри да отговарят на реалните по-

требности на икономиката по региони 

в средносрочен и в дългосрочен план. 

Ще се работи активно и за по-

добряване на материалната база 

на учебните заведения най-вече със 

средства по Националния план за въз-

становяване и устойчивост (НПВУ). В 

документа са предвидени пари за ця-

лостното обновяване и преоборудване 

на 24 професионални гимназии, които 

ще бъдат училища - хъбове в своите 

региони.

От МОН дадоха заявка, че ще се 

развиват още по-тесни връзки с биз-

неса чрез привличане на преподавате-

ли от реалното производство и инвес-

тиции в мрежата от професионални 

гимназии. Министерството ще поиска 

допълнително финансиране за увели-

чен план-прием в паралелките за дуал-

но обучение, както и в тези по защи-

тени професии и професии с недостиг 

на пазара на труда. Сред задачите на 

МОН са и създаване и тестване на 

нова методика за оценка на добавена-

та стойност на обучението. 

Предвиждат се и сериозни инвес-

тиции за значително обогатяване 

на извънкласните дейности. В тази 

връзка МОН е поискало в държавния 

бюджет за тази година да бъдат 

включени допълнителни средства 

за ремонт на физкултурни салони и 

спортни площадки.

През 2022 г. се очаква да започнат 

част от дейностите по НПВУ и Про-

грама „Образование 2021 – 2027“. Това 

изисква подготовка на голям набор от 

документи, разработване на условия 

за кандидатстване и процедури за 

оценяване на проектните предложе-

ния.

Георги Сотиров

Академичната общност 

на Висшето транспортно 

училище „Тодор Каблешков” 

отбеляза своя патронен 

празник – 171 г. от рожде-

нието на героя от Април-

ското въстание. С това 

бе поставено началото на 

многобройните събития, 

с които ВТУ ще чества 

през цялата 2022 г. своя-

та 100-годишнина. Сред 

официалните гости бяха 

Илия Илиев, зам.-министър 

на транспорта и съобще-

нията, Георги Илиев, кмет 

на район „Слатина“ , проф. 

д-р инж. Стоян Братоев, 

изп. директор на „Метро-

политен“ ЕАД, Иван Омай-

ски, зам. изп. директор на 

„Транспортно строител-

ство и възстановяване” 

ЕАД и председател на Клу-

ба на офицерите и сержан-

тите от запаса и резерва 

от ВМТ и ВТУ.

„2022 г. е знакова за 

ВТУ. Забележителният 

100-годишен юбилей, който 

ще почетем с разнообразни 

инициативи, ще бъде повод 

да си спомним постиже-

нията и върховете, които 

сме покорили в своята ве-

ковна история, както и ще 

даде нов тласък на цяла-

та академична общност 

да продължи да защитава 

достойно авторитета на 

едно от най-старите ви-

сши технически училища в 

България“, каза ректорът 

на ВТУ проф. д-р Даниела 

Тодорова.

В края на тържеството 

бяха положени венци пред 

паметника на Тодор Каб-

лешков в двора на учебното 

заведение от ВТУ, Минис-

терството на транспор-

та и съобщенията, НКЖИ, 

„Холдинг БДЖ“ ЕАД, сдруже-

ние „Тодор Каблешков” и др.

Елица Илчева

Достъпът до култура 

и опазването и популяри-

зирането на богатото 

ни културно-историческо 

наследство са сред основ-

ните приоритети, форму-

лирани от новия екип на 

Министерството на кул-

турата (МК). Това обяви 

на среща с медиите ми-

нистър Атанас Атанасов, 

който представи своите 

заместници – Весела Кон-

дакова, Юрий Вълковски и 

проф. д.a.н. арх. Бойко Ка-

динов. 

Проф. Кадинов е дъл-

гогодишен преподавател 

в катедра „Обществе-

ни сгради“ на УАСГ, като 

негова отговорност ще 

бъде политиката на МК в 

областта на материално-

то културно наследство. 

Сред задачите, които са 

набелязани в тези сфери 

и касаят строителния 

бранш, проф. д.a.н. арх. Ка-

динов посочи необходими 

промени в Закона за кул-

турното наследство (в 

контекст и с други зако-

ни), инициирането на при-

емането на Закон за архи-

тектурата. Той подчерта 

важността и на програма-

та за капиталови разходи, 

в която следва да намерят 

място всички обекти от 

национално значение.

Зам.-министър Юрий 

Вълковски поема немате-

риалното културно наслед-

ство, международните и 

регионални дейности, биб-

лиотеките, читалищата, 

любителското творчест-

во. Зам.-министър Весела 

Кондакова ще ръководи и 

осъществява политиката 

на МК, свързана със сце-

ничните изкуства, учили-

щата по изкуствата и по 

културата, авторското 

право и сродните му права, 

българското кино. 

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът

  www. euromarket.bg      construction@euromarket.bg      02/ 97 67 100

МОЯТ ИЗБОР СА
ИНТЕЛИГЕНТНИ БАГЕРИ

ÈÍÒÅËÈÃÅÍÒÍÈÒÅ ÁÀÃÅÐÈ 
ÍÀ KOMATSU ÎÑÈÃÓÐßÂÀÒ:

 ÄÎ 63% ÑÏÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÂÐÅÌÅ

 ÄÎ 51% ÏÎÂÅ×Å ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÍÎÑÒ

 ÄÎ 30% ÍÀÌÀËÅÍÈÅ ÍÀ ÐÀÇÕÎÄÈÒÅ

„...òàì êúäåòî ñà íàëèöå ïðîôèëèðà-
íå èëè ñïåöèôè÷íè èçêîïíè äåéíîñòè 
òå ñà íåçàìåíèìè...“
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Президентът Румен 

Радев и вицепрезидентът 

Илияна Йотова положиха 

клетва пред Народното съ-

брание за втория си мандат. 

На церемонията присъства-

ха премиерът Кирил Петков, 

членове на Министерския 

съвет, на Конституцион-

ния съд, представители на 

дипломатическия корпус, на 

регистрираните у нас веро-

изповедания, на държавни ин-

ституции, президентът Пе-

тър Стоянов и предишните 

председатели на НС Огнян 

Герджиков, Борислав Великов 

и Михаил Миков.

След като Радев и Йо-

това произнесоха клетви-

те си и подписаха клетвени 

листове, в пленарната зала 

прозвучаха химните на Бъл-

гария и на Обединена Европа. 

Президентът Румен Радев 

направи обръщение към на-

рода и НС. 

По-късно Негово Све-

тейшество Българският па-

триарх Неофит посрещна в 

Патриаршеската катедрала 

„Св. Александър Невски“ пре-

зидента и вицепрезидента и 

отслужи тържествен моле-

бен по повод предстоящото 

им встъпване в длъжност.

В София ще се проведе 

съвместното работно за-

седание на правителства-

та на България и Северна 

Македония. Това стана 

ясно на обща пресконфе-

ренция в Скопие на пре-

миерите на двете страни 

Кирил Петков и Димитър 

Ковачевски. Двамата се 

договориха да бъдат фор-

мирани двустранни ра-

ботни групи за икономика, 

инфраструктура, култура, 

евроинтеграция и история.

По време на първото 

официално посещение на 

премиера Петков в за-

падната ни съседка бе 

коментирана бъдещата 

жп връзка София – Скопие. 

По думите му все още се 

изясняват детайлите по 

проекта и министрите на 

транспорта на България 

и Северна Македония ще 

информират регулярно за 

постигнатото по време 

на заседанията на работ-

ните групи по темата. 

„Смятам, че е немислимо в 

21-ви век да нямаме желе-

зопътна връзка между две-

те столици“, категоричен 

бе Кирил Петков.

Мирослав Еленков

Осем транспортни проекта на стойност 

приблизително 391 млн. евро са подадени от 

българска страна по първата покана за наби-

ране на предложения по Механизма за свързана 

Европа (МСЕ) 2021 - 2027. Това съобщиха от 

пресцентъра на Министерството на транс-

порта и съобщенията.

Национална компания „Железопътна инфра-

структура“ кандидатства за финансиране за 

модернизацията на жп отсечката Медковец 

– Срацимир от направлението Видин – София. 

Проектът предвижда преминаване на жп лини-

ята по ново трасе, с което общата му дължи-

на ще бъде намалена с 14 км, а скоростта за 

движение на влаковете – увеличена до 120 км/ч 

за товарни и 160 км/ч за пътнически влакове. 

Индикативният бюджет на проекта е 292 млн. 

евро.

Четири от предложенията са на ДП „Прис-

танищна инфраструктура“. Те включват про-

екти за закупуване на ледоразбивач за река 

Дунав; за рехабилитация на вълнолом в прис-

танище Бургас; за проучване на възможности-

те за електрификация на речните пристанища 

и за определяне на потенциални точки за из-

граждане на платформи за комбиниран превоз 

в пристанище Русе.

Три проекта са подадени от компании в 

частния сектор. Те са за изграждане на пар-

кинг зони за тежкотоварни превозни средства 

в Елин Пелин, Русе и Видин, развитие на мул-

тимодална логистична платформа София – За-

пад и създаване на ново корабно място на прис-

танищен терминал Бургас – Запад с жп връзка.

Новото разширение на метрото с 3 км ще 

е готово в края на 2025 г. В момента избра-

ните изпълнители усилено работят по проек-

тирането и организацията на строителни-

те площадки. Това съобщиха от Столичната 

община, като припомниха, че през есента на 

2021 г. „Метрополитен“ ЕАД е сключило три 

договора за изграждането на три станции и 

прилежащите им тунели от новото трасе на 

Линия 3 под бул. „Владимир Вазов“ в квартали-

те „Хаджи Димитър“ и „Левски Г“. 

Изпълнител на метростанция „Тракия” и 

прилежащия й тунелен участък до МС „Ст. 

Георги Аспарухов” е „Трейс Груп Холд” АД. 

Вторият договор е с „Джи Пи Груп” АД за 

строителството на метростанция „Ст. Г. 

Аспарухов” и прилежащия й тунелен участък 

до действащата МС „Хаджи Димитър”. На 

„Монолит София” АД е възложено изгражда-

нето на МС „Владимир Вазов” и прилежащия 

й тунелен участък до метростанция „Тракия”. 

Срокът за изпълнение е 39 месеца.

Метростанция „Ст. Георги Аспарухов“
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Проф. арх. Борисов съ-

общи, че по инициатива 

на Консултативния съвет 

е изготвен проект на кон-

цепция за кодекс, който 

да обедини темите на ос-

новните законови норми в 

бранша - Закон за регио-

налното развитие (ЗРР), 

Закон за устройство на 

територията (ЗУТ), За-

кон за устройството и 

застрояването на Сто-

лична община (ЗУЗСО) и 

Закон за устройството 

на Черноморското край-

брежие (ЗУЧК). Целта е 

синхронизиране и интег-

риране на нормативна-

та уредба на базата на 

единни принципи и тер-

минология. По този начин 

ще бъдат разрешени дъл-

гогодишните проблеми, 

свързани с постоянните 

промени в ЗУТ и наличи-

ето на разнопосочни ре-

гламенти в нормативни-

те документи в сектора. 

Предстои проектът да 

бъде подложен на широко 

професионално и граж-

данско обсъждане, а след 

това внесен за разглеж-

дане в Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то.

В пресконференцията 

присъствено взеха учас-

тие арх. Владимир Мил-

ков, председател на УС 

на Камарата на архите-

ктите в България, проф. 

арх. Борислав Борисов, 

зам.-председател на КАБ 

и ротационен председа-

тел на Координационния 

съвет, инж. Илиян Терзи-

ев, председател на Упра-

вителния съвет (УС) на 

Камарата на строители-

те в България, инж. Геор-

ги Шопов, председател на 

Националната асоциация 

на строителните пред-

приемачи, инж. Атанас 

Ангелов, председател на 

УС на Българската асо-

циация на архитектите 

и инженерите-консултан-

ти, инж. Марин Гергов, 

председател на УС на 

Камарата на инженери-

те в инвестиционното 

проектиране, инж. Огнян 

Атанасов, зам.-председа-

тел на УС на КИИП. Сред 

присъстващите бяха и 

Савин Ковачев, директор 

на „Правна дирекция“ на 

КСБ, и Йордан Николов, 

изп.директор на БАИС.

В началото на прес-

конференцията арх. Вла-

димир Милков заяви, че на 

бранша са необходими

неотложни промени в за-
конодателството, което 
регулира строително-ин-
вестиционния процес.

 Председателят на УС 

на КАБ подчерта, че на 

първо място е интегри-

рането и оптимизиране-

то на ключовите норма-

тивни документи, както 

и намаляване на админи-

стративната тежест 

и сложните процедури. 

„Необходимо е и в кратки 

срокове да бъде създаде-

на национална електронна 

платформа, чрез която да 

се осъществява онлайн 

подаването и съгласува-

нето на инвестиционните 

проекти, както и издава-

нето на разрешенията за 

строеж“, заяви арх. Мил-

ков. Важен приоритет, 

който КС предлага, е огра-

ничаването на корупцион-

ната среда и предпостав-

ките за такава, което 

може да се постигне чрез 

оптимизиране на проце-

дурите и разтоварване 

на администрацията от 

несвойствени дейности, 

премахване на ненужни 

регулации, съгласувания и 

разрешения, както и елек-

тронизация на услугите в 

архитектурно-строител-

ния сектор. Сред другите 

приоритети са подобрява-

нето на ефективността 

и сроковете на планиране 

в сектора, въвеждане на 

единна информационна 

система, архив и диги-

тализация, гарантиране 

на експертен подход, пуб-

личност и прозрачност и 

стимулиране на инвести-

ционната активност в 

синхрон с добрите евро-

пейски практики. 

„Предложенията на КС 

съвпадат с политиките в 

сектора, договорени в ко-

алиционното споразуме-

ние на правителството. В 

тази връзка браншовите 

организации са отворени 

за професионален диалог 

и предлагат да съдейст-

ват с експертиза в проце-

са по усъвършенстване на 

законодателството“, каза 

в заключение арх. Милков.

След него думата взе 

проф. арх. Борислав Бори-

сов, който посочи, че „за 

първи път от много време 

браншът е обединен и 
единодушен“. 

„Държим да подчерта-

ем, че искаме да работим 

съвместно с държавата 

за постигането на ка-

чествена градска среда“, 

добави той. Арх. Борисов 

посочи, че инициативата 

на КС за промени в зако-

нодателството ще дове-

де до качествена реформа 

в строително-инвести-

ционния процес.

От своя страна инж. 

Атанас Ангелов сподели, 

че идеята на Консулта-

тивния съвет е всички 

нормативни документи, 

които ще се приемат в 

Народното събрание и ка-

саят сектор „Строител-

ство“, да бъдат съгласу-

вани с бранша. „Нашата 

задача е да защитим об-

ществения интерес и по-

ради тази причина искаме, 

когато има предложения 

за промяна в законодател-

ната рамка, те да бъдат 

обсъдени с нас“, каза инж. 

Ангелов.

 от стр. 1
Снимка Румен Добрев
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Инж. Терзиев подчер-

та, че една от основни-

те цели пред Съвета е 

да участва във всички 

възможни парламентарни 

и ведомствени комисии, 

които разглеждат въпро-

си, свързани със строи-

телството. „Желанието 

ни е да си подредим къ-

щичката, наречена стро-

ителен бранш, така че тя 

да работи добре за обще-

ството и всички нас“, за-

яви той. 

Инж. Илиян Терзиев 

обърна специално вни-

мание и на появилите се 

мнения в общественото 

пространство, според 

които българските компа-

нии нямат достатъчно ка-

пацитет да проектират и 

изпълняват големи инфра-

структурни обекти. „Пра-

вилата важат за всички – 

без значение чужди или 

български фирми. Именно 

от законодателството и 

свързаните с него трома-

ви административни про-

цедури произтичат труд-

ностите в изпълнението 

на проектите, а не заради 

липсата на капацитет на 

фирмите“, категоричен 

беше инж. Терзиев. „Да не 

говорим, че в последните 

30 години 

българските компании 
натрупаха сериозен опит, 
експертен, технически и 

кадрови ресурс 

и са достатъчно кон-

курентоспособни“, поясни 

той.

Председателят на УС 

на КСБ сподели, че в сек-

тор „Строителство“ са 

необходими спешни про-

мени в нормативната 

база, особено по отноше-

ние на административ-

ната тежест. Той даде 

пример с Германия, къде-

то процесът от подаване 

на документацията в да-

дена община до разреше-

нието за строителство 

продължава между 52 и 62 

работни дни. „При най-до-

бро стечение на обсто-

ятелствата и спазване 

на всички срокове, които 

са дадени от нашата ад-

министрация, в България 

същият този процес от-

нема средно 278 работни 

дни“, заяви инж. Терзи-

ев и допълни, че заради 

тези срокове трудно се 

намират инвеститори. 

„Всички знаем какво ста-

ва за цялото това време 

с цените и дали, когато 

получиш съответното 

разрешение за строител-

ство, този проект вече 

не трябва да се проек-

тира наново, защото си-

туацията на пазара се е 

променила. Заради това 

един от приоритетите на 

КС е да се съсредоточим 

върху законодателните 

промени, особено тези, 

които касаят сроковете 

и бързината на приемане 

на дадени проекти и из-

даване на разрешения на 

строителство“, подчерта 

инж. Терзиев.

Целта на нашето обе-

динение е да можем поне 

нещата, за които имаме 

100% съгласие, да ги на-

правим, така че секторът 

да върви напред, да бъде 

коректен и хората да по-

лучават хубав, качествен 

и вечен продукт“, завърши 

инж. Илиян Терзиев.

„Аз искам да кажа кол-

ко е важен строителният 

бранш за цялото обще-

ство. Ние като строи-

телни предприемачи сле-

дим числата и вярваме на 

числата. Към момента 

строителството състав-
лява около 9% от БВП, 
което е 12 млрд. лева 

на година. Представя-

те ли си какво производ-

ство е това? Това озна-

чава, че всеки 15-и човек 

в България издържа себе 

си и своето семейство 

от строителство“, каза 

инж. Георги Шопов. „Една 

нация е богата не кога-

то се говори много, не 

когато се правят много 

документи и бюрокрация, 

а когато се произвежда. 

И понеже сама по себе 

си администрацията не 

създава продукт, е важно 

да осигурява условия на 

тези, които са се хванали 

да създават, за да могат 

да го правят в по-голямо 

количество и по-качест-

вено“, допълни той. „Без-

умие е в XXI в. при така-

ва важност на сектора 

администрацията да ра-

боти по този начин. Тя 

не само че не помага на 

бизнеса, а без да иска, и 

несъзнателно пречи. Иде-

ята на Съвета, който 

направихме, е именно да 

променим това. Да напра-

вим нормативната база 

такава, че на всеки да му 

е лесно, да е просто и ра-

ботещо. Подготвили сме 

много инициативи в тази 

посока. В момента имаме 

уникален шанс с новото 

правителство и негово-

то заявено желание за ну-

лева толерантност към 

корупцията и намаляване 

на административната 

тежест, защото тези 

две неща са абсолютно 

свързани, нашите иници-

ативи да се случат. Надя-

ваме се, че направените 

предложения за промени 

в законодателството ще 

се реализират“, каза още 

Георги Шопов.

В пресконференцията 

се включи и Савин Кова-

чев, директор на „Правна 

дирекция“ на КСБ, който 

сподели, че краткосроч-

ната задача пред браншо-

вите организации е да се 

решат някои от най-набо-

лелите проблеми. „Лично 

според мен Законът за 

устройство на терито-

рията през последните 

10 години се развива без 

визия, а поправките му 

по-скоро са насочени към 

определени проблеми. Това 

натрупа нерешаването на 

други казуси и доста не-

доволство сред всички 

страни в инвестиционния 

процес“, каза той. Според 

него в краткосрочен план 

е необходимо да се напра-

вят редица спешни про-

мени от законодателна 

гледна точка. „От друга 

страна все повече изник-

ва необходимостта от 

глобално решаване на 
проблема, свързан с коди-
фициране на законодател-
ството 

в областта на инвес-

тиционното проектиране, 

което е един от най-ва-

жните процеси в нашето 

общество. Ние трябва да 

работим изключително 

активно и да направим 

широка обществена дис-

кусия по много принципни 

въпроси, които да бъдат 

решени с консенсус и да 

залегнат като основа 

на бъдещия кодекс за ус-

тройство на територия-

та и строителството“, 

поясни Ковачев.

Директорът на „Прав-

на дирекция“ на КСБ каза, 

че трябва да се подобри 

и контролът на инвести-

ционния процес. „Хубаво е 

да помислим дали не мо-

жем да решим редицата 

проблеми с качеството 

на строителството чрез 

стриктното въвеждане на 
правилата на FIDIC

в България.  Крайно 

време е да имаме една 

обществена дискусия за 

въвеждането на тези пра-

вила, по които работи цял 

свят, а ние срамежливо 

не ги прилагаме в догово-

рите за строителство“, 

поясни той.

Ковачев завърши, че 

според него 

държавата има силен 
партньор в лицето на КС, 

който обединява всич-

ки организации в сектора. 

„Аз и моите колеги юристи 

сме съвсем добронамере-

ни и с голямо желание ще 

се включим в работата 

по създаването на новата 

правна рамка на инвести-

ционното проектиране и 

строителството“, каза в 

заключение Ковачев.



Ренета Николова

Г-жо Михайлова, първо 
бих искала да Ви честитя 
Новата 2022 г. и да Ви по-
желая здраве и много ус-
пехи! Традиционно в нача-
лото на годината правим 
равносметка за отмина-
лата. Каква беше за Вас 
2021 г., кои бяха основните 
теми, по които работи-
хте, и кое отчитате като 
успех?

2021 г. беше трудна 

година. Пандемията от 

COVID-19 подчини начина на 

живот на планетата, отра-

зи сe на работата на инсти-

туциите, разбира се, и на 

работата на Европейския 

парламент (EП). Но държа 

да подчертая – имаше от-

ражение на организацията 

на дейността ни, но не на-

мали ефективността и кон-

центрацията върху важни за 

Европа законодателни доси-

ета и доклади. Комисиите 

на ЕП заседаваха в хибриден 

вариант – и присъствено, 

и дистанционно, така бяха 

организирани и пленарните 

заседания. В началото на 

2021 г. парламентът вложи 

много усилия в контрола 

и отрегулирането на про-

изводството на ваксини и 

ритмичните им доставки в 

страните членки. След юли 

м.г. фокусът на работата 

се насочи към задълбочен 

анализ и изграждане на пози-

ции по пакета от законода-

телни досиета „Подготвени 

за 55”, който изпълва с кон-

кретни мерки и изисквания 

стратегията за растеж на 

ЕС – Зеления пакт.

Групата в ЕП „Обнови 

Европа“ проведе и избори за 

своето ръководство за вто-

рата половина от мандата. 

Радвам се, че отново бях из-

брана за неин зам.-председа-

тел, както и че продължавам 

да отговарям за работната 

група С, чиито фокуси са 

инвестиционни програми, 

структурни фондове, окол-

на среда и здравеопазване, 

икономика, енергетика, ино-

вации. Отговорността е 

голяма, но всички колеги са 

компетентни, отговорни, 

креативни, готови на рабо-

тещи компромиси между на-

ционалните позиции, и това 

ми дава увереност, че пред-

стоящите натоварени ме-

сеци ще бъдат продуктивни. 

Още от декември започнах-

ме серия от извънредни за-

седания на работната гру-

па, за да имаме достатъчно 

време за резултатна диску-

сия. Ще продължим в същия 

ритъм.

2021 г. беше тежка годи-

на и за България – три пъти 

избори, липса на доверие в 

институциите, загуба на 

нормалната работеща ди-

алогичност в политиката, 

без ориентири, пропуснати 

възможности, криза след 

криза. Активното ми учас-

тие в предизборните кам-

пании ми дава увереност, че 

въпреки неориентираните 

движения на някои от пар-

тиите и политическите 

проекти, българските граж-

дани запазват трезвата си 

преценка и поставят все по-

сложни задачи пред полити-

ците. Дано не загубим усе-

щането за тази преценка. 

Страната ни рискува да се 

изключи сама от процесите 

на възстановяване и растеж 

в Европа и да задълбочи из-

оставането си в много об-

ласти, ако продължава да се 

занимава с дребни единобор-

ства и не се активизира в 

полето на общите европей-

ски проекти.

Аз лично работих актив-

но в няколко направления: 

възможностите на Зеления 

пакт и дигиталната тран-

сформация – организирах 

онлайн конференция с под-

крепата на Конфедерацията 

на работодателите и ин-

дустриалците в България и 

любезното участие на Мар-

грете Вестагер, зам.-пред-

седател на ЕК, и се включих 

в няколко по-строго профи-

лирани семинара и конфе-

ренции; енергийната ефек-

тивност – отново онлайн 

конференция със съдействи-

ето на Камарата на строи-

телите в България (КСБ) и 

участието на еврокомисар 

Кадри Симсон, бях активна в 

обсъждания и семинари, пос-

ветени на възобновяемата 

енергия, в т.ч. и офшорните 

инсталации и възможности 

за развитието им в Черно 

море. Много сериозно се ан-

гажирах с „Нов европейски 

Баухаус“ – в дейността на 

тематичната група на ЕП, 

онлайн семинари, поредица 

от работни срещи. Разбира 

се, не трябва да пропускам 

и темата за културното 

наследство, по която целе-

насочено и активно работя.

Как  започва  за  ЕП 
2022 г.? Вече има приет бю-
джет на ЕС. Националните 
планове за възстановяване 
и устойчивост (НПВУ) на 
повечето държави са одо-
брени. Кои ще са сферите, 
в които ще насочи усилия 
Парламентът? Какви са 
новите направления? Кои 
са Вашите приоритетни 
задачи?

Новата 2022 г. започва 

с много амбициозни зада-

чи за ЕП. Да, бюджетът на 

ЕС за тази година е приет 

и страните членки активно 

работят. Преобладаващата 

част на НПВУ са одобрени, а 

болшинството от тях вече 

и финансирани. Европа рабо-

ти с много бързи темпове за 

своето възстановяване. Бъл-

гария стои на едно място и 

усещането вече е, че това 

е място с плаващи пясъци и 

страната ни затъва, вмес-

то да се движи бързо напред.

ЕП ще се концентрира 

върху приемането на паке-

та законодателни досиета 

„Подготвени за 55”. Те са по-

вече от 14 (някои са групира-

ни) и засягат всяка сфера на 

развитие на европейското 

общество, да не забравяме, 

че това включва и българ-

ското. Ще работим да прие-

мем нови правила за ползване 

на земеделски земи и гори, за 

рибарството, за енергийна-

та ефективност, енергий-

ните характеристики на 

сградите, възобновяемите 

енергийни източници, тър-

говията с емисии, емисиите 

от автомобилите и ванове-

те. Ще одобрим създаване-

то на нов Социален фонд за 

климата. Всичко това вече 

се разглежда в комисии и ще 

бъде прието в пленарна зала 

не по-късно от средата на 

годината. Няма да коменти-

рам каква е готовността на 

България да прилага такива 

директиви. У нас все още 

се дискутира дали няма да 

се спасим от Зеления пакт, 

без да водим разговора за 

огромните ползи на „зеле-

ния” и дигитален преход за 

технологичното обновява-

не и икономическия растеж. 

Окуражаващото за мен е, че 

българският бизнес следи и 

участва в процесите, и аз 

разчитам на организации 

като КСБ да ни помагат при 

взимането на решения със 

своите експертни позиции.

Аз вече съм докладчик 

в сянка по Европейския со-

циален фонд за климата. А в 

работна група С се обсъжда 

всичко, което трябва да се 

свърши по целия пакет, как-

то и конкретни текстове и 

изменения.

През първите месеци на 

новата година усилията ми 

ще са насочени и по доклад 

за ролята на „Нов европейски 

Баухаус“ - съвместна иници-

атива на Комисията по кул-

тура и Комисията по про-

мишленост, енергетика и 

иновации. Ще продължа и ра-

ботата си по подготовка и 

провеждане на срещи, диску-

сии и семинари в България и 

в ЕП. Надявам се през 2022 г. 

пандемията от COVID-19 по-

степенно да отстъпва и да 

бъдем по-гъвкави в своите 

инициативи.

6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 21 януари 2022

За мен КСБ е ценен партньор, с който да сверявам позиции в Европейския парламент

Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“:

Поемам ангажимента да задам писмен въпрос за цените на строителните материали на вицепрезидента 
на ЕК Валдис Домбровскис и на еврокомисаря по сближаване и реформи Елиза Ферейра. Ще предоставя 
отговорите им на вестник „Строител“, за да ги направи достояние на строителния бранш.

Снимка Венцислава Тренчева
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Вие работите активно 
по отношение на иници-
ативата „вълна за рено-
виране” и повишаването 
на енергийната ефектив-
ност. В тази връзка какво 
смятате, че трябва да се 
направи, за да се увеличи 
темпът на саниране на 
сградите в Съюза? В мо-
мента, доколкото имаме 
информация, той е около 
1% на годишна база.

Наистина „вълна за ре-

новиране“ е в центъра на 

вниманието ми и аз очаквам 

и новите, предложени от 

ЕК, проекти за директиви 

да спомогнат за нейното 

реализиране. Неслучайно 

енергийната ефективност 

на сградния фонд присъства 

в редица проектодирективи 

– като се започне от про-

мените в Директивата за 

енергийните характеристи-

ки на сградите и се стигне 

до европейската търговия 

с емисии и Социалния фонд 

за климата. Колкото пове-

че експертни становища 

и анализи се подготвят по 

темата, толкова се увели-

чават възможностите, кои-

то се предлагат за „вълна 

за реновиране“ и нараства 

значението й, както и се 

приближаваме към постига-

не на целите на ЕС за клима-

тично неутрален континент 

към 2050 г. Има и все повече 

въпроси - от паспортите за 

енергийни характеристики 

на сградите през национал-

ните дългосрочни планове 

за саниране до характерис-

тиките на строителните 

материали и осъвременя-

ването на странични за 

строителството, но важни 

за функционирането на сгра-

дите екосистеми, като про-

изводство на бяла и черна 

техника, инфраструктура за 

зареждане на електромобили 

и др. Много е важно ренови-

рането на сградния фонд да 

бъде ключов елемент от на-

ционалните планове за въз-

становяване и устойчивост. 

Ако е така – още през тази 

година ще бъдем свидетели 

на качествена промяна към 

добро в рамките на ЕС. Дали 

ще има промяна в България – 

зависи от Националния план 

и кога той ще бъде одобрен 

и финансиран.

Къде стои страната ни 
по отношение на саниране-
то? Какви мерки трябва да 
се предприемат, за да не 
изоставаме драстично от 
останалите страни?

България има опит в са-

нирането на многофамилни 

жилищни сгради. Оператив-

ните програми за регионал-

но развитие са финансира-

ли и проекти за енергийно 

обновяване на обществени 

сгради. Има много критики 

за качеството на санира-

нето, но е важно, че строи-

телните фирми имат опит в 

изпълнението на такъв вид 

работа и изискванията към 

качеството на материали-

те, технологията и процеси-

те. Важно е дългосрочната 

ни национална програма да е 

стратегически насочена, с 

ясни изисквания, параметри 

и индикатори. Хубаво би било 

да се направи анализ как об-

новените сгради намаляват 

сметките за електроенер-

гия на домакинствата, кои-

то живеят в тях. 

А къде стоим – засе-

га не мога да кажа, че сме 

много напред. Има страни 

от ЕС, които са постигна-

ли много и процентите на 

реновираните сгради при 

тях са двуцифрени числа. 

Пример могат да бъдат 

скандинавските страни. 

Други държави са разрабо-

тили модели за осигурява-

не на средства, които им 

позволяват да бъдат много 

гъвкави във финансовите 

модели и да използват при-

мерно приходите от търго-

вия с емисии – като Чехия. 

Много са и възможностите, 

които предоставя Европей-

ската инвестиционна банка. 

Модели и възможности има. 

България трябва да изра-

боти стратегията си и да 

преминава към реализация.

Какво е мястото и зна-
чението на националните 
планове за възстановяване 
и устойчивост? Как ще се 
отрази забавянето на вна-
сянето на българския план?

НПВУ са ключова част 

от целия механизъм „Следва-

що поколение ЕС“. Те, когато 

са разумно и стратегически 

подготвени, не си поставят 

за цел да се възстановим на 

нивата отпреди пандемия-

та, а са насочени към много 

по-амбициозни цели – да се 

използва момента за тех-

нологична трансформация 

на икономиките и „зелен” и 

дигитален преход. Това е 

основният проблем на вари-

антите на българския план 

– формално спазване на про-

центите от инвестиции в 

основните направления, но 

вложения, които не водят 

до трансформация и рас-

теж. Не е нормално целият 

проблем със затварянето 

на въглищните мини да се 

сведе до създаването на 

едно държавно предприятие 

с неясни цели и функции, а 

да се пренебрегне целият 

комплекс от възможни мер-

ки, като компенсации, ква-

лификация, разработване на 

нови икономически сектори, 

образование, иновативни 

подходи. Давам този пример, 

но има още много – говорим 

за енергийна ефективност 

на сградния фонд, но се оказ-

ва, че тепърва в Национал-

ния план се предвижда да се 

разработва дефиницията 

на понятието „енергийна 

бедност”. И това се случва 

във време на ясно очертала 

се енергийна криза. Ще дам 

още един пример – повече от 

100 европейски организации 

в областта на културата 

и културното наследство 

призоваха страните членки 

да отделят 2% от ресурса 

в своите планове за култу-

ра и опазване и експониране 

на културното наследство. 

Много държави като Фран-

ция и Италия се съобразиха 

и заложиха 2%, Чехия задели 

4%. България – само 1,3%. В 

същото време толкова ни 

се иска да бъдем дестина-

ция за културен туризъм. 

Има странни постановки в 

проекта на Националния ни 

план. Надявам се в рамки-

те на първата половина на 

тази година той да придо-

бие по-ясни очертания.

Стартира и новият 
програмен период. Има ли 
вече подадени за одобрение 
оперативни програми от 
държавите? Какъв е край-
ният срок, до който това 
трябва да се случи? Кои 
ще са основните сфери, в 
които ще се инвестират 
европейските средства 
през 2021 - 2027 г.?

Да, първата година от 

новия програмен период 

вече отмина. Оперативни-

те програми на страната ни 

не са договорени и от фра-

гментарната информация, 

която изтича в публичното 

пространство, разбираме, 

че не са и написани. Наско-

ро четох проект на Спора-

зумение за партньорство. 

Все още e доста сурово. 

Убедена съм, че българско-

то общество – местни вла-

сти, бизнес, образователни 

институции, неправител-

ствен сектор, има право на 

повече информация в нача-

лото на втората година от 

плановия период. А какво ще 

се финансира? Каквото дър-

жавата договори. Регламен-

тите са широки, максимално 

отразяват интересите и 

опита на членовете на ЕС 

и предполагат добра осно-

ва за преговори. Разбира се, 

стратегическата визия на 

всяка страна е от огромно 

значение. В момент, когато 

не е одобрен и Национални-

ят план за възстановяване 

и устойчивост, трябва да 

има ясно разграничаване на 

целите на двата типа доку-

менти и гарантиране на не-

възможността за дублиране, 

както и оставянето на бели 

полета, които биха намалили 

ефекта от инвестициите.

Скоро се разбра, че и 

стратегическият план за 

земеделието на България не 

е представен в поставения 

от ЕК срок - 31.12.2021 г. За-

бавянето на оперативните 

програми дотук е една го-

дина. Дали ще станат две и 

повече, или България ще се 

мобилизира и ще постигне 

по-бърз напредък, зависи из-

цяло от правителството.

На дневен ред за стро-
ителния бранш е драстич-
ното увеличение на цените 
на строителните матери-
али. Коментира ли се те-
мата на европейско ниво, 
как това повишаване ще се 
отрази на изпълнението на 
инфраструктурните про-
екти в ЕС? Обсъждани ли 
са мерки в ЕП за справяне 
с този проблем?

Темата с цените на 

електроенергията, енерго-

носителите и последващия 

скок в цените на материали 

и услуги е в центъра на вни-

манието на всички европей-

ски институции. Това, което 

се очертава като обща по-

зиция, е, че могат и трябва 

да се предприемат мерки на 

европейско ниво, но те тряб-

ва да бъдат комбинирани с 

национални мерки и компен-

сации, които да гарантират 

стабилност на бизнеса и да 

предпазят потребителите 

и най-вече микро- и малкия 

бизнес от спекулации. За 

съжаление мерките, които 

се предприемат в България, 

отново са фрагментарни и 

губят възможния кумулати-

вен ефект при прилагането 

на комплекс от мерки – не 

само компенсации, но и уве-

личаване на обемите на ра-

бота на малките фирми, за 

да се постигне естествено 

поевтиняване на матери-

алите при увеличени обеми 

на потребление. Ако се про-

веде амбициозна програма 

за реновиране на публични 

сгради, този ефект може 

да бъде постигнат и да се 

запазят и създадат нови 

работни места в малките 

строителни компании.

Но за да бъда напълно 

коректна към българския 

строителен бранш, поемам 

ангажимента да задам пис-

мен въпрос за цените на 

строителните материали 

на вицепрезидента на ЕК 

Валдис Домбровскис и на ев-

рокомисаря по сближаване и 

реформи Елиза Ферейра. Ще 

предоставя отговорите им 

на вестник „Строител“, за 

да ги направи достояние на 

строителния бранш.

Бяхте организатор на 
семинар, посветен на кул-
турното наследство, като 
посочихте, че то намира 
своите измерения в енер-
гийната ефективност, ди-

гитализацията и новото 
устройство на градската 
среда – „Нов европейски Ба-
ухаус”. Как се случва това?

„Нов евопейски Баухаус“ 

е една от най-амбициозни-

те инициативи на ЕС през 

последните години. Тя си 

поставя за цел да пренесе 

принципите и задачите на 

Зеления пакт в ежедневие-

то на европейския гражда-

нин – в градската среда, в 

материалите и дизайна на 

жилищното пространство, 

в работните и рекреативни 

пространства, в интегри-

рането на културното на-

следство в новата среда, 

в която живеят хора, които 

милеят за бъдещето на пла-

нетата Земя и се чувстват 

комфортно в дигиталния 

свят. Ако само преди поло-

вин година „Новият Баухаус” 

беше идея, представена с 

много красиви думи, то сега 

в началото на 2022 г. той 

е изпълнен със съдържание, 

конкретни проекти, изиск-

вания към местни власти, 

архитекти, строители, 

работещи в културни ин-

ститути и институти на 

културната памет, непра-

вителствен сектор, обра-

зование, пространствено 

планиране, рециклиране на 

материали, строителен 

отрасъл. Инициативата 

мобилизира творчески ели-

ти и местни власти, които 

са готови да превърнат съ-

временна Европа в модерно, 

щадящо околната среда и 

интегрирано с природата 

място на живот. Тази идея 

се приема трудно у нас, но 

се радвам, че млади българ-

ски архитекти и амбициозни 

кметове на общини, строи-

телни фирми, бизнес орга-

низации, медии се включват 

все по-активно в реализаци-

ята на „Нов европейски Бау-

хаус“. Наскоро се разбра, че и 

БТА е партньор на инициати-

вата, и очаквам все повече 

конкретни проекти и реали-

зирани идеи. А когато гово-

рим за културно наследство 

и „Нов европейски Баухаус“, 

трябва да свикнем с мисъл-

та, че недвижимите памет-

ници на културата и движи-

мите паметници – фондове 

на библиотеки, архиви, му-

зеи, галерии, са не само част 

от облика на съвременна 

Европа, те са актив за раз-

витие, историческа памет, 

извор за вдъхновение, ресурс 

за иновативно мислене, по-

тенциал за туризма и много 

повече. Така че инициати-

вата дава възможност и за 

интегриране на културното 

наследство в съвременната 

среда на живот в Европа.

Какво мислите за Кон-
ференцията за бъдещето 
на Европа? Какво е мне-

нието на европейците, как 
може да се подобри рабо-
тата на ЕП, ЕК, а и на Вас 
– евродепутатите?

Конференцията е ог-

ромно доказателство за 

виталността на ЕС и ес-

тествените му усилия за по-

добрение и оптимизиране на 

работата на институциите 

му. Казвам „огромно“, като 

имам предвид броя граждани 

на ЕС, които се включват в 

дейността на Конференция-

та въпреки всички проблеми 

с пандемията. Десетки хиля-

ди са европейците, които из-

казват мнения, предложения, 

участват във форматите 

на Конференцията. За всич-

ки тях ЕС е важен и е ключо-

во как той ще функционира 

по-добре. 

Първата задача на Кон-

ференцията – да приближи 

Съюза до неговите гражда-

ни, вече се изпълнява. Как 

точно да се подобри рабо-

тата на институциите, ще 

кажат конкретно европей-

ците. Това е смисълът на 

Конференцията за бъдеще-

то на Европа.

Как ще продължите съ-
трудничеството си с КСБ 
през новата година?

Надявам се взаимо-

действието ми с Камарата 

на строителите в България 

да продължи и през 2022 г. За 

мен КСБ е ценен партньор, с 

който да сверявам позиции 

в Европейския парламент, 

да представям нови инициа-

тиви, да работя за модерни-

зиране на строителния сек-

тор в ЕС и за повишаване на 

неговата роля в социалния и 

икономически живот на Съ-

юза. Камарата на строите-

лите винаги ще бъде канена 

като партньор за мои иници-

ативи в България или в ЕП.

Да очакваме ли през 
2022 г. да възстановим 
традицията за провежда-
не на съвместни събития? 
Имаме едно такова плани-
рано в календара за годи-
ната?

Нека си пожелаем отла-

ганото вече близо две годи-

ни съвместно събитие, кое-

то планираме да се състои 

в Брюксел и да бъде посве-

тено на дигитализацията в 

строителния сектор, да се 

случи. Дано ситуацията с 

пандемията се подобри и да 

успеем да проведем събити-

ето през 2022 г.

Какво ще пожелаете на 
читателите и на екипа на 
в. „Строител”?

На  читателите  на 

в. „Строител“ пожелавам на 

първо място здраве! Нека 

имат воля за работа и ус-

пех, сила на позициите и са-

мочувствие, лично щастие!
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Инж. Иван Моллов, изп. директор на „Райкомерс Конструкшън“, член на ИБ и УС на КСБ:

Необходим е закон за ВиК, който да даде еднозначна основа и перспектива за развитие на сектора
Ренета Николова

Инж. Моллов, приеме-
те поздравления от екипа 
на в. „Строител“ за получе-
ната престижна награда 
на ОП София „Най-добър 
строител“ в категория 
„Големи предприятия“. Как 
приемате това отличие 
от колегите Ви?

Благодаря Ви! Този приз 

е важно признание за целия 

екип на „Райкомерс Кон-

струкшън“ ЕАД не само 

като оценка за знанията, 

уменията и опита ни, но 

и за старанието ни за ця-

лостното развитие на сек-

тора. Удовлетворен съм от 

свършената работа дотук 

и съм сигурен, че все така 

всички заедно ще градим 

европейски облик и ще се 

грижим жизнената среда в 

страната ни да става все 

по-добра. 

Каква беше 2021 г. за 
компанията, кои бяха ос-
новните обекти, по реали-
зацията на които работи-
хте? Кое бихте посочили 
като най-голям успех? 

Изминалата година 

беше динамична и в усло-

вия на пандемия все така 

нетрадиционна както за 

нас, така и в световен ма-

щаб. 2021 г. беше успешна 

по няколко основни направ-

ления. Чисто в работен 

план стартирахме няколко 

големи инфраструктурни 

проекта, като реконструк-

цията и доизграждането на 

ВиК мрежите в Русе, в Бяла 

Слатина и Ямбол, завър-

шихме реконструкцията и 

разширението на вътреш-

на водопроводна и канализа-

ционна мрежа на Елхово, но 

може би най-големият успех 

е, че съумяхме и се надявам 

и занапред да имаме този 

резултат – да опазим хора-

та си здрави и дееспособни. 

Като постижение бих отбе-

лязал и че в тази обстанов-

ка на галопираща инфлация 

и лавинообразно покачване 

на разходите както на до-

макинствата, така и на ра-

ботодателите, съчетано с 

хроничен вече недостиг на 

кадри в строителния сек-

тор, успяхме да мотиви-

раме сплотения ни екип, а 

също така и да привлечем 

нови попълнения във връзка 

с нарасналите ни нужди. 

Какви мерки предприе-
хте за справяне с COVID-19 
кризата?

Това е също един от ус-

пехите, които отчитам за 

голямо постижение – спра-

вянето (досега) със сери-

озната кризисна ситуация, 

пред която бяхме изправени 

всички вследствие разпрос-

транението на COVID-19. 

Не зная дали други са били 

по-добри, но фактите към 

момента говорят, че „Рай-

комерс“ се справи изключи-

телно добре с извънредна-

та обстановка в страната 

до момента. 

Успяхме почти миг-

новено да преминем в 

дистанционен режим на 

работа (където това е 

възможно), осигурихме и 

осигуряваме в максимална 

степен разпространение-

то на актуална и досто-

верна информация до всич-

ки. Въведохме и спазваме 

стриктно задължителните 

и препоръчителните проти-

воепидемични мерки, наба-

вяме необходимите лични 

и колективни предпазни 

средства. Ограничаваме 

преките контакти и преси-

чането на човекопотоците, 

същевременно успяваме да 

минимизираме сътресени-

ята, породени в резултат 

на тези ограничителни 

мерки, и продължаваме да 

изпълняваме възложените 

дейности без съществено 

отражение в производи-

телността. По този начин 

и на този етап успяваме да 

създадем една достатъчно 

защитена работна среда и 

да ограничим до минимум 

разпространението на ви-

руса сред нас.

Независимо че всички 

сме наясно с неблагоприят-

ното отражение на тези 

ограничения върху колек-

тивния дух и самосъзнание, 

парадоксалното е, че имен-

но преминаването ни през 

това предизвикателство 

доказа наличието на спло-

тен екип и даже го затвър-

ди. В момента подготвяме 

реакция за тежък сцена-

рий и план за действие при 

отсъствие на повече от 

50% от персонала относно 

дейностите, които не мо-

гат да бъдат изпълнявани 

дистанционно, предвид из-

ключително високата за-

болеваемост в страната и 

ежедневното й повишаване. 

Надявам се никога да не се 

налага да бъде прилаган 

и използван такъв план за 

действие, но за мен, за нас, 

за „Райкомерс“ предвари-

телната подготовка вина-

ги води до успех.

2021 г. беше специална 
за „Райкомерс Конструк-
шън”, празнувахте 30-го-
дишнината на фирмата. 
Разкажете ни малко по-
вече за историята и как 
се промени компанията в 
годините?

Да, през лятото на 

2021-ва отбелязахме рожде-

ния ден в присъствието на 

служителите си и техните 

семейства по доста нетра-

диционен начин с 12-часова 

програма и уникално шоу. 

Беше една невероятна и - 

сигурен съм - незабравима 

емоция за цялото ни вече 

голямо семейство! Гордеем 

се с историята си и фа-

кта, че в далечната 1991 г. 

„Райкомерс Конструкшън“ 

стартира като малък семе-

ен бизнес с екип от седем 

човека, един „Щил“ (ъглош-

лайф) за рязане на водопро-

водни тръби и огромно коли-

чество ентусиазъм и любов 

към професията, които са 

основната задвижваща 

сила и до днес. 

Много неща се проме-

ниха, защото в „Райкомерс 

Конструкшън“ работят 

хора, това е жив организъм, 

който се развива ежеднев-

но. Имаме повече опит, 

увеличи се съществено на-

шият ресурс и потенциал, 

въведохме нови, по-ефек-

тивни технологии и произ-

водствени практики, раж-

дат се и се реализират все 

повече новаторски идеи.

По-важното за мен оба-

че е какво не се промени! 

Независимо от значител-

ното увеличение на числе-

ността ни (над 350 служи-

тели днес) не се промениха 

близките, честни и откро-

вени „семейни“ отношения 

в нашата компания, заед-

но сме като едно цяло и в 

тежките, и в радостните 

моменти. Не се промени и 

отношението ни към рабо-

тата – правим правилните 

неща правилно, свършваме 

си работата качествено и 

в договорения срок и се гор-

деем с всеки един обект от 

30-годишната ни история! 

В началото на новата 
година какви са плановете 
и целите, които си поста-
вяте?

Предвид продължаваща-

та пандемична обстановка 

и повишението на цените 

и разходите основният ни 

приоритет ще бъде да за-

доволим потребностите 

на служителите си – да им 

осигурим безопасна сре-

да и условия за работа, да 

имат постоянна заетост, 

да поддържаме мотиваци-

ята им на високо ниво. За 

нас човешкият капитал е 

най-важното, което при-

тежаваме, и ежедневната 

грижа за служителите ни е 

част от нашата мисия, а не 

просто някакво клише. 

Естествено вторият 

ни приоритет ще бъде да 

завършим успешно и в срок 

обектите си, като пови-

шаването на цените на 

материалите и неритмич-

ността в доставките им 

усложняват неимоверно за-

дачата.

Как се отразява пови-
шаването на цените на су-
ровините и материалите 
на работата Ви? Какви са 
другите предизвикател-
ства, с които се сблъск-
вате?

Безизкопно преминаване под 16 коловоза на Централна гара в София
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ВиК инфраструктурата 

е почти изцяло държавна 

или общинска собстве-

ност и те са основният 

ни възложител. Същото 

се отнася и за проектите 

по оперативните програ-

ми и предстоящото из-

пълнение на Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост. Трябва да се 

вземат навреме мерки пред 

опасността от провал на 

европейските програми, 

защото в крайна сметка 

потърпевши ще са бъл-

гарските граждани, които 

няма да получат така нуж-

ното благоустройство във 

всички сфери на обществе-

ния живот. 

Проблемът е сериозен, 

защото договорите са 

сключвани след дълги тръж-

ни процедури, когато цени-

те са били много по-раз-

лични и предвидимият риск 

за изпълнителите е бил в 

съвсем друг порядък. Ни-

ският индекс на инфлация и 

икономически стабилният 

пазар в целия Европейски 

съюз в последното десети-

летие са причина в дого-

ворите за строителство 

да не се включват клаузи, 

запазващи икономическия 

баланс между възложителя 

и изпълнителя, независимо 

че както българското, така 

и европейското законода-

телство предвиждат та-

кива възможности. Тоест 

намираме се в ситуация, 

в която резките и непред-

видими пазарни колебания 

съществено нарушават 

икономическия интерес на 

една от страните, което 

води до неустойчив модел, 

а в някои случаи и до невъз-

можност за изпълнение на 

поетите договорни ангажи-

менти. 

Необходима е спешна 

методика за коригиране на 

цените на вече сключени 

договори, защото към мо-

мента в резултат само на 

поскъпването на ВиК ма-

териалите средно с 35% 

общата стойност на до-

говорите следва да се уве-

личи с 18 - 20%. В другите 

сектори на строителство-

то ситуацията е дори по-

тежка, а предвид огромния 

общ обем на изпълняваните 

договори за целия строите-

лен бранш ще е невъзможно 

да понесе подобен финан-

сов товар. Всички трябва 

да си даваме сметка, че 

евентуалните фалити на 

строителни фирми ще по-

влекат и такива от други 

сектори – доставчици на 

материали, транспортни 

компании, фирми, изпълня-

ващи обслужващи и съпът-

стващи дейности, и т.н. 

Необходимо е, разбира се, 

да се изработи и решение 

в средносрочен план, тъй 

като увеличените цени на 

материалите все още не 

отчитат неимоверното 

поскъпване на енергоиз-

точниците и това тепърва 

предстои. 

Вие сте член на ИБ и 
УС на КСБ. Какви трябва 
да бъдат основните прио-
ритети на Камарата през 
2022 г.?

През 2022 г. предстои 

КСБ да отбележи 15-годи-

шен юбилей и като бран-

шова организация с дъл-

гогодишна история тя 

неизменно следва политика 

в защита интересите на 

българските строител-

ни фирми, утвърждаване, 

развитие и регулация на 

бранша. Несъмнено обаче 

2022 г. поставя конкретни 

приоритети по отношение 

на крайно належащите за-

конодателни изменения, 

водеща роля в прехода към 

дигитализация, реализация 

на интегрирани концепции 

за развитие, обезпечава-

не на човешкия капитал и 

осигуряване на устойчива 

заетост. Основна задача 

за КСБ ще бъде и защита и 

утвърждаване авторитета 

на българските строители. 

Трябва да променим този 

негативен имидж, който 

абсолютно безпочвено се 

създаде в общественото 

пространство. Ние винаги 

сме били и ще бъдем най-го-

лемите радетели за това 

да има ясни и прозрачни 

правила, да има адекват-

на и ефективно работеща 

нормативна уредба и зако-

нова рамка, да има стройна 

система за контрол и ясно 

разпределение на отговор-

ностите. Трябва всички 

да разберем, че ръцете 

на строителите, на тези 

200 000 човека, ангажира-

ни в бранша, са ръце, които 

изграждат, строят и се 

грижат да имаме една мо-

дерна, удобна и чиста среда 

и са мръсни само поради ес-

теството на тежкия физи-

чески труд, който полагат 

ежедневно! Недопустимо и 

безотговорно е с лека ръка 

да се омаскарява цял един 

бранш с вековна история 

и традиции! Това ще бъде в 

основата на медийната ни 

политика, но това ще бъде 

и главният мотиватор в 

стремежа ни за осигурява-

не на ефективна саморегу-

лация в бранша. 

Не на последно място, 

отново в защита на ин-

тереса на българските 

строители, но и на обще-

ството като цяло, неот-

ложна задача е осигуряване 

на справедлив механизъм 

за регулиране и запазване 

на икономическия баланс 

в съответствие с инфла-

ционните процеси и пазар-

ните колебания на суровини 

и материали, разходите 

за труд, електроенергия 

и горива. Ускореният пре-

ход към дигитализация би 

могъл да бъде решение на 

този въпрос в дългосро-

чен план, както и основен 

двигател в развитието на 

конкурентоспособността 

на българските строител-

ни фирми. 

Как оценявате изпълне-
нието на ОП „Околна среда 
2014 – 2020“ („ОПОС 2014 - 
2020“) и има ли риск от не-
реализиране на проекти и 
загуба на средства?

Според мен реално има 

такава опасност и ако не 

се предприемат незабав-

ни мерки, това ще стане 

факт. Към днешна дата 

разплатените средства по 

„ОПОС 2014 - 2020“ са мал-

ко под 50%, а навлизаме във 

втората от трите години 

след края на програмния 

период, в които все още е 

допустимо извършването 

на разходи. Не мисля, че 

има смисъл да коменти-

раме причините да сме в 

това състояние, по-тре-

вожното е, че ако спешно 

не се намери механизъм и 

ресурс за индексация както 

на договорите в изпълне-

ние, така и на тези, чиято 

реализация предстои, го-

ляма част от проектите 

просто няма да се случат. 

Проектната документация 

е разработена преди 4 - 5 

години (а за някои още в 

предишния програмен пери-

од, какъвто е случаят със 

Смолян), към този момент 

са остойностени и опреде-

лени бюджетните рамки, а 

днес реалността е друга. 

Вероятно изпълнението на 

някои от проектите може 

да се фазира и прехвърли в 

настоящия програмен пери-

од 2021 – 2027 г., което ще 

е загуба от няколкостотин 

милиона. По-опасно е, ако 

не се постигнат минимал-

ните цели и параметри по 

цялостното изпълнение на 

оперативната програма, 

което вече може да доведе 

до загуба на общия ресурс 

и необходимост от въз-

становяване на усвоените 

вече евросредства. Ако се 

реализира вторият сцена-

рий, което аз искрено се 

надявам да не се случи, то 

поради управленска недал-

новидност и недостатъчна 

политическа воля да се оси-

гурят допълнително няколко 

десетки милиона, както и 

законосъобразен механизъм 

за дофинансиране, можем да 

загубим почти 3 милиарда 

лева. Което ще е истинска 

трагедия на фона на със-

тоянието на ВиК мрежите 

в страната, на огромните 

загуби на вода, на големия 

брой градски канализации, 

които се изливат без никак-

во пречистване в реките, и 

не на последно място – на 

фона на огромната нужда 

от средства за справяне 

със здравната и икономи-

ческа криза, предизвикана 

от вируса COVID-19. 

Нужни ли са промени в 
законодателството, каса-
ещо ВиК сектора? 

Всъщност е необходим 

закон за ВиК, тъй като та-

къв в момента няма и реал-

но в последните 15 - 20 г. 

секторът се ръководи ос-

новно от Закона за водите, 

Закона за регулиране на ВиК 

услугите и Закона за ус-

тройство на територията. 

И трите нормативни акта 

са многократно изменяни 

и допълвани, в някои случаи 

без нужното съгласуване 

между тях, което води до 

неясноти по прилагането 

им. Необходим е нов закон, 

който да даде еднозначна 

основа и перспектива за 

развитие на сектора въ-

обще, който ще отчита и 

съдейства за реализацията 

на дългосрочните полити-

ки за реформи и който ще 

даде възможност за предви-

димост, интегрирано пла-

ниране и развитие на ВиК 

отрасъла. 

Каква подкрепа от 
страна на държавата е 
нужна за водния сектор?

В България ВиК систе-

мите и съоръженията са 

силно амортизирани и загу-

бите на воден ресурс са над 

60%. Покритието с услуги 

по отвеждане и пречиства-

не на отпадни води е далеч 

от желаното и не отговаря 

на законовите изисквания. В 

резултат на това отрасъ-

лът се нуждае от значител-

ни дългосрочни инвестиции. 

В този смисъл държавата 

трябва да набави необхо-

димия ресурс, но също така 

и устойчив механизъм за 

неговото осигуряване през 

следващите 10 - 20 г. 

От първостепенна важ-

ност е да се реализира во-

дната реформа, започнала 

през 2014 г., както и да се 

търси по-голяма ефектив-

ност на инвестициите в 

дългосрочен аспект, за да 

има предвидимост и въз-

можност за устойчиво пла-

ниране в сектора. Това от 

своя страна ще доведе до 

стабилност, възможност 

за развитие и увеличение 

на капацитета както на 

водната инфраструктура, 

така и на цялата икономика 

на страната. Не на послед-

но място всички ние ще се 

радваме на чиста и здраво-

словна среда и ще защитим 

разумното използване на 

ограничените, жизнено не-

обходими водни ресурси.  

Какво ще пожелаете на 
читателите на в. „Строи-
тел“ за 2022 г.?

Да бъдат здрави - както 

те, така и семействата 

им, да бъдат заобиколени 

само от положителна енер-

гия и да вървят с ентуси-

азъм през настоящата го-

дина! 

Пречиствателна станция в Елхово, завършена по ОП „Околна среда 2014 – 2020“, на стойност почти 10 млн. лв.

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД получи наградата на ОП София „Най-добър строител“ в категория 
„Големи предприятия“
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Инж. Делчев, кои бяха 
основните теми, които 
дискутирахте по време 
на първото за година-
та редовно заседание 
на секция „Транспортна 
инфраструктура“ при 
КСБ?

Коментирахме,  че 

приоритетно и важно за 

работата ни през тази 

година е търсенето на 

варианти и методики 

за индексация на цени-

те в строителството. 

Договорихме се,  че в 

рамките на няколко дни 

ще направим различни 

предложения. Спряхме се 

на два основни подхода – 

единият е да се въведат 

изцяло договорите по 

FIDIC или да работим с 

индексационни формули, 

които са заложени в тях. 

Другият е да използваме 

чл. 116 на ЗОП, съгласно 

който има практика да 

се индексира до 50% от 

стойността на даден 

договор в зависимост от 

така наречената тър-

говска непоносимост. 

Това са двете опции. 

Другата важна по-

сока, в която искаме да 

насочим усилията си, е 

въвеждането на дого-

вори по FIDIC за всички 

обществени поръчки. 

Нужно е възложители-

структура. Бяха формулира-

ни предложения за промени 

в нормативната база за 

осигуряване на правила и 

въвеждане на международ-

ни норми за работа по FIDIC.

Основна тема по вре-

ме на дискусията бяха 

проблемите, породени от 

динамичното покачване на 

цените на строителните 

материали. Членовете на 

секцията се обединиха око-

ло предложението основни-

те строителни суровини 

и материали, използвани в 

пътното и жп строител-

ство, да бъдат включени в 

„Потребителска кошница 

в строителството“. Беше 

постигнато съгласие и че 

са нужни мерки за индекса-

ция на действащите към 

момента договори по ЗОП 

за строителство на ин-

фраструктурни проекти и 

въвеждане на клаузи за ин-

дексация в бъдещите.

Във връзка с извърш-

ване на дейности по изра-

ботването на механизъм 

за отчитане на изменение-

то на индекса на цените 

участниците в срещата 

посочиха, че е необходимо 

администрацията на КСБ 

да събира данни относно 

процента на повишение 

на цените на основните 

строителни материали и 

суровини от фирмите чле-

нове на секцията.

Инж. Боян Делчев, председател на секция „Транспортна инфраструктура“ при КСБ и 
изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД: 

те да въведат такива 

договори,  защото те 

определят правата и 

задълженията на всеки 

един участник в инвес-

тиционния процес – про-

ектант,  възложител, 

надзорник и строител. В 

тези договори процеси-

те са ясно регламенти-

рани и когато има про-

блем, е разписано точно 

как се решава, указани 

са стъпките, които се 

правят, в какви сроко-

ве трябва да се уведо-

ми всеки един участник 

и за какво време той е 

длъжен да вземе и върне 

решение. По този на-

чин се постига бързо и 

ефективно изпълнение 

на проектите. 

С настоящите те-

кущи договори ние сме 

поставени в ситуация, 

в която 50% от пробле-

мите,  възникващи на 

обекта в процеса на из-

пълнение, не могат да 

се решат. Тук дори не 

говорим само за цените. 

Всякакви непредвидени 

реални обстоятелства 

са нерешими съгласно 

нашите договори.

Беше обсъден и про-
блемът с липсата на ин-
формация за цените на 
строителните матери-
али в НСИ. Как може да се 
реши той?

Масово материалите, 

с които работим, са бор-

сови. Справка за цените 

за няколко години назад 

може да ни служи като 

отправна точка при ин-

дексацията. Ние като 

компания сме ползвали 

тази методика. Това, 

че в НСИ нямат данни, 

не означава, че КСБ не 

може да направи тази 

статистика с помощта 

на фирмите членове. Съ-

ответно те да поискат 

информация за матери-

алите от големите дос-

тавчици и борсите. Тези 

данни ще са много важни, 

ако влезем във варианта 

с индексационни коефи-

циенти за остойностя-

ването на всеки един 

договор. В тези по FIDIC 

формулите са направени 

универсално и само се 

слагат основните суро-

вини, които са не повече 

от 20% от всички мате-

риали, но определят 80% 

от стойността на СМР. 

Защото когато опрем до 

конкретен казус, няма да 

се позоваваме на този 

или онзи доставчик, а ще 

ползваме статистика-

та. Изработването на 

такава е основна задача 

за КСБ, защото тя е ор-

ганизацията, която пред-

ставлява целия бранш. 

При  з апл а щ ането 

на труда в строител-

ството също има скок. 

Ще стигнем и до този 

въпрос в един момент. 

И за него няма база за 

сравнение. Това също е 

тема, по която трябва 

да се мисли.

Според Вас  колко 
проекта са застрашени 
заради тази неяснота с 
цените?

Само в Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“ са по-

дписани договори за про-

екти за 2 млрд. лв. Има 

и такива, които са в ня-

каква фаза на договаряне 

за почти същата сума. В 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ са сключе-

ни договори, които не е 

ясно дали ще старти-

рат, като само за АМ 

„Струма“ те са за над 1 

млрд. лв. В „Метрополи-

тен“ ЕАД също са склю-

чени договори за около 

500 млн. лв. Във ВиК сек-

тора също има проекти 

за няколко милиарда. То-

ест говорим за проекти 

на обща стойност над 

5-6 млрд. лв. Това е все 

ключова инфраструк-

тура. Изпълнителите и 

сега подписват договори, 

които са търгувани пре-

ди 1 или 2 години, и вече 

не са актуални спрямо 

настоящите цени. 

Ф и р м и те  пл а щ ат 

заплати, с които слу-

жителите ни издържат 

семейства. Изпълнява-

ните сега проекти, ако 

бъдат провалени, няма 

да може да плащаме въз-

награждения на работ-

ниците си. При липса на 

индексация или трябва 

да спрем да изпълняваме 

дадения проект, или да 

осигурим привлечено фи-

нансиране, а после да си 

търсим тези пари през 

съда. Но това означава 

да кредитираме дадения 

възложител толкова го-

дини, колкото се проточи 

процесът. Това са най-

важните неща, по които 

трябва да работим. 

Пак ще го кажа – ус-

пеем ли да вкараме дого-

ворите по FIDIC, темата 

за повишаването на це-

ните на строителните 

материали няма да бъде 

дискутирана повече. До-

говорите ще се изпълня-

ват, като цените ще се 

индексират нагоре или 

надолу според моментия 

пазар. Тогава и възложи-

телите ще са улеснени, 

защото ще имат необхо-

димите формули.

Снимки в. „Строител“

Мирослав Еленков

Секция „Транспортна 

инфраструктура“ към КСБ 

проведе редовно заседа-

ние. На него бе направен 

отчет за свършеното от 

структурата през 2021 г., 

след което членовете й 

одобриха План за работата 

на секцията през 2022 г., 

както и План-сметката за 

финансова обезпеченост за 

изпълнение на дейностите 

през настоящата година.

По време на срещата 

участниците обсъдиха и 

актуални теми, свързани с 

изпълнението на проекти 

от транспортната инфра-
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Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ - Монтана: 

Пожелавам в. „Строител“ да остане все така обичано и предпочитано издание за всички

Росица Георгиева 

Инж. Кирилова, как-
ва беше 2021 г. за Вас 
като председател на 
ОП на КСБ – Монтана, 
за структурата, която 
ръководите, и за сектор 
„Строителство“ във Ва-
шия регион?

Изминалата 2021 г. бих 

я определила като година, 

свързана с много промени 

и трудности поради про-

дължаващата пандемия 

от COVID-19, които от 

своя страна доведоха до 

затруднения в работата 

не само на строителния 

бранш, но и на всички дру-

ги професионални струк-

тури. Но годината беше 

динамична, интересна и 

ползотворна. В дейността 

на строителния сектор се 

наложиха строги мерки и 

ограничения, което до из-

вестна степен се отрази 

неблагоприятно. Въпре-

ки това всички проекти, 

които бяха започнати или 

планирани, се реализира-

ха, което говори за добра 

организация и сили да се 

справим със създалата се 

ситуация. 

Искам да обърна вни-

мание на факта за значи-

телното повишаване на 

цените на строителните 

материали. Смятам, че 

това е най-неприятният 

момент за всички, което 

е възможно да доведе до 

нестабилност в бъдещо-

то намиране на възложи-

тели. 

В дейността на ОП на 

КСБ – Монтана, не бих ка-

зала, че сме имали някакви 

конкретни проблеми или 

спиране на работа. Всич-

ко протичаше обичайно, 

централното звено на КСБ 

реагираше на промените 

доста бързо и навременно 

и така се създадоха нор-

мални и съобразени със 

ситуацията условия за из-

пълнение на задълженията 

в офисите на местните 

структури. 

Какви са особености-
те на бранша във Вашия 
регион? Какви са пробле-
мите и трудностите, с 
които се сблъсквате на 
местно ниво?

Определено редица 

неща се промениха. Всички 

тези противоепидемични 

мерки, които се наложиха, 

затрудниха много админи-

стративната дейност на 

фирмите и организацията 

на работата. Също така 

да не забравяме и един 

много стар и наболял про-

блем, а именно този, който 

е свързан с намирането на 

квалифицирана работна 

ръка. Трудности продължа-

ват да създават и сивият 

сектор, и нелоялната кон-

куренция.

А как се промениха 
условията на работа 
вследствие от продъл-
жаващата втора година 
пандемия?

Дейността ни стана 

по-организирана. Работим 

на групи и при взимане на 

съответните предпазни 

мерки. 

Споменахте, че сред 
основните проблеми в 
сектора са повишава-

щите се цени на строи-
телните материали. Как 
това се отразява на фир-
мите във Вашия регион?

Все още не мога да 

кажа конкретно как ще 

рефлектира това върху 

строителния бранш, но 

моите очаквания не са ни-

как обнадеждаващи. Смя-

там, че високите цени 

биха намалили много въз-

можността от намиране 

на инвеститори. Хората 

ограничават разходите 

си, основавайки се на не-

сигурността в бъдеще.

Какви са основните 
цели, които си поставя-
те за 2022 г.?

Основните задачи, кои-

то стоят пред нас, са да 

намираме стабилни инвес-

титори, да имаме работа. 

Нашата цел е да успеем да 

задържим работната ръка 

и да създадем все по-добри 

възможности за професио-

нална изява.

Според Вас какви са 
проблемите пред сектор 
„Строителство“, към 
които ръководството 
на КСБ трябва да насо-
чи своето внимание и 
за решаването на които 
трябва целенасочено да 
работи?

Както казах, а и не 

за първи път, Камарата 

трябва да се фокусира в 

решаването на проблема 

за намирането на квалифи-

циран персонал в об ласт-

та на строителството. 

Виждам възможност това 

да се случи чрез подкрепа 

на професионалните гим-

назии по строителство. 

Също така бих искала 

КСБ да наблегне върху 

изчистването на сивия 

сектор и намиране начин 

за нормиране цените на 

отделните видове строи-

телно-монтажни работи. 

Нелоялната конкуренция  

пречи на доказали се в го-

дините фирми с предлага-

нето на нереални цени и 

ниско качество на изпъл-

нените дейности.

А четете ли в. „Стро-
ител“ и какви са Вашите 
пожелания към нашите 
читатели?

Да, разбира се, че чета 

в. „Строител“. Изданието 

си остава за мен и екипа 

ми предпочитаният бран-

шови вестник. Работата 

ми с Вас винаги е била при-

ятна и за мен е удоволст-

вие да си сътруднича с 

медията. 

Пожелавам на целия 

екип на в. „Строител“ гра-

дивна, добра и успешна ра-

бота и да си остане все 

така обичано и предпочи-

тано издание за всички. 

На читателите пожелавам 

късмет и успешна Нова 

2022 г. Бъдете здрави!

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

През 2021 г. в Монтана се проведе регионален кръг от националното състезание „Най-добър 
млад строител“

Традиционно в края на всяка година и началото на новата в. „Строител“ ре-
ализира поредица от интервюта, в която представя какви са били изминалите 
12 месеца за председателите на Областните представителства на КСБ и пред 
какви предизвикателства са били изправени. В настоящата серия от разговори, 
стартирала през декември 2021 г., питаме и как продължава да се отразява панде-

мията на бранша и как са работили фирмите в условия на ограничения. Поставяме 
и въпроси, свързани с приоритетите им, както и 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. Данка Кирилова, 
председател на ОП на КСБ – Монтана.
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Държавата дава назад от избрания Източен вариант Г10.50 и връща в       
Десислава Бакърджиева 
Ренета Николова

Преди повече от 4 го-

дини бе избран Източният 

вариант Г10.50 като най-

доброто решение за лот 

3.2 на АМ „Струма“. Държа-

вата и цялата експертна 

общност не стигнаха лес-

но до това решение, като 

то се проточи сериозно и 

във времето. Веднага след 

като бе одобрено, инсти-

туциите започнаха работа 

по него – на 12 октомври 

2017 г. Висшият експер-

тен екологичен съвет при 

МОСВ взе решение за одо-

бряване на осъществява-

нето на инвестиционно-

то предложение за Г10.50.  

В 2018 г. МРРБ възложи из-

работването на Подробен 

устройствен план-парце-

ларен план, а 2019 и 2020 г. 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) избра 

изпълнители. Тежките про-

цедури бяха задействани, 

но изглежда, че всички по-

ложени усилия до момента 

са били напразни, след като 

през изминалата седмица 

стана ясно, че

изпълнението на лот 3.2 
на АМ „Струма“ е под 
въпрос. 

Министърът на околна-

та среда и водите Борислав 

Сандов обяви, че е необхо-

дим нов проект за този 

участък от магистралата. 

Той заяви, че преминаването 

на трасето през Креснен-

ското дефиле ще породи 

наказателни процедури от 

Европейската комисия. По 

думите му от екологична 

гледна точка е по-добре да 

се върви към вариантите, 

които може да получат по-

ложителен ОВОС. Като ал-

тернатива той посочи тези 

за дълъг тунел и за преми-

наване през склоновете на 

планината.

Всичко това поставя бъ-

дещето на АМ „Струма“ под 

голяма въпросителна, тъй 

като означава, че тепърва 

ще се разглеждат вече от-

хвърлени идеи, които носят 

сериозни рискове и са твър-

де скъпи като варианта на 

преминаване с дълъг тунел. 

Г10.50 бе избран и под-
крепен от редица българ-
ски и чужди експерти

измежду общо пет вари-

анта като най-добър. Нека 

си припомним защо пред-

ставители на научната 

общност, на неправител-

ствени организации, еколо-

зи и строителния сектор 

застанаха зад Г10.50 и от-

хвърлиха останалите чети-

ри варианта, сред които бе 

и дългият тунел. Извърше-

ните от тях допълнителни 

изследвания и проучвания 

за строителството на дъ-

лъг тунел доказаха, че то е 

технически рисково, неце-

лесъобразно и неприемливо 

за реализация поради инже-

нерно-геоложки, сеизмични, 

икономически и екологични 

проблеми и липса на необ-

ходимия финансов ресурс. 

Заключенията бяха, че ра-

йонът на Кресненското 

дефиле е разположен в една 

от най-сеизмично активни-

те области в тази част на 

Балканския полуостров. С 

него се свързва проявата 

на едно от най-силните се-

измични събития в Европа 

и на Балканите. На 4 април 

1904 г. са регистрирани две 

силни земетресения в ин-

тервал от 23 минути с маг-

нитуди 7.1 и 7.8. Тунелът ще 

пресича основните активни 

структури, които са гене-

рирали тези земетресения. 

Становища на български и 

международни учени сочат 

още, че районът на Креснен-

ското дефиле е изграден от 

скали, съдържащи високи 

фонови концентрации на 

радиоактивни елементи. 

Изкопаната скална маса ще 

е с обем милиони куб. м и 

ще заеме огромни площи за 

нейното складиране. Такива 

депа не са определени, а съ-

щевременно наличието на 

завишена радиоактивност 

изисква тези материали да 

се складират и съхраняват 

при специални условия. Екс-

перти и учени установиха 

още, че при изпълнението 

на тунела ще се дренират 

скалните масиви и по този 

начин ще се отводнят голе-

ми площи, което ще създаде 

екологични проблеми с обез-

лесяването на огромни те-

ритории. Те обърнаха внима-

ние, че такова съоръжение 

е с потенциален висок риск 

от терористични нападе-

ния, както и че са необхо-

дими изключително високи 

експлоатационни разходи за 

неговата поддръжка.

Поради всички тези не-

гативи близо 50 предста-

вители на научната мисъл, 

на неправителствени ор-

ганизации и строителния 

сектор подкрепиха Изто-

чен вариант Г10.50 още в 

процеса на обсъждането 

му и излязоха с официална 

декларация. В нея те бяха 

категорични, че с Г10.50 в 

най-голяма степен се от-

говаря на европейските 

транспортни, социално-

икономически и екологични 

изисквания, и подчертаха, 

че предимствата и ползите 

от реализацията на вариан-

та са безспорни.

Г10.50 предвижда разде-
ляне на двете платна. 

Лявото Кулата – София 

се намира на няколко кило-

метра източно от дефи-

лето, минава източно край 

Симитли, пресича път II-19 

за Банско, продължава меж-

ду Полето и Брежани запад-

но от Мечкул, пресича пътя 

Стара Кресна – Ощава из-

точно от Стара Кресна. 

След това минава западно 

от Влахи и се спуска след 

Кресна западно от път 

Е-79. Дясното платно Со-

фия – Кулата ползва пътя 

през Кресненското дефиле 

с малки подобрения и габа-

рит 10,5 м с две ленти и 

проектна скорост 80 км/час 

и продължава по новия обхо-

ден път на Кресна. Киломе-

тър преди края на лот 3.2 

лявото и дясното платно 

се събират в магистрален 

габарит Г29 - две платна с 

по две ленти в посока, и се 

включват в лот 3.3 - между 

Кресна и Сандански. При-

близителната стойност на 

целия проект бе оценена на 

около 1,2 млрд. лв.

Въпреки становището 

на български и чужди екс-

перти, че Г10,50 e най-до-

брото решение за лот 3.2 

на АМ „Струма“, което бе 

утвърдено и от институ-

циите с избирането му, в 

последвалите години някои 

„зелени” активисти непре-

къснато се опитваха да 

саботират реализацията 

на проекта не само с жал-

би до Върховния съд, но и 

до Брюксел. ВАС отхвърли 

жалбите срещу екооцен-

ката за изграждането на 

Източния вариант Г10.50, 

а Постоянният комитет на 

Бернската конвенция реши 

да не отваря досие по въ-

проса за трасето на авто-

магистрала „Струма“ през 

Кресненското дефиле. 

През 2020 г. АПИ излезе 

с официално съобщение до 

медиите с цел да направи 

уточнение по повод поредни 

„спекулативни твърдения“ 

на някои неправителстве-

ни организации. „Предвид 

чувствителната от еколо-

гична гледна точка защите-

на зона, в която се намира 

отсечката между Крупник 

и Кресна, винаги са търсе-

ни най-добрите решения за 

нейната реализация, като 

в процеса на подготовка 

през годините са разглеж-

дани редица варианти за 

изпълнение на участъка от 

АМ „Струма“ през Креснен-

ския пролом. На базата на 

всички извършени проучва-

ния избраният Източен ва-

риант Г10.50 в най-голяма 

степен отговаря на тех-

ническите, социално-ико-

Предварителните изчисления в идейния проект 

на дългия тунел в Кресненското дефиле показват, че 

оттам ще се генерира скална и земна маса с обем 

над 5 млн. куб. м. Този обем е два пъти по-голям от 

обема на Хеопсовата пирамида. Тук бих задал няколко 

въпроса на хората, които отново изтупват от праха 

и вадят идеята за тунел. Първият – къде в близост на 

Кресненското дефиле ще бъдат сложени две Хеопсови 

пирамиди? Вторият – експертите по редки метали са 

се произнесли категорично, че има научнообосновани 

предположения за това, че от пробива ще излезе ма-

териал, който ще бъде в различна степен с висока 

радиоактивност. Въпросът е как ще се процедира с 

този радиоактивен материал? Тук не говорим за газа 

радон, който е съвсем друга тема. Пробивът при раз-

лома в Кресненското дефиле ще освободи от земните 

недра неизвестно количество радон както по време 

на строителството, така и в хода на функционира-

нето на евентуален бъдещ тунел. 

И най-накрая, като се абстрахираме от цена и 

разходи по експлоатация, прави ли се сметка до как-

ви поражения върху околната среда би довела такава 

идея? Ще има не просто поражения на околната среда, 

става въпрос за екологична катастрофа! Следовател-

но мнението на експертите, които непрекъснато го 

повтарят и показват, както и потвърждават в про-

дължение на много години, е категорично - там тунел 

не трябва да има! Това е.

номическите и екологични 

изисквания. Въпреки това, 

за да е максимално прециз-

на относно въздействията 

на проекта върху видовете 

и местообитанията, които 

са предмет на опазване в 

дефилето, държавата ще 

пристъпи към определяне-

то на специфични консер-

вационни цели и мерки. За 

намаляване на въздейст-

вието върху обекти от 

„Натура 2000” от същест-

вуващия път E-79 Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

се ангажира до края на 

2020 г. да изпълни поредица 

от смекчаващи мерки“, се 

посочваше в съобщението. 

„Решаващо предимство на 

варианта Г10.50, за който 

има действащо и влязло в 

сила Решение по ОВОС, е 

еднопосочното движение 

на превозните средства, 

което съществено ще на-

мали трафика в дефилето 

и риска от пътни инци-

денти. Изпълнението на 

този вариант ще позволи 

значителна гъвкавост при 

експлоатацията на пътя, 

каквато в момента липс-

ва. Избраният вариант на 

трасе е особено благопри-

ятен в сравнение с всички 

останали алтернативи, 

тъй като двете платна 

за движение не се нами-

рат близо едно до друго и 

при тежък пътен инцидент 

ще има къде да се насочи 

трафикът. Това ще позволи 

бърза и безопасна реакция 

на полиция, пожарна, пътни 

служби, както и ще улесни 

движението“, заявиха тога-

ва от АПИ.

През 2020 г. браншови и 

неправителствени органи-

зации, експерти, инженери 

и консултанти препотвър-

диха отново с декларация, 

че подкрепят избрания 

Източен вариант Г10.50 

за изграждане на лот 3.2 

на АМ „Струма“. Те изра-

зиха и категорична пози-

ция в подкрепа на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

относно изпращането на 

нова апликационна форма 

на проекта с включени по-

следните препоръки на ЕК. 

В документа те настояха 

проектът за Г10.50 да бъде 

развит докрай, защото съ-

четава техническа целесъ-

образност и икономическа 

допустимост и в най-голя-

ма степен защитава при-

родата и животинските 

видове в дефилето. Според 

компетентните в матери-

ята специалисти максимал-

но бързото стартиране на 

дейностите по изграждане-

то му е единственият път 

за решаване на проблемите.

Очакваше се лот 3.2 да 

бъде одобрен за финансира-

не в настоящия програмен 

период 2021 – 2027 г. Но 

това едва ли ще се случи, 

след като държавата връ-

ща проекта в изходна по-

зиция. Така перспективата 

за скорошно завършване на 

магистралата се отдале-

чава във времето. А докато 

институциите, еколозите 

и експертите търсят ново 

решение, връщайки се към 

старите идеи, жертвите 

от пътнотранспортни про-

изшествия ще стават все 

повече.

Валентин Николов, 
изп. директор на КСБ: 

Източният вариант на преминаване Г10.50 и вариантът с дълъг тунел

Снимки в. „Строител“
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Арх. Петър Диков:

       изходна позиция ключовия проект и вече отхвърлени идеи

Министърът на еколо-

гията обяви, че автомаги-

страла „Струма“ трябва да 

се извади от Кресненското 

дефиле, което елиминира 

възможността да се изпъл-

ни последното компромис-

но решение да се раздели 

трасето и да се остави 

сегашният път като ед-

нопосочен. Това се заявява, 

след като години наред вся-

какви решения, включващи 

преминаването през дефи-

лето, се оспорват от при-

родозащитниците, тунел-

ното решение се оспорва 

от строители, икономисти, 

сеизмолози и геолози, а изця-

ло ново източно трасе - от 

икономисти и строители. И 

това е една от причините 

за АМ „Струма“ да не се оч-

ертава скорошна перспек-

тива за завършване.

След намерението на 

министър Сандов отново да 

се спре процедурата какво 

ще се случи:

1. Ще стартират нови 

проучвания за трасе извън 

дефилето, което отново 

вероятно ще включва и оп-

цията „дълъг тунел“.

2. Тези проучвания тряб-

ва да преминат през всички 

законови процедури във ва-

рианти.

3. Трябва да се избере 

консенсусен (дали е въз-

можно?) вариант, който да 

се възложи за проектиране.

4. Трябва да се изготви 

идеен проект с необходими-

те геодезически и геоложки 

проучвания.

5. Трябва да се остой-

ности избраният вариант.

6. Трябва да се намери 

финансиране.

7. Трябва да се обяви 

търг за строителство.

8. Трябва да се построи.

Опитът дотук сочи, че 

този път, който трябва да 

се извърви до стартиране 

на строителството, е меж-

ду 6 и 10 г. Като добавим и 

4 до 6 г. за строителство, 

означава, че сегашното дву-

лентово трасе ще продължи 

да функционира още 10 до 

15 г. А по него освен живот-

ните ще страдат и хората 

– това е една от отсечки-

те с най-много смъртни и 

травматични случаи от ка-

тастрофи в цялата страна.

Има възможност про-

блемът да се реши на осно-

вата на вариант Г10.50. Той 

да стане база за бъдещи 

разговори за намиране на 

компромиси, които да удо-

влетворят еколозите, хора-

та от Кресна, строители-

те и държавата като цяло. 

Ще трябва да се направят 

някои промени. Вместо да 

водим спорове и да доказва-

ме кой е по-по-най, по-добре 

да решим въпроса в името 

на България. Без да елими-

нираме нито един от учас-

тниците.

Моето предложение по 

сегашния проект е да се 

обърнат посоките - от Гър-

ция за България да се мина-

ва по старото трасе, а по 

новото да е движението 

към Гърция. Така ще успеем 

да запазим местни бизнеси 

и ще е компромисно реше-

ние за всички.

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ и бивш председател на УС на АПИ:

Инж. Глосов, в продължение 
на няколко години държавата 
и цялата експертна общност 
у нас работи за това да бъде 
намерен най-добрият вариант 
за преминаване на АМ „Стру-
ма“ през Кресненското дефиле, 
в резултат на което бе избран 
Източен вариант Г10.50. Сега в 
момента се чуват идеи за връ-
щане към изграждането на дълъг 
тунел през дефилето, както и за 
разглеждане на други отхвърле-
ни предложения. Вие участвахте 
в този процес, може ли да каже-
те какво накара експертите да 
се обединят около Г10.50?

Изборът на Източния вари-

ант беше преди всичко свързан 

с разглеждането и сравняването 

на оценките на въздействието 

върху околната среда на Г10.50 и 

на дългия тунел. Съпоставихме 

„за“ и „против“ в двата случая и 

надделяха доводите против из-

граждането на тунел. Ще обясня 

защо. Малко странно е да напра-

виш тунел, който да е успоредно 

на река. В историята всички пъ-

тища са се правили по дефилето 

на реките, където е може би най-

характерното място за път. Но в 

нашия случай трябва да обърнем 

повече внимание на екологията 

и геологията. Първо, трасето на 

15-километровия тунел преминава 

през много особена геоложка зона, 

която е характерна с разседи. То-

ест скалната маса над тунела не 

е стабилна. Второ – в участък 

над този тунел преминава един 

от притоците на р. Струма, кое-

то поставя въпроса какво би се 

случило при едно земетресение. 

При сеизмична активност има 

опасност този приток вместо 

към р. Струма да се излее в ту-

нела, това ще се случи при нали-

чието на дори една пукнатина на 

скалата над тунела. Такъв пример 

бе представен на сформирания 

Експертен съвет към КСБ, той 

беше от Китай, където тунел е 

станал неизползваем. Ако земе-

тресение събори мост, той може 

да се възстанови, но тунел, през 

който минава река – не може да 

бъде възстановен. 

Освен това в зоната на пре-

минаване на тунела има скални 

маси, които са с висока степен 

на излъчване на радиоактивност. 

По предварителни данни при по-

строяването на тунела трябва 

да се изкопаят около 8 млн. куб. м 

скална маса, която от своя стра-

на е с висок коефициент на ра-

диоактивно излъчване. Никой до 

момента не е помислил къде ще 

бъде депонирана, така че да е за-

щитено околното пространство 

от радиацията, най-вече хората и 

животните да са в безопасност. 

Важно е да се знае и че за този 

тунел са необходими над 40 км 

обслужващи пътища. Изобщо не е 

екологично да правиш в планината 

толкова км пътища, да се похабя-

ва гора, още повече в защитена 

зона, за да се изгради такова скъ-

по съоръжение. Освен това вен-

тилацията на тунела ще извеж-

да газовете от автомобилите в 

планината концентрирано през 

отделните отдушници. Практи-

ката също така показва, че там, 

където има тунел, територията 

над него в годините се обезлеся-

ва, защото съоръжението работи 

като естествен дренаж и отвеж-

да водите и влагата от земята. 

Данни на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ от времето 

преди назначаването ми за пред-

седател на УС на АПИ сочат, че 

експлоатационните разходи за 

подобен тунел са между 80 и 100 

млн. лв. годишно. Те са за ток, 

пътна поддръжка, знаци, марки-

ровка, всичко необходимо за екс-

плоатацията. В тези 15 км тунел 

трябва да има множество еваку-

ационни преходи между едната и 

другата тръба, така че при ава-

рия, пожар, катастрофа да може 

да минават пожарни, линейки и 

да се евакуират автомобилите. 

Също така трябва да има от-

бивки за принудителни спирания 

за аварирали автомобили. Като 

цяло строителството и поддръж-

ката на такова дълго съоръжение 

е много скъпо. Да, в света има 

изградени дълги тунели, но в тях 

инвестицията е сериозна и зато-

ва се заплаща допълнително при 

преминаване. Становището на 

Експертния съвет към КСБ бе, че 

това съоръжение не е ефикасно 

за нашите условия, при положение 

че могат да се намерят начини 

за заобикаляне на Кресненското 

дефиле и с оглед на финансови-

те възможности на страната. 

Затова бе предложено и взето 

решение потокът от автомоби-

ли за и от Гърция да бъде разде-

лен. Като за посока Гърция да се 

използва съществуващият път 

през дефилето, който ще бъде 

еднопосочен, а в обратна – към 

София, да се изнесе на изток по 

ново трасе, където да има някол-

ко мостови съоръжения и къси ту-

нели, които няма да имат нужда 

от инсталации, аварийни изходи 

и др. подобни. Така че Г10.50 беше 

вариантът, за който имаше кон-

сенсус. Защо сега се връщаме 

към стария вариант? Още преди 

години се говореше, че български-

те фирми не можели да изпълнят 

такъв тунел и затова ще изви-

каме швейцарска компания, която 

имала опит. Практиката при въз-

лагане на инфраструктурни обек-

ти на чужди фирми показва, че из-

пълнението винаги се превъзлага 

на български компании, те свърш-

ват работата, а печалбата се 

изнася там, откъдето е избрани-

ят изпълнител. На практика той 

реално не извършва възложената 

му дейност. Освен това считам, 

че българските фирми вече имат 

доста богат опит в изграждане-

то на тунели.

До какво може да доведе 
едно връщане към вариант ту-
нел или друг? Има одобрен про-
ект и ОВОС?

Има някои забележки по ОВОС, 

които са поправими. Но има прове-

дени тръжни процедури и за двата 

лота – 3.2.1 и 3.2.2. Има избрани 

изпълнители, които са български 

фирми. Предстои подписване на 

договори с тях. Започването на 

нова процедура отмества неща-

та в годините напред.

Възможно ли е да има застой и 
в следващите 5 - 7 години трасето 
на лот 3.2 да си стои неизпълнено?

Да, има такава опасност. А 

през това време ще си ремонти-

раме периодично съществуващия 

път. Да не говорим за натова-

рения трафик и опасността от 

пътнотранспортни произшест-

вия и жертвите, които са доста 

през изминалите години. Явно за 

някои хора това не е от значение, 

а е важно изпълнението да бъде 

възложено на чужда фирма или 

на правилния строител на този 

тунел.

Има ли как, независимо от 
коя държава и колко мощна е 
една компания, да дойде в Бълга-

рия и да прескочи заложените за-
конови срокове, така че да бъде 
по-експедитивна от български-
те фирми?

Не омаловажавам възмож-

ностите на чуждите компании, 

които са избирани в инфраструк-

турното строителство. Има 

фирми, които са с много богата 

история и добра практика при 

изграждането на такива видове 

строежи. Но при всички положе-

ния те ще използват български 

строители с тяхната техника и 

хора, както и материалите, които 

също ще бъдат български. 

Няма как да се прескочат ад-

министративните процедури, 

освен ако не се променят закони-

те в България и да се работи при 

някакви специално облекчени ре-

жими на одобрение, отчуждаване 

и проектиране. В крайна сметка 

имаме български правила и нор-

ми, които трябва да се спазват, 

относно сигурността на стро-

ежа и качеството на изпълнение. 

Възможно е администрацията да 

работи по-бързо, но това няма да 

доведе до много по-кратък срок на 

реализация.

Вие, какво бихте препоръча-
ли сега по отношение на лот 3.2, 
защото очевидно е, че въпросът 
отново излиза на дневен ред? 
Какво трябва да се направи в 
момента?

Ще застана зад позицията на 

експертите. Според мен вариан-

тът Г10.50 е най-подходящ, като 

първоначално може да се реализи-

ра едното платно извън Креснен-

ското дефиле, а впоследствие да 

се търси финансова възможност 

за изграждането на второто. 

Това със сигурност е по-добрият 

избор, отколкото да дадем много 

пари за изграждането на един ту-

нел, който може да окаже сериоз-

но негативно въздействие върху 

околната среда.

Решението за лот 3.2 на АМ „Струма“ е ключово за успешната реализация на магистралата. От изключително значение е намирането на взаимно приемливо решение, което 
да удовлетвори институциите, експертите, еколозите, местната общност и бизнес, да е икономически, екологично и социално обосновано и най-вече да е в интерес на българ-
ската държава и българските граждани. Времето също е от значение, защото става въпрос за една от най-опасните отсечки от пътната мрежа на страната и забавянето на 
процесите коства най-скъпото - човешки животи. Вестник „Строител“ предоставя на страниците си платформа за различни мнения, позиции и дискусии по темата.
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Зам.-кметът Веселина Милкова:

Георги Сотиров

Г-жо Милкова, общин-
ската администрация из-
пълни доста амбициозен 
бюджет за 2021 г. Какви 
проекти се подготвят за 
2022 г.?

Така е. През миналата 

година реализирахме реди-

ца проекти. Сред тях, на-

пример, с наши средства 

осъществихме един дълго 

чакан ремонт на площада 

в с. Щърково. Изцяло беше 

подменена настилката, 

оформиха се цветарници, 

зелени кътове, детска пло-

щадка с нови съоръжения. 

Монтирахме пейки, а също 

и маси за игра на шах и кар-

ти. Инвестирахме общо 54 

хил. лв.

Община Лесичово бе 

одобрена по „Програмата 

за развитие на селските 

райони 2013 - 2020“ („ПРСР 

2013 - 2020“) за финансира-

не по проект „Рехабилита-

ция на улично осветление 

в с. Калугерово“. По него 

се предвижда изпълнение, 

доставка и монтаж на LED 

осветителни тела с мощ-

ност 40 и 80 вата, подмя-

на на кабел, изграждане на 

видео наблюдение с камери 

за автоматично разпозна-

ване на регистрационните 

табели на автомобилите. 

Също така ще бъде на-

правена и платформа за 

видео мониторинг и сър-

вър, където ще се съхра-

няват данните. Включено 

е и резервно захранване 

в случай на проблеми с 

електричеството. Обща-

та стойност на проекта 

е 180 830 лв., като учас-

тието на общината е 15 

хил. лв. Има избрана фирма 

за осъществяване на СМР. 

Открита е строителна 

площадка, а срокът за из-

пълнение е 95 календарни 

дни. 

Другият проект, кой-

то реализираме в момен-

та, също се финансира от 

„ПРСР 2013 - 2020“. Става 

дума за „Обновяване на 

площи за широко общест-

вено ползване на терито-

рията на община Лесичо-

во“. Общата му стойност 

е 320 800 лв., като той 

включва реновирането на 

площадите на селата Калу-

герово и Церово. Проведена 

е обществена поръчка и е 

избран изпълнител. Зало-

жените дейности са обно-

вяване на парковото прос-

транство, обособяване на 

алеи, зона за детски пло-

щадки, доставка и монтаж 

на съоръжения и на нови 

паркови елементи – пейки 

и ограда. Предвиждат се 

и възстановителни дей-

ности на паметна плоча. 

Алеите, които ще бъдат 

създадени, ще са с декора-

тивна настилка от комби-

нирани с различен цвят и 

големина бетонови плочи. 

Ще бъде ремонтиран и 

подходът към главния вход 

на читалището в с. Калу-

герово. В зоната на дет-

ските площадки са плани-

рани т.нар. геотекстилна 

настилка, люлки, пързалки, 

къщичка с пейки, въртележ-

ки, кошчета, огради, както 

и доставка и монтаж и на 

парково осветление с деко-

ративни стълбове.

През 2022 г. се надява-

ме да реализираме и про-

ект „Създаване на турис-

тическата пътека „Римски 

мост“ в землището на 

с. Лесичово”, с който канди-

датствахме за финансира-

не от „ПРСР 2013 - 2020“. В 

него са включени дейности 

по почистване от храсти и 

дървесна растителност на 

туристическата пътека и 

околностите на моста, из-

работване и монтиране на 

дървени пейки, маси, инфор-

мационни табели и ограда 

от около 200 м, обособява-

не на място за паркиране 

от трошен камък и др.

По „ПРСР 2013 - 2020“ 

кандидатстваме и за из-

пълнението на проект 

„Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфич-

ните местни идентично-

сти и местната култура”. 

Той предвижда създаване 

на алманах с данни от раз-

лични области за история-

та на Лесичово и мобилна 

изложба, отразяващи иден-

тичността на общината 

като бит, културно наслед-

ство, изкуство, обичаи и 

ритуали, традиции и др.

Други проекти, които 

готвим за реализация, са 

рехабилитация на водопро-

водна мрежа в населените 

места, в които все още e 

неподменена. Имаме тех-

нически проекти и сме в 

готовност за изпълнение-

то им при евентуално фи-

нансиране.

Със собствени сред-

ства ще продължим да об-

новяваме уличната мрежа в 

нашите села.

Видно е, че броят на 
вилите и къщите в се-
демте села на общината 

нараства. Това на панде-
мията ли се дължи или на 
желанието на хората да 
живеят на по-спокойно 
място? Колко са строи-
телните разрешения за 
изминалата година?

Определено общината 

стана особено атрактивна 

в последните близо две го-

дини и къщите за продажба 

се изчерпаха почти изцяло. 

Пандемията се отрази до 

голяма степен на интереса 

към местните имоти, но не 

е определящият фактор. В 

последните три мандата 

кметът на Лесичово Се-

рьожа Лазаров акцентира 

върху инфраструктурата. 

Водопроводната мрежа в 

общината е подменена на 

почти 75%, в с. Памидово – 

на 100%, а в Лесичово и Бо-

римечково – на близо 90%. 

Няма общинска сграда, 

която да не е ремонтирана 

– читалища, училища, дет-

ски градини, за социални ус-

луги, здравни служби, парко-

ве, площади и т.н. – всичко. 

Колкото и да се коменти-

рат т.нар. селски стади-

они – а при нас има два – в 

Калугерово и Лесичово, те 

също са част от подобря-

ването на условията на 

живот. Ежедневно там има 

спортуващи и местни хора, 

те заслужават тази приви-

легия за здравето си. 

Безспорен факт е и ло-

кацията на общината – на 

70 км от София и на 70 км 

от Пловдив, като придвиж-

ването по автомагистрала 

„Тракия“ е бързо и удобно. 

Общо за изминалата 

година разрешенията за 

строеж са 35, но трябва 

да се има предвид, че хо-

рата предпочитат да за-

пазят автентичността 

на къщата. Тоест извърш-

ват се предимно ремонтни 

дейности, за които не е 

необходимо разрешение за 

строеж. 

Отбелязахте, че ма-
гистрала „Тракия” оси-
гурява удобна връзка с 
общината, но какво е 
състоянието на пътна-
та мрежа между седемте 
села и на улиците в тях? 

През територията ни 

преминава и третокласен 

републикански път, който 

се нуждае от сериозен 

ремонт, но за съжаление 

това не е особен приори-

тет за областното път-

но управление. Правят се 

дребни ремонти, но те не 

са достатъчни. Това се 

усеща особено сега, в зим-

ните месеци, а липсата на 

маркировка е осезаем про-

блем. 

Както споменах, рабо-

тим за подобряването на 

състоянието на уличната 

мрежа в населените мес-

та – тя се подновява пое-

тапно всяка година. През 

2021 г. бяха основно ремон-

тирани улици в селата Па-

мидово, Калугерово, Церово 

и Лесичово от капиталови-

те разходи по бюджета на 

общината. С отпуснати 

средства от Министер-

ския съвет успяхме да из-

пълним СМР и на пътища в 

селата Динката, Калугеро-

Снимки авторът

Надяваме се през 2022 г. да реализираме проекта 
„Създаване на туристическата пътека „Римски мост“

Строят се и къщи за гости

Ремонт на улица в Лесичово
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во и Боримечково.

В това направление 

реализирахме успешно и 

проект „Рехабилитация на 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията 

и принадлежностите към 

тях на територията на 

Община Лесичово – първи 

етап“ по мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на се-

лата в селските райони“ на 

„ПРСР 2013 - 2020“. С евро-

пейско финансиране ремон-

тирахме основно улична 

мрежа в Лесичово, Калуге-

рово, Церово, Динката и 

Боримечково. Проектът об-

хваща общо 10 км, обновиха 

се 5 улици в селата, като 

бе включено и изграждане 

на нови тротоари. 

Стараем се да поддър-

жаме в добро състояние и 

пътните връзки между на-

селените места.

Селата в общината 
са доста големи, в някои 
населението наброява над 
1000 души. Отговаря ли 
базата на образовател-
ната инфраструктура и 
социалните заведения на 
нуждите на тези населени 
места?

Имаме три училища – 

в Динката, в Церово и в 

Калугерово, като това в 

Калугерово е Обединено 

училище до десети клас с 

професионално направле-

ние „Хотелиерство, ресто-

рантьорство и кетъринг“. 

Приемът е след 7-и клас. И 

трите учебни заведения са 

основно ремонтирани и с 

въведени мерки за енергий-

на ефективност - с нова 

дограма, изолация, енергос-

пестяващо осветление. В 

две от тях отоплението 

е на пелети. В третото 

сменихме отоплителната 

система и работим и тя да 

премине на пелети. 

През изминалата го-

дина с проект по ПРСР 

осъществихме и една меч-

та на децата в Церово, а 

именно „Реконструкция на 

спортна площадка“ в учили-

щето. Изградихме трибуни 

за зрителите, има четири-

метрова ограда, теренът 

е с изкуствена настилка. 

През 2021 г. с финансиране 

от ПУДООС бяха монтира-

ни и спортни съоръжения с 

фитнес уреди на открито 

в училищата на Динката и 

Церово. 

Имаме две детски гра-

дини, филиал и две полу-

дневни детски градини. И 

техните сгради също са 

ремонтирани. 

Факт е, че макар и 

малка община, тук функ-

ционира широка мрежа от 

развити и качествени со-

циални услуги. Покриваме 

всички възрастови групи 

и смятам, че сме обхва-

нали сравнително добре 

нуждите на хората от об-

щината. Имаме три цен-

търа за настаняване от 

семеен тип за деца, дом 

за пълнолетни лица с физи-

чески увреждания, център 

за социална рехабилита-

ция и интеграция, център 

за обществена подкрепа, 

домашен социален пат-

ронаж, личен асистент. 

Като част от социалната 

политика на общината ще 

спомена и пенсионерските 

клубове, които работят в 

населените ни места, как-

то и програмите за тру-

дова заетост. В края на 

2021 г. Домът за пълнолет-

ни лица с физически увреж-

дания отбеляза своя 50-и 

рожден ден, а като най-но-

ва услуга, разкрита преди 

две години и половина, е 

Центърът за социална ре-

хабилитация и интеграция. 

Почти няма направление 

от социална дейност, по 

което да не работим.

Последният проект, 

който реализирахме в 

това направление, е към 

Фонд „Социална закрила”. 

Чрез него осигурихме обо-

рудване и обзавеждане на 

кухненския блок в Дома за 

пълнолетни лица с физиче-

ски увреждания „Св. Петка“ 

в с. Щърково. Миналата 

година ремонтирахме сгра-

дата, която беше в окаяно 

състояние, сменихме ин-

сталациите, подменихме 

плочките на помещения-

та, реновирахме покрива, 

монтирахме нова догра-

ма, сградата е санирана. 

Подновихме и кухненското 

оборудване. Проектът е 

от особена значимост, 

защото е пряко обвързан с 

издръжката, която плаща 

всеки потребител към ус-

лугата. 

Реализирахме и ремонт 

на църквата в Калугеров-

ския манастир „Св. Никола“. 

Какви инвестиции се 
правят в областта на 
екологията?

Ние сме сред първите 

общини в България, която 

закри своето общинско 

депо за твърди битови 

отпадъци. Този проект ре-

ализирахме с финансовата 

подкрепа на ПУДООС. През 

2019 г. приключихме с тех-

ническата рекултивация, 

чрез която се осъществи 

вертикална планировка на 

терена, свързана със съби-

ране, предепониране на мяс-

то и оформяне на сметищ-

ното тяло. Към настоящия 

момент продължаваме из-

пълнението на биологич-

ната рекултивация, която 

включва комплекс от агро-

химически, технологични 

и мелиоративни меропри-

ятия, като обработване 

на почвата, брануване и 

наторяване, които ще по-

добрят физичните пока-

затели на релефа. Затре-

вяваме част от площите, 

което има за цел да създа-

де по-добър микроклимат 

и по-добра устойчивост 

на терена за уравновеся-

ване на пространствата 

в единно бъдещо пасище. 

Своевременната биологи-

ческа рекултивация чрез 

затревяване ще ограничи 

ерозионните процеси и ще 

създаде условия за възста-

новяване на устойчива еко-

система.

Към днешна дата бито-

вите отпадъци от община 

Лесичово се депонират на 

регионалното депо в Па-

зарджик, което оскъпява 

услугата. Ежегодно закупу-

ваме и подменяме съдове-

те за събиране на сметта. 

Услугата се извършва от 

фирма, избрана с общест-

вена поръчка. Общината 

разполага с един камион, с 

който се извозват контей-

нерите – тип К4. 

В някои от селата се 
развива сериозна промиш-
лена дейност.

През 2013 г. безработи-

цата в община Лесичово 

бе 30,7%, 2017 г. намаля до 

24,8%, а 2021 г. процентът 

вече е под 18. Това се дъл-

жи на факта, че в послед-

ните 6 - 7 години се съз-

дават нови бизнеси. През 

2015 г. в най-малкото село 

Щърково бе изградена мо-

дерна фабрика за дълбоко 

замразяване и съхранение 

на плодове. Бизнесът е 

насочен изцяло за износ. В 

Боримечково, разположено 

най-високо в общината, бе 

изградена ферма за говеда, 

порода Херефод. В Лесичо-

во има фабрика за италиан-

ска поркета и салами. По-

строи се и дестилационна 

фабрика. Между Лесичово и 

Боримечково в момента се 

изграждат огромни оран-

жерии. 

Работи и нова винарска 

изба „Манастира”, като 

има и още една. Създават 

се нови и нови лозови маси-

ви. Фабриката за картоне-

ни опаковки, която е на 50 

години, се разраства и осъ-

временява. И това е само 

част от създадения бизнес 

през последните 6 – 7 го-

дини на територията на 

нашата община. 

Строителството на 
трасето на газопровода 
до Панагюрище и Пирдоп 
сигурно създава известни 
проблеми на хората, но 
не е далеч денят, когато 
в домовете им ще влезе 
екологичното гориво.

Разбира се, че е удоб-

ство, но проектът все още 

е на твърде ранен етап. Но 

има интерес за евентуал-

но газифициране на частни 

потребители. Общината е 

подала искане за точка за 

присъединяване. 

Каква е равносметка-
та Ви за третия мандат 
на кмета на Лесичово 
инж. Серьожа Лазаров?

Той е едва наполовина, 

затова мисля, че е още 

рано за оценки. Но все пак 

ще Ви отговоря на този 

въпрос. Може би красноре-

чивата оценка за работата 

на кметската администра-

ция на инж. Лазаров е всич-

ко, което Вие сам видяхте 

в селата ни – новото стро-

ителство на еднофамилни 

къщи, основните ремонти 

на новозакупени имоти, ико-

номическото съживяване на 

общината, да не говорим за 

прекрасните лозови масиви 

и обновените площади, учи-

лища и социални домове.

Центърът на с. Щърково

С европейско финансиране се изграждат модерни оранжерии

Към общината има сериозен интерес за строителство на еднофамилни къщи

 Винарската изба „Манастира”
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Вицепремиерът и 

министър на икономи-

ката и индустрията 

Корнелия Нинова се 

е срещнала с кмета 

на Русе Пенчо Мил-

ков. Това съобщиха от 

ведомството, като 

уточниха, че на нея е 

присъствал и зам.-ми-

нистър Димитър Дан-

чев.

По време на раз-

говора  е  поставен 

акцент върху социал-

но-икономическата об-

становка в града – ра-

ботни места, заетост, 

потенциал за развитие 

на региона, растеж на 

производството и ин-

дустрията, подкрепа 

за ремонт на улици и 

въпроси, свързани с ру-

сенската корабостро-

ителница.  Особено 

внимание е обърнато 

на Индустриална зона 

– Русе, и възможност-

ите за нейното разши-

ряване и подобряване на 

дейността й. 

В и це п р е м и е р ъ т 

Нинова се е информи-

рала и за социалните 

мерки, които предлага 

общината в подкрепа 

на своите жители. „За 

нас основен приоритет 

е съчетаването на со-

циални и икономически 

мерки в помощ както на 

хората, така и на мал-

ките и средните пред-

приятия“, е заявила тя.

Корнелия Нинова е 

подчертала, че оста-

ва на разположение за 

бъдещи разговори в 

подкрепа на икономиче-

ското благосъстояние 

на региона.

„Приключихме 2021 г. с 31 

сертифицирани инвестицион-

ни проекта на обща стойност 

1,220 млрд. лв. с потенциал за 

разкриване на 2600 нови работни 

места. Смятам годината за ус-

пешна.“ Това заяви изп. директор 

на Българската агенция за ин-

вестиции (БАИ) Стамен Янев по 

време на заключителна прескон-

ференция по проект „Повишаване 

качеството и количеството на 

услугите на потенциални инвес-

титори в България“ по ОП „Ино-

вации и конкурентоспособност 

2014 – 2020“.

„Тези 31 проекта са в обла-

стите, които са приоритетни 

за инвестиционната политика на 

България, а именно – автомобило-

строене, здравеопазване, химия, 

фармация, IT, логистика и транс-

порт“, посочи Янев. По думите му 

това са сфери, които предоста-

вят висока добавена стойност и 

са с потенциал за растеж. „През 

тази година най-големите пре-

дизвикателства са свързани с 

това БАИ да заработи с още по-

голямо темпо, защото се вижда, 

че в глобален аспект икономика-

та започва да излиза от летарги-

ята“, каза Стамен Янев.

По отношение на проекта, 

който беше представен, изп. 

директор на БАИ посочи, че ос-

новната му цел е да повиши ка-

чеството и количеството на 

услугите, предоставяни на на-

стоящите и потенциалните ин-

веститори, и да стимулира вло-

женията в ключови за България 

сектори с висок клас потенциал 

за развитие чрез осигуряване на 

институционална подкрепа за по-

добряване на бизнес средата. За 

целта е създадена онлайн плат-

форма „Виртуален офис“, която 

включва различни функционални 

направления: провеждане на он-

лайн консултации; инвестицио-

нен калкулатор; регистър на 

инвеститорите; регистър със 

свободни терени и производ-

ствени бази; интерактивна кар-

та на човешките ресурси; пор-

тал и система за управление на 

съдържание; система за струк-

турирани данни.

„Дигитализацията на работа-

та на институцията, която ръ-

ководя, и новото отношение към 

потенциалните инвеститори е 

голямата ни цел през 2022 г.“, 

завърши изп. директор на БАИ 

Стамен Янев.

Министър Даниел Лорер:

„Целта ни е 5% икономически 

растеж през настоящата годи-

на. Досега България е сериозно 

изостанала в глобалното състе-

зание за икономическо развитие“. 

Това заяви министърът на инова-

циите и растежа Даниел Лорер по 

време на среща с ръководствата 

на Двустранните търговски и 

индустриални камари в Бълга-

рия. На събитието бяха обсъдени 

действия за повишаване на ико-

номическия растеж, подобряване 

на бизнес средата и задържане и 

привличане на чужди инвеститори 

в страната ни.

„Бяхме избрани с много ясен 

мандат от българския народ – 

да започнем да създаваме инфра-

структура за нормалното функцио-

ниране на държавата. Мисията на 

нашето министерство е да гене-

рира икономически растеж и ино-

вации в България. Двете неща са 

свързани. Растежът чрез иновации 

е по-дълготраен“, подчерта той. 

По думите му досега основната 

пречка за инвестиции е бил рискът 

от корупция. „Затова целим нулева 

толерантност към корупцията и 

премахване на административни-

те пречки пред бизнеса“, катего-

ричен беше Лорер. В заключение 

министърът на иновациите и рас-

тежа добави, че е изключително 

важно да се популяризира България 

като ниършоринг дестинация.

Представителите на търгов-

ските камари посочиха, че основна 

трудност за тях е липсата на ка-

дри. Друг проблем за икономиката, 

който отбелязаха, е гарантиране 

върховенството на правото, в 

това число на местните и чуждес-

транните инвеститори.
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Тя е най-младият евродепутат, заемал поста
Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Евродепутатите избраха Ро-

берта Мецола (ЕНП, Малта) за 

председател на Европейския пар-

ламент (ЕП) с 458 гласа на първи 

тур. Това съобщиха от пресслуж-

бата на институцията. Мецола 

ще ръководи парламента през 

втората половина на настоящия 

законодателен мандат до съста-

вянето на нов ЕП след европей-

ските избори през 2024 г.

Роберта Мецола е родена в 

Малта през 1979 г. и е член на 

ЕП от 2013 г. Тя e най-младият 

евродепутат, заемал поста на 

председател на ЕП, и е третата 

жена председател на Европей-

ския парламент след Симон Вейл 

(1979 - 1982 г.) и Никол Фонтен 

(1999 - 2002 г.). През ноември 

2020 г. Мецола стана първи зам.-

председател на ЕП. 

Веднага след гласуването 

Мецола е направила обръщение 

към евродепутатите, в което е 

заявила, че иска гражданите да 

си възвърнат вярата и ентусиа-

зма към проекта ЕС. „През след-

ващите години хората в цяла 

Европа ще очакват от нашата 

институция лидерство и насока, 

докато други ще продължат да 

подлагат на изпитание грани-

ците на нашите демократични 

ценности и европейски прин-

ципи. Трябва да дадем отпор на 

антиевропейския наратив, кой-

то се налага толкова лесно и 

бързо. Дезинформацията, допъл-

нително засилена по време на 

пандемията, подхранва цинизма 

и евтините решения на нацио-

нализма, авторитаризма, про-

текционизма и изолационизма“, 

е изтъкнала тя.

Започва приемането на кан-

дидатури за наградите „Нов 

европейски Баухаус“ за 2022 г. 

След успеха на първoто изда-

ние, за което бяха получени над 

2000 предложения, през 2022 г. 

ще бъдат наградени нови вдъх-

новяващи примери за трансфор-

мациите, които инициативата 

иска да постигне в ежедне-

вието на хората, жизнените 

пространства и преживявания. 

Както и при първото издание, 

с наградите „Нов европейски 

Баухаус“ за 2022 г. ще бъдат 

отличени идеи на млади та-

ланти, както и съществуващи 

проекти за устойчивост, при-

общаване и естетика, с които 

европейският Зелен пакт ще 

достигне до хората и местни-

те общности.

„Инициативата „Нов евро-

пейски Баухаус“ се основава на 

културата, образованието, на-

уката и иновациите в Европа, 

за да превърне обещанието на 

европейския Зелен пакт в подо-

брения за нашето ежедневие. 

Очаквам с нетърпение да видя 

най-доброто от европейската 

креативност в тазгодишните 

кандидатури.“ Това е заявила 

еврокомисарят по въпросите на 

иновациите, научните изслед-

вания, културата, образование-

то и младежта Мария Габриел.

„Сега повече отвсякога се 

нуждаем от устойчиви и ино-

вативни идеи, за да променим 

начина, по който живеем и ра-

ботим, като същевременно се 

вземат предвид интересите на 

всички“, е коментирала евроко-

мисарят по въпросите на сбли-

жаването и реформите Елиза 

Ферейра.

Награди ще бъдат присъжда-

ни на проекти и идеи, които до-

принасят за красиви, устойчиви 

и приобщаващи места в чети-

ри категории – „Възстановява-

не на връзката с природата“, 

„Възстановяване на усещането 

за принадлежност“, „Отдаване 

на приоритетно значение на 

местата и хората, които имат 

най-голяма нужда от това“, „На-

сърчаване на интегрираното, 

дългосрочно и обхващащо целия 

жизнен цикъл мислене в промиш-

лената екосистема“. 

Срокът за подаване на кан-

дидатурите е до 28 февруари 

2022 г.

„Европейската комисия одобри бъл-

гарска схема в размер на 15,3 млн. евро 

в подкрепа на предприятията, извърш-

ващи дейност в туристическия сектор, 

засегнати от пандемията от корона-

вирус“, съобщават от институцията. 

Мярката е утвърдена съгласно Времен-

ната рамка за държавна помощ. Целта 

е да се помогне на бенефициентите да 

посрещнат нуждите си от ликвидност и 

да продължат дейностите си по време 

на пандемията и след нея.

Подкрепата по схемата ще бъде под 

формата на преки безвъзмездни сред-

ства. За да отговаря на условията, да-

дено дружество трябва да е регистри-

рало разлика от най-малко 256 евро 

между оборота си (без ДДС) за 2019 г. и 

оборота си (без ДДС) през 2020 г. в съ-

четание с държавната помощ, получена 

през 2020 г. и през 2021 г. Освен това 

дружеството трябва да е регистрирало 

оборот (без ДДС) по-висок от 256 евро 

както през 2018 г., така и през 2019 г. 

Европейската народна пар-

тия избра за втори път българ-

ския евродепутат от ЕНП/ГЕРБ 

Андрей Новаков за координатор 

в Комисията по регионално раз-

витие на ЕП. Това съобщиха от 

екипа му, като посочиха, че пози-

цията на координатор е ключова, 

защото той отговаря пряко за 

линията на политическата гру-

па в съответната сфера и следи 

нейните приоритети да бъдат 

защитени във всяко законодател-

но предложение.

Комисията по регионално раз-

витие е една от най-многоброй-

ните в Европейския парламент и 

включва 82-ма представители от 

всички политически групи. Тя има 

отношение към теми и проблеми 

от знаково значение за България, 

сред които правилата и условия-

та за управление на средствата 

от ЕС, планирането и управле-

нието на инвестициите в регио-

налното развитие и териториал-

ното сближаване, отделянето на 

средства за спешно преодолява-

не на негативните последици от 

пандемията (REACT-EU) и Фонда 

за справедлив преход към въгле-

родно неутрална икономика.

По правило политическите 

групи определят свои координа-

тори във всяка парламентарна 

комисия. Това са депутати с 

опит, които се ползват с до-

верието на своите колеги и на 

практика са „посланици“ на по-

литическото семейство в съот-

ветната комисия. Заедно с дру-

гите координаторите решават 

множество въпроси от политиче-

ски и технически характер.

Андрей Новаков е член на Ев-

ропейския парламент за втори 

пореден мандат. Той е избиран 

последователно в шест поредни 

години да представлява ЕП в пре-

говорите за годишния бюджет 

на ЕС. Освен координатор в Ко-

мисията по регионално развитие 

той участва още в Комисията по 

бюджети, Комисията по транс-

порт и туризъм, и Комисията по 

бюджетен контрол.

До края на януари градове с над 50 

хил. жители могат да кандидатстват в 

конкурса на ЕК за „умни и зелени“ градо-

ве на Европа. Това съобщиха от инсти-

туцията. Идеята е общините да заявят 

своя интерес да станат неутрални по 

отношение на климата и да представят 

информация за текущото си положение 

и бъдещите планове в тази посока до 

2030 г.

Ще бъдат подписани договори със 

100 одобрени града, които не са прав-

но обвързващи, но ще представляват 

ясен политически ангажимент към ЕС, 

националните и регионалните власти и 

гражданите. Платформата ще предос-

тави необходимата техническа, регу-

латорна и финансова помощ на градо-

вете. Допълнително само през периода 

2022 - 2023 г. програма „Хоризонт Евро-

па“ ще инвестира около 350 млн. евро в 

научноизследователски и иновационни 

дейности в избраните градове (в мобил-

ност, енергия, градско планиране).

Н.Пр. Флоранс Робин, 

извънреден и пълномощен 

посланик на Франция в 

България, представи пред 

Комисията по въпросите 

на Европейския съюз в 

Народното събрание при-

оритетите на Френско-

то председателство на 

ЕС. По думите й основни-

те теми са преходът към 

устойчива и климатично 

неутрална икономика, 

регулиране на цифрови-

те платформи и социал-

на Европа. Тя изтъкна, 

че Западните Балкани са 

важна част от бъдеща-

та работа, и припомни, 

че мотото на Френското 

председателство на ЕС 

е „Възстановяване, сила, 

принадлежност“.

В заседанието взе 

участие и Цветан Кю-

ланов, изпълняващ длъж-

ността ръководител на 

Представителството 

на Европейската коми-

сия в България. Той ин-

формира какво включва 

работната програма на 

институцията за 2022 г. 

„Заложили сме 42 нови по-

литически инициативи, 

които обхващат всич-

ките шест основни ам-

бициозни цели, изложени 

в политическите насоки 

на председателя на ЕК 

Урсула фон дер Лайен“, 

каза Кюланов.

Той акцентира и вър-

ху  изработването на 

законодателен акт за 

свободата на медиите. 

„Открит е дебат по него, 

въпросът е да достигнем 

до по-широка част от об-

ществото и сме отворе-

ни за идеи как да стане 

това“, посочи той. Цве-

тан Кюланов съобщи, че 

актът може да се очаква 

в третото тримесечие 

на годината.

Снимка Румен Добрев

Евродепутатът Андрей Новаков 
и председателят на ЕНП Манфред 
Вебер
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Cтoличнaта oбщинa 

тъpcи изпълнитeли зa 

peмoнт нa участъци на две 

yлици, кaктo и зa изгpaж-

дaнeтo нa нoви четpи от-

сечки. Зa цeлтa мecтнaтa 

влacт e зaдeлилa над 7,3 

млн. лв. без ДДC, a oбщaтa 

дължинa нa цялaтa ин-

фpacтpyктypa, пpeдвидeнa 

зa peмoнт и изгpaждaнe, e 

близо 3 км.

Според публикуваната 

обществена поръчка ще се 

ремонтират пътни арте-

рии в жилищните райони 

„Oвчa кyпeл“ и „Илинден“. 

Участъците са с дължина 

от общо 1,8 км, като опре-

делената цена за дейност-

ите е около 5 млн. лв. Ще се 

реконструират 1,370 м на 

ул. „Народно хоро“ в район 

„Овча купел“. За отсечката 

са планирани 4 650 000 лв. 

без ДДС. Основен ремонт 

ще се направи на ул. „Сехо-

во“ от ул. „Сава Михайлов“ 

до о.т. 26В, район „Илин-

ден“. Участъкът, по кой-

то ще се работи, е около 

140 м, за него са отделени 

270 000 лв. без ДДС. 

Улиците, които пред-

стои да се изграждат, 

са с дължина малко под 

километър и ще стру-

ват около 2,3 млн. лв. За 

строителството на ул. 

„Дoбpyджaнcки кpaй“ oт 

yл. „Ивaйлo“ дo бyл. „Г. M. Д. 

Cкoбeлeв“ и oт yл. „Йoaким 

Kъpчoвcки“ дo yл. „Йopдaн-

кa Филapeтoвa“, paйoни 

„Kpacнo ceлo“ и „Bъзpaж-

дaнe“ – 180 м, е определена 

цена 700 000 лв. без ДДС. 

Ул. „Йордан Радичков” в 

кв. „Витоша” (общо 180 м) 

ще струва 650 000 лв. без 

ДДС. Проектът, който 

включва два участъка на 

ул. „Добри Желязков“ и про-

дължението й в ул. „Зайчар“ 

до бул. „Инж. Иван Иванов“ 

(общо 270 м), район „Въз-

раждане“, е за 550 000 лв. 

без ДДС. Новата улица 

между ул. „Чавдарица“, ул. 

„Искрец“ и площад „Круше-

во“, м. Разсадника в район 

„Илинден“, ще е 225 м и ще 

е на стойност 550 000 лв. 

без ДДС. 

На заседание на Об-

щинския експертен съвет 

по устройство на тери-

торията в Направление 

„Архитектура и градоу-

стройство“ е приет Под-

робният устройствен 

план (ПУП) за изграждане 

на нова детска градина в 

район „Оборище“ на място-

то на т.нар. животински 

пазар близо до бул. „Евлоги 

и Христо Георгиеви“, бул. 

„Данаил Николаев“ и ул. 

„Васил Друмев“.

Проектът е за измене-

ние на плана за регулация 

и застрояване на терена, 

представляващ част от 

квартал „129б“, местност 

Ритейл парк ще свърз-

ва кварталите „Българ-

ка“, „Дружба“, „Ново село“ 

и „Сини камъни“ в Сливен. 

Според плановете цен-

търът, който е и близо 

до парк „Юнак“, ще бъде 

готов през септември. 

Той ще бъде обособен за 

12 магазина – основно за 

промишлени стоки –  площ 

от средно около 800 кв. м, 

като всеки от тях ще 

разполага и със складова 

част. В него ще има още 

детска площадка, зони 

за отдих с ресторант и 

кафене и голям паркинг 

с 362 места, разгърна-

ти на общо 24 хил. кв. м 

площ. Проектиран е как-

то с автомобилен, така 

и с пешеходен достъп от 

главния булевард „Георги 

Данчев“. 

Инвестицията е на 

стойност 19 500 000 лв. 

Собственик е местната 

строителна фирма „Моно-

лит 2021“ ЕООД.

Инфраструктурните 

проблеми на област До-

брич събраха на една маса 

кметовете на общините 

Добрич, Генерал Тошево, 

Каварна, Крушари, Тервел 

и Шабла. Във фокуса на 

срещата са били разго-

ворите за пътната и ВиК 

инфраструктура,  каза 

пред журналисти кметът 

на Добрич Йордан Йорда-

нов, който е и инициатор 

на форума. Според Йор-

данов са нужни сериозни 

инвестиции във ВиК. Той 

коментира, че подновява-

нето на водопреносната 

мрежа и канализацията е 

Техническият универ-

ситет – Габрово, отчете 

изпълнението на проект 

за благоустрояване на те-

ритория от 10 декара до 

Учебен корпус 1 (Интегра-

ла). Обектът е завършен в 

края на миналата година и 

посетителите на кампуса 

вече ползват удобствата 

на обновения паркинг, а 

учащите и жителите на 

района могат да отдъхват 

в парковата зона. Алеите 

са с нови настилки, трото-

ари и стъпала. Поставени 

са пейки, пикник маси, ве-

лосипедни стойки и съдове 

за отпадъци. Мястото е 

осветено и е инсталирана 

система за видео наблюде-

ние. За притежателите на 

електромобили е монтира-

на зарядна станция.

Дейностите са фи-

нансирани от Техническия 

Местната администрация ще инвестира над 7,3 млн. лв.

Започна изграждане-

то на пристройка към ДГ 

„Детелина”. Това е един 

от четирите проекта, с 

които община Самоков 

кандидатства и спечели 

финансиране по национал-

ната програма на МОН за 

изграждане, пристроява-

не, надстрояване и рекон-

струкция на детски гра-

дини и училища за периода 

2020 - 2022 г. 

Предвижда се строи-

телството на двуетажно 

здание и преустройство-

то на част от съществу-

ващото с цел разкриване 

на нова група, както и из-

граждане на физкултурен 

салон и мултифункционал-

но пространство. 

Общата стойност на 

проекта е 854 хил. лв., от 

които 254 хил. лв. ще бъде 

собственото финансиране 

на местната администра-

ция. 

университет и от Минис-

терството на труда и 

социалната политика по 

Проект „Красива България“. 

Строително-ремонтните 

работи са извършени от 

хасковската фирма „Билд 

инвест“ ООД, стойността 

им е 274 286 лв.

От ТУ – Габрово, са вло-

жили допълнително 36 хил. 

лв. собствени средства за 

озеленяването на терена. 

Неподдържаната расти-

телност е почистена и на 

нейно място са засадени 

дървета и храсти, изграде-

на е и поливна система. Из-

пълнител е „ДХС-88“ ЕООД 

от Габрово.

Подуяне – център, по плана 

на София. Изработен е по 

възлагане на главния архи-

тект в изпълнение на Про-

грамата на кмета на Сто-

личната община Йорданка 

Фандъкова за изграждане 

на детски градини.  

В имота, който е с 

площ от почти 5 дка, е 

предвидена сграда на два 

и три етажа, в която ще 

се разположат помещения 

за 200 деца.

важно за всички общини, 

тъй като едва тогава 

кметовете могат да за-

почнат да изграждат и 

ремонтират улици.

И кметът на Генерал 

Тошево Валентин Дими-

тров настоява държава-

та да обърне специално 

внимание на ВиК инфра-

структурата в облас-

тта. Разширяването на 

пътя Добрич – Варна също 

е било част от дневния 

ред, тъй като по данни 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ всеки ден меж-

ду двата областни града 

пътуват над 8000 автомо-

била, включително тежко-

товарни.
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Обществена поръчка 

за построяването на нова 

сграда на ОУ „Княз Алексан-

дър I“ пусна община Пловдив. 

Изпълнението ще бъде по 

Програмата на Министер-

ството на образованието 

и науката (МОН) за изграж-

дане, надстрояване и рекон-

струкция на детски ясли, 

детски градини и училища в 

периода 2020 - 2022 г. Корпу-

сът ще бъде  в свободната 

дворна площ към съществу-

ващото здание и ще позволи 

преминаване на едносменен 

режим на обучение. „Обек-

тът е съобразен с визията 

на културно-историческата 

среда и съществуващата 

учебна постройка“, съобща-

ват от общината. 

Първата позиция на 

търга е за изготвяне на 

ПУП, идеен, инвестиционен 

и технически проект. Вто-

рата е за упражняване на 

авторски надзор, а трета-

та е за строително-мон-

тажните дейности. В чет-

въртата позиция е заложено 

оборудване на сградата, 

изграждане на площадки и 

на спортна зала. Крайният 

срок за подаване на оферти 

е 31 януари. 

Общата стойност на 

търга е 6 745 981,62 лв. с 

ДДС, от които 4 973 300 лв. 

с ДДС е безвъзмездна финан-

В Свиленград продължава набиране-

то на кандидати за изграждане на жи-

лища при облекчени условия. То ще про-

дължи до края на януари, съобщиха от 

кметската администрация, като пояс-

ниха, че това е новият модел на така 

наречените социални къщи. При него 

се учредява право на строеж без търг 

или конкурс, а еднофамилните сгради 

трябва да се изградят до 5 години. Об-

щината предоставя безвъзмездно уре-

гулирания имот за строителството, 

инвестиционните проекти и разреше-

нията за строеж.

Жилищата ще са на два етажа и ще 

разполагат с дневна, кухненски бокс, 

санитарен възел и помощно помещение 

на първия етаж, а на втория ще има 

две спални, гардеробно, санитарно по-

мещение и балкон. Застроената площ 

на всяко жилище е 57,00 кв. м и разгъ-

ната застроена площ от 121,80 кв. м.

Условие за всички желаещи е да не 

притежават жилищен имот или да не 

са прехвърляли такъв през последните 

десет години, както и доходите им да 

не са достатъчни да покриват наем-

ните цени на свободния пазар или да 

придобият жилище.

С приоритет ще бъдат млади се-

мейства или двойки във фактическо 

съжителство, които трайно са се ус-

тановили в общината.

Планът за интегри-

рано развитие на общи-

на (ПИРО) Благоевград 

за периода 2021 – 2027 г. 

получи положителна еко-

логична оценка от Реги-

оналната инспекция по 

околната среда и водите, 

съобщиха от местната 

администрация. Докумен-

тът ще бъде предложен 

за гласуване по време на 

редовно заседание на Об-

щинския съвет в края на 

януари. В случай че бъде 

одобрен, общината има 

готовност да пристъпи 

към реализирането му.

От администрацията 

припомниха, че в рамките 

на няколко месеца са про-

ведени онлайн анкети с 

граждани, бизнес и непра-

вителствени организации 

относно идеи за проекти, 

които да бъдат включе-

ни в ПИРО. В допълнение 

са организирани публич-

но обсъждане и онлайн 

срещи за проучване на 

нагласите на заинтере-

сованите страни. „Всич-

ки постъпили градивни 

предложения са намери-

ли отражение в Плана за 

интегрирано развитие 

на община Благоевград. 

Ежегодно той ще бъде 

подлаган на оценка, а ние 

възнамеряваме да го ак-

туализираме всяка след-

ваща година, така че да 

дадем възможност пред-

ложените проектни идеи 

от хората и бизнеса да 

бъдат заложени в него“, 

коментира зам.-кметът 

по европейско развитие и 

иновации Дамян Качулски.

В ПИРО са включени 

проектни идеи съвместно 

и с други общини, в това 

число и София. 

Посоката на развитие 

е обобщена във визията 

на ПИРО: Благоевград 

– модерна, иновативна, 

свързана, зелена община, 

осигуряваща висок жиз-

нен стандарт за своите 

граждани и условия за 

устойчиво икономическо 

развитие.

Зам.-кметът по евро-

пейско развитие и инова-

ции в община Благоевград 

Дамян Качулски направи 

първа копка по проекта 

„Изграждане и благоустро-

яване на ул. „Листопад“ в IV 

микрорайон”. Той се изпъл-

нява по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“. Общата стой-

ност на инвестицията е 

1 276 590,99 лв., от които 

1 085 102,34 лв. са безвъз-

мездните средства от ЕС, 

а националното съфинанси-

ране е 191 488,65 лв. 

„На обекта ще бъдат 

подобрени транспортно-

експлоатационните харак-

теристики и носимоспо-

собността на настилката, 

ще се осигурят условия на 

безопасност на движение, 

комфорт на пътуването 

и добро отводняване на 

улицата. Освен това ще 

се постигне естетична 

и хармонична среда“, каза 

Качулски по време на цере-

монията.

сова помощ.  

Община Пловдив има 

одобрени общо 7 проектни 

предложения по програма-

та на МОН. Освен ОУ „Княз 

Александър I“, финансиране 

получават още построяване-

то на детска градина в ра-

йон „Южен“ за 6 групи и нова 

ДГ в район „Тракия“ за 8 гру-

пи, изграждането на прис-

тройка на ДЯ „Веселушка“ в 

район „Източен“, разширява-

не на ДГ „Буратино“ с още 3 

групи и физкултурен салон, 

разширяване на ДГ „Чучули-

га“ с 2 групи и изграждане 

на физкултурен салон и ре-

конструкция на корпуса на 

СУ „Константин Величков“ в 

район „Южен“. Има подписа-

ни договори за строителен 

надзор за всички обекти. 

Проведени са обществени 

поръчки и са избрани изпъл-

нители за детските гради-

ни в районите „Южен“ и „Тра-

кия“, за ДГ „Буратино“, ДЯ 

„Веселушка“ и ДГ „Чучулига“. 

СУ „Константин Величков“ е 

в процедура по избор на из-

пълнител. 

В с и ч к и  п р о е к т и 

са на  обща стойност 

18 108 006 лв. с ДДС, като 

безвъзмездната помощ е 

14 817 000 лв., а 3 291 006  лв. 

е съфинансиране от бюдже-

та на община Пловдив.
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Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория и потенциални бизнес партньори

 Промотиране на Вашите продукти и услуги          Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Заснемане на видеоинтервю до 3 мин, което ще бъде 
включено в презентационен филм за събитието

Цена: 5000 лв. без ДДС

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 2 ролбанера

Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата

Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  
на конференцията

Заснемане на видеоинтервю до 5 мин, което ще бъде 
включено в презентационен филм за събитието

Цена: 7000 лв. без ДДС
ПАРТНЬОР 

Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена: 2500 лв. без ДДС

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 

ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

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

   news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 21 февруари 2022 г.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®

Събитието ще се проведе при спазване 
на всички противоепидемични мерки 
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Доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, зам.-ректор на ВСУ „Любен Каравелов”:

Търсим нови пътища за комуникация със студентите и между колегите

Георги Сотиров

Доц. Стоянов, първо 
приемете поздравления 
от екипа на в. „Строи-
тел“ за признанието на 
академичната общност 
на ВСУ „Любен Караве-
лов” и за избирането Ви 
за втори път за зам.-рек-
тор на висшето училище. 
Надявам се, че доброто 
сътрудничество с офи-
циалното издание на КСБ 
не само ще продължи, но 
и ще се развива.

Благодаря! Моите ос-

новни отговорности като 

зам.-ректор през манда-

та на ректора доц. Радан 

Иванов (2013 - 2017) бяха в 

областта на управление 

на научната дейност и съ-

трудничеството на ВСУ. 

Модернизирахме научно-

изследователския сектор, 

акцентирахме върху рабо-

тата по вътрешноунивер-

ситетски проекти, прило-

жихме иновативни подходи 

за обучение и използване 

на образователни ресурси 

и развихме информацион-

ните и комуникационните 

технологии. Считам като 

успехи подобреното адми-

нистративно обслужване 

на чуждестранни студен-

ти, участието в програми, 

в т.ч. „Еразъм +“, въвежда-

нето на интернационали-

зацията като приоритет, 

както и създадените нови 

партньорства с българ-

ски и чужди университе-

ти, институти и фирми, 

свързани със строителния 

бранш.

Всички тези дейности 

имаха за цел повишаване 

конкурентоспособност-

та и развитието на ВСУ 

в дългосрочен план. И те 

бяха споделяни от мен и 

моите колеги на страни-

ците на вестник „Строи-

тел“. Сайтът на издание-

то https://vestnikstroitel.bg/ 

съхранява информацията 

и пази спомена за всич-

ки събития на ВСУ, в т.ч. 

ежегодно провежданата 

Международна конферен-

ция по строителство и 

архитектура. Ако добавя 

и ползотворното парт-

ньорство с Камарата на 

строителите в България 

и „Строителна квалифи-

кация” ЕАД, то вярвам в 

устойчивото ни сътруд-

ничество в бъдеще.

Какви са Вашите нови 
задължения като зам.-
ректор по качество, ак-
редитация и управление 
на риска в рамките на 
мандата на ректора доц. 
д-р инж. Анита Хандруле-
ва? 

Съгласно Закона за 

висшето образование 

дейностите в образова-

телните институции се 

разделят на учебна и на-

учна. Ние сме задължени 

да осигуряваме качест-

вото на образованието и 

научните изследвания и на 

тази основа сме създали 

вътрешни системи, отго-

ворници за които са зам.-

ректорът по учебната 

дейност и зам.-ректорът 

по научната дейност. Ре-

алното прилагане на тези 

системи е задължително 

условие за успешно инсти-

туционно и програмно ак-

редитиране от Национал-

ната агенция за оценяване 

и акредитация. Интерес-

но е да се отбележи, че в 

Рейтинговата система на 

висшите училища в Бълга-

рия по предварително за-

дадени критерии приносът 

на научните изследвания, 

учебният процес и среда 

е малко над половината 

от крайната интегрална 

оценка. Останалите ин-

дикатори са обобщени в 

„Престиж“ и „Реализация 

на пазара на труда“. Дори 

и тази оценка показва, че 

в сегашните условия изис-

кванията към едно висше 

училище не се огранича-

ват само до оценяване и 

поддържане качеството 

на обучението и на акаде-

мичния състав.

За да обясня задъл-

женията си като зам.-

ректор, трябва да кажа 

и няколко думи за особе-

ностите в управлението 

на една образователна 

институция. Структура-

та включва две сфери на 

дейност – администра-

тивна, изградена върху 

йерархия, разделяне на 

труда и стандартизация, 

и академична, основаваща 

се на силата на експерти-

зата и ангажираност към 

професионални ценности. 

За да се постигне баланс 

между тези компоненти, 

е необходимо да се въве-

де и прилага принципът 

на споделеното управле-

ние. То от своя страна 

включва участието на 

всички заинтересовани 

страни на ВСУ: Съвет на 

настоятелите, ректор 

и неговата администра-

ция, академичен състав и 

обучаеми. Всяка от тези 

страни има своя собстве-

на визия за висшето учили-

ще. Студентите ни искат 

да получат образование и 

престижна диплома, които 

ще им позволят да бъдат 

конкурентоспособни на 

пазара на труда. Тук ин-

ституционалната и про-

грамните акредитации на 

ВСУ им дават увереност, 

че качеството на предос-

тавяното от нас обучение 

отговаря на общоприети-

те изисквания. Но млади-

те хора се интересуват 

и от средата, защото за 

тях ВСУ е място на сре-

щи и споделено свободно 

време в продължение на 

няколко години. Съветът 

на настоятелите има съв-

сем различна гледна точ-

ка. Те разглеждат връзка-

та на висшето училище 

с обществото, защото 

за тях ВСУ е социална ин-

ституция, която отговаря 

на изискванията на обще-

ството. Преподавател-

ският състав се стреми 

да опази и популяризира 

академичните ценности, а 

за администрацията ВСУ 

е просто една стопанска 

организация.

Като всяка една орга-

низация, която функцио-

нира в условията на кон-

курентен пазар, трябва 

да съответстваме както 

на пазара, така и на изис-

кванията. А както казах, 

при управлението на ви-

сше училище трябва да се 

намери баланс между раз-

лични компоненти и визии. 

Необходимо е постоянно 

да подобряваме учебния 

процес, научноизследова-

телската дейност, орга-

низацията и персонала. 

Решението е внедряване 

на тоталното управление 

на качеството. За мен 

това е начин на мислене 

и работа, както и филосо-

фия на работа и ред, която 

винаги дава бързи и ефек-

тивни резултати.

Повечето дейности 

във ВСУ се основават на 

управление и планиране на 

качеството, но някакси 

не са видими както сред 

академичния и админи-

стративния състав, така 

и извън висшето училище. 

Поради тези причини пре-

ди няколко месеца взехме 

решение структурата 

на ВСУ да се допълни с 

отговорник на система, 

ангажирана с тоталното 

управление на качество-

то. Позицията е на ниво 

зам.-ректор и това е де-

кларация от наша страна 

за отлично качество, до-

бра организация и стабил-

ност на ВСУ.

В задълженията ми 

влиза акредитацията, кое-

то представлява периоди-

чен процес на придобиване 

на официално потвържде-

ние, че качеството на об-

разованието и научноиз-

следователската дейност 

отговаря на определени 

изисквания. Управлението 

на риска също е свързано 

с качеството, но тук не 

трябва да доказваме на 

трета страна определе-

но ниво на учебна и научна 

дейност. Акредитацион-

ните ни оценки са винаги 

високи и това ни дава уве-

рение, че през годините 

постигаме целите си. Но с 

навлизането на цифровите 

технологии в икономиката 

и обществото и тяхното 

въздействие върху нашето 

развитие всички процеси 

се ускориха. Вместо пери-

одично доказване пред об-

ществеността на декла-

рираното от наша страна 

качество предпочетохме 

да започнем постоянно да 

следим и въздействаме на 

събитията с голям ефект 

и вероятност от настъп-

ване, които могат да по-

влияят върху постигане на 

целите на ВСУ. 

Предизвикателството 

за управление на риска в 

едно висше училище е мно-

го голямо и аз се надявам с 

помощта на ръководство-

то и колегите да успеем в 

това начинание. Разчитам 

и на опита си като зам.-

ректор, както и на пре-

подавател в областта на 

управление на качество-

то, стандартизация, ме-

трология, сертификация, 

оценяване на съответ-

ствието и устойчивото 

строителство.

В условията на панде-
мия е необходимо да по-
лагате повече усилия и да 
търсите различни начини 
за провеждане на образо-
вателния процес.

Едва ли  трябва да 

убеждавам някого, че про-

ектиране и строителство 

не могат да се преподават 

и изучават дистанционно. 

Това е занаят, който тряб-

ва да практикуваш, да се 

сравняваш, да намериш 

своя майстор, когото да 

следваш. Затова сме тър-

сили всякаква възможност 

занятията да бъдат във 

ВСУ. От средата на но-

ември 2021 г. се възобно-

ви присъственият учебен 

процес за студентите ре-

довна форма на обучение 

при спазване съответни-

те заповеди на министъ-

ра на здравеопазването. В 

момента учебните ни зали 

са пълни със студентите 

от задочна форма на обу-

чение.

Ковидситуацията ни 

застави да търсим нови 

пътища за комуникация 

със студентите и между 

колегите. През последни-

те две години в условията 

на неприсъствено дис-

танционно обучение сме 

провели редица анкети 

с обучаеми и преподава-

тели. Интересно е да се 

отбележи, че през 2020 г. 

този тип обучение се въз-

приемаше като необходим 

компромис, докато през 

2021 г. анкетите ни под-

сказват, че онлайн кому-

никацията е предпочитана 

за преподаване на лекции 

(теоретичен материал), 

корекции на задачи и про-

веждане на консултации и 

допълнително обучение. 

П р е п о д ав а т ели т е 

имат възможност да спо-

делят голямо количество 

разнообразна информация 

от различни източници, 

да анализират записа на 

своята лекция, да следят 

за самостоятелната ра-

бота на обучаемите. Пре-

ди няколко месеца забеля-

захме, че има привикване 

към дистанционна работа 

и учене. Дори знаем, че 

преподавателите предпо-

читат да осъществяват 

този тип комуникация с 

помощта на лаптоп, до-

като обучаемите – със 

смартфон. Въпрос на вре-

ме е да оценим кои дейнос-

ти ни правят по-бързи и 

по-гъвкави, за да ги въве-

дем като стандарт в обу-

чението във ВСУ.

Преподавате и  на 
студентите от Акаде-
мията на МВР в катедра 
„Управление на безопас-
ността и превенция“ на 
факултет „Пожарна без-
опасност и защита на 
населението“. Разкажете 
ни повече за работата си 
там.

Ангажиментите ми 

в Академията на МВР са 

свързани с дисциплината 

„Строителни материали 

и поведението им при по-

жар“, която включва теми 

за структурата, свой-

ствата, производството, 

методите за изпитване, 

дълготрайността и при-

ложението на основните 

строителни материали. 

Изучават се специфични-

те особености на поведе-

нието на строителните 

материали както при нор-

мални експлоатационни 

условия, така и в ситуа-

цията на пожар и високи 

температури. 

Дисциплината заема 

ключово място в обуче-

нието на курсанти и сту-

денти в професионална 

квалификация „Инженер по 

пожарна и аварийна безо-

пасност“. Тя затвърждава 

и допълва знания, получени 

от природните и общоин-

женерните науки, и дава 

основа за изучаване на 

задължителни предмети, 

като „Огнеустойчивост 

и огнезащита на строи-

телните конструкции“, 

„Пожарна безопасност в 

строителството“, „По-

жарна и аварийна безопас-

ност на обекти“ и „Пожа-

ротехническа експертиза“ 

и др.

Преподаването  на 

тази дисциплина ми дава 

възможност да разглеж-

дам строителните ма-

териали и продукти не 

само от гледна точка на 

архитекти и строителни 

инженери, а и от тази на 

бъдещите ръководите-

ли на пожарогасителна 

и спасителна дейности, 

както и на специалисти, 

упражняващи държавен 

противопожарен контрол. 

Във факултет „Пожарна 

безопасност и защита на 

населението“ ръководя и 

дипломни работи, които 

са с научноизследовател-

ска тематика в областта 

на строителното матери-

алознание. 

На финала ще кажа, 

че изпитвам щастие и 

удовлетворение, когато 

моите дипломанти пред-

ставят подобаващо своя 

труд и получат заслужен 

отличен успех.

Снимка авторът



350 000 кв. м ще бъдат 

разположени хотел, офиси, 

апартаменти и магази-

ни. Фасадата е решена с 

триъгълни елементи от 

стъкло, напомнящи за тра-

диционните малайзийски 

изкуства и занаяти, което 

придава кристален вид на 

екстериора. Този „криста-

лен“ елемент е възпроиз-

веден и в атриума на зда-

нието, който продължава 

триъгълния мотив.

Основният покрив всъщ-

ност е 644 м, което е с 12 м 

повече от височината на 

Shanghai Tower на Gensler, 

който досега заемаше вто-

рото място в класацията, 

след 828-метровия първе-

нец Burj Khalifa в Дубай. До-

пълнителните 12 м се доба-

вят от декоративния шпил 

на Merdeka PNB 118.

„Наш приоритет бе да 

използваме всяка възмож-

ност за създаване на кула, 

която обогатява социална-

та енергия и културната 

тъкан на града“, коментира 

Карл Фендер. 
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Градът ще е на територията на Ел Салвадор, центърът ще лежи върху вулкан
Страницата подготви 
Елица Илчева

Перфектно кръгъл,  като 

биткойн монета… Така ще из-

глежда първият Bitcoin City, кой-

то ще се появи на територията 

на Ел Салвадор. Доскоро подоб-

ни идеи въпреки навлизането на 

виртуалните разплащателни 

средства звучаха утопично, но 

сега това се променя и става 

все по-реално. Президентът 

на Ел Салвадор - Найиб Букеле, 

обяви плана за строителство, 

който ще се реализира в юго-

източната част на страна-

та. Проектът е на архитект 

Фернандо Ромеро от FR-EE, 

Огромни ледени кубчета, които се движат и проме-

нят формата си… Така изглежда нов туристически и кул-

турен център в Китай, който архитектите от Zone of 

Utopia + Mathieu Forest Architecte завършиха съвсем скоро. 

Архитектурата се заиграва с мащабите и светлина-

та на пространството и сякаш огромни ледени късове 

се движат по повърхността на океана вследствие от 

процесите на топене, за които загатват прозрачните 

нюанси. Определяният като архитектурна икона, арт 

инсталация или произведение на изкуството център е 

разположен в новоизградения квартал на Синсян (провин-

ция Хунан), посветен на зимните спортове. 

Необичайният дизайн обединява общо девет архите-

ктурни блока, оформени като ледени грамади, някои от 

тях разположени един върху друг. „Искахме да предизви-

каме мистерия и желание за приближаване. Кристалите 

улавят светлината и я завихрят, като по този начин 

сякаш самата сграда я излъчва“, разказват водещите 

архитекти на проекта Цян Зу и Матю Форест. По ду-

мите им, залагайки на тази визуална игра, те оформят 

скулптурния център така, че да бъде възприеман по раз-

личен начин спрямо всеки ъгъл, от който се поглежда. 

За да реализират концепцията, проектантите из-

ползват за фасадата принтирани стъклени панели, свър-

зани помежду си с въжета от неръждаема стомана. Така 

постигат абсолютен минимализъм в дизайна, който пре-

дизвиква едновременно усещане за крехкост и здравина.

Зелените покриви са 

красиви, но трудни за из-

граждане. Сега обаче из-

глежда, че те започват да 

се разглеждат като ико-

номически фактор. А това 

е обещание за по-сериоз-

ни инвестиции в тях.

В Амстердам наскоро 

бе построена нова бизнес 

сграда, наречена Terrace 

Tower Amsterdam. Както 

подсказва името й, тя 

има множество тераси и 

зелен покрив. Разработка-

та е на DELVA Landscape 

Architects в партньорство 

с Bjarke Ingels Group.

Terrace Tower Amster-

dam има за цел да пре-

върне зелените покриви 

в неразделна част от 

дизайна на офис здани-

ята. Причината е, че те 

осигуряват зелени външни 

пространства за служи-

телите, които повишават 

производителността им 

и подобряват концентра-

цията им при изпълнение 

на трудовите задължения. 

Всички тези ползи са по-

твърдени от множество 

проучвания в последните 

години.

Сградата на Terrace 

Tower Amsterdam всъщ-

ност е доста семпла. 

Изглежда като обикновен 

блок, на който са пораз-

местени етажите, така 

че отстрани са „щръкна-

ли“ балкони. Но на тераси-

те има големи кашпи със 

зеленина, включително и 

дървета.

Тревите и многогодиш-

ните растения създават 

зелен пейзаж по протеже-

ние на и между етажите. 

По-малките дървета в 

центъра са рамкирани от 

по-големи брези, череши и 

борове.

През 2022 г. се очаква 

официалното откриване 

на небостъргача, който 

ще стане втори по височи-

на в света. Това е кулата 

Merdeka PNB 118 в Куала 

Лумпур с рекордните 678 м 

височина. А строителство-

то й отне точно 5 години.

Сградата е проекти-

рана от архитектурно-

то бюро на Карл Фендер 

(Fender Katsalidis, Мелбърн) 

за  предприемача PNB 

Merdeka и построена от 

Turner Construction – амери-

канското дъщерно друже-

ство на испанската ACS. 

На  о б щ а  пло щ  от 

С инвестиция от око-

ло 1 млрд. евро FILI се 

превръща в най-големия 

и един от най-амбициоз-

ните проекти за градско 

възстановяване в Европа. 

Той има за цел да създа-

де нови градски сценарии 

преди провеждането на 

25-ите Зимни олимпийски 

игри в Милано и курорта 

Кортина през 2026 г. чрез 

поредица от интервенции 

за устойчиво преустрой-

ство.

Проектът, предста-

вен от Fnm, Ferrovienord и 

Trenord в сътрудничество 

с администрацията на 

регион Ломбардия, пред-

вижда преустройство на 

железопътните възли и 

поредица от авангардни 

архитектурни проекти 

и екологични практики. 

А също и регенерация на 

градски и извънградски 

територии с обща площ 

от над 2 млн. кв. м. Пред-

видени са серии от интер-

венции, фокусирани върху 

антропизация на терито-

рията, развитието на ин-

фраструктурата и насър-

чаване на устойчивостта. 

Сред тях е идеята за 

70-километрова „суперве-

лоялея“ от жп гара Кадорна 

до летище Малпенса. Тя 

е специално проектирана 

така, че да бъде „преплете-

на“ и да взаимодейства с 

другите мрежи на общест-

вения транспорт. По този 

начин ще бъде и „истински 

инструмент за опазване на 

околната среда“.

„Гората“ е друга впе-

чатляваща част от общия 

план за развитие на среда-

та. Ще бъдат засадени и 

наново залесени общи пло-

щи от над 400 000 декара 

земя. Реализацията пред-

лага и нови зелени градски 

сценарии и подобрена ос 

Милано – Малпенса. Стан-

циите на Милано Бовиса, 

Сароно и Бусто Арсицио и 

прилежащите райони също 

ще се възползват от ин-

вестицията.

Устойчивостта става все по-актуална тема, дори ко-

гато говорим за ваканция. Все повече компании осъзнават 

това и разработват нови екологични проекти. Поредният 

е плаващ екохотел, който генерира собствена ел. енер-

гия. Не чрез слънчева система, а чрез постоянно движение. 

Концепцията е на екип от Hayri Atak Architectural Design 

Studio (HAADS), които получили задание за сграда с мини-

мални загуби на енергия и без отпадъци. В продължение 

на шест месеца архитектите са работили с инженери 

по корабостроене, за да разберат как може да се изпълни 

конструкцията. В крайна сметка са решили да направят 

здание, което да се намира вътре в морето и да генерира 

електричество за собствени нужди на принципа на рота-

цията. Обектът ще променя позицията си според водното 

течение, а контролът ще се осъществява чрез компютър-

на система, витла и стоманени кормила.

Пълното завъртане трябва да отнеме около 24 часа. 

В допълнение към производството на електроенергия в 

концепцията е залегнало пречистване на дъждовна вода.

Разположен на общо 35 000 кв. м, хотелът е планиран 

като 5-звезден, като ще разполага с общо 152 стаи, от-

крити басейни, СПА център, фитнес студио и собствено 

игрище за миниголф. Освен това ще има площадка за хе-

ликоптер и док за яхти.

Засега не е ясно кога ще отвори врати, на дневен ред 

стои въпросът дали може да бъде преместен на брега в 

случай на техническа повреда. В момента се планира за 

Катар, но архитектите подчертават, че не е задължи-

телно да стои на едно място, тъй като това е плаваща 

конструкция и може да сменя местоположението си.

който представи и първите 

изображения на селището с 

обща площ от 7466 хектара. 

Концепцията му е базирна на 

идеи, по които е работено още 

от 2012 г.

Оформен като перфектен 

кръг, генералният план включва 

голям централен площад, укра-

сен с масивно „B” - от Bitcoin. 

Развит в основата на вулкана 

Кончагуа, който играе и ключо-

ва роля в проекта, благодаре-

ние на геотермалния си заряд 

той ще осигури нужната енер-

гия за цялата електропреносна 

мрежа. Освен това ще направи 

възможно и копаенето на крип-

товалутата.

Арх. Ромеро обясни, че на 

всяка улица ще има множество 

пешеходни зони и велосипедни 

алеи. Освен жилищните едини-

ци градът ще включва здрав-

ни и образователни центрове, 

както и търговски площи и ци-

фрови удобства като NFT (Non-

Fungible Token) галерии.

Всъщност строителство-

то на биткойн град в Ел Сал-

вадор е съвсем логична стъпка, 

след като от началото на сеп-

тември тази година криптова-

лутата бе приета за законно 

платежно средство на тери-

торията на страната. Това е 

и най-големият тест за прило-

жението на биткойна изобщо.



билна ледена пързалка на 

два етажа. Специалната 

платформа Sky Rink дава 

възможност да се карат 

кънки на високо. Сега орга-

низаторите са подготви-

ли и още една платформа, 

от която посетителите 

ще могат да се насладят 

на вълшебната гледка към 

криволичещите ледени пъ-

теки, които водят през 

красиво осветения парк 

пред кметството. 

За поредна година ав-

стрийската столица иска 

да даде възможност на ви-

енчани и гостите на града 

за повече спортни дейнос-

ти на чист въздух. Според 

местните власти актив-

ностите на открито не 

само повишават качест-

вото на живот в големия 

град, но и носят ползи за 

здравето на хората - как-

то физическото, така и 

психическото. 

Организаторите са се 

погрижили и за безопас-

ността на посетители-

те в пандемията. Работи 

нова система за билети, 

с която не се допуска 

струпване на хора пред ка-

сите. Билетите могат да 

бъдат купени онлайн. На 

входа на пързалката всич-

ки посетители трябва да 

представят сертификат 

за ваксинация или пребо-

ледуване. 
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В следващия брой очаквайте

КСБ - АНАЛИЗИ ОБЩИНИ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Мониторинг на обявените 
обществени поръчки в 
сектор „Строителство“, 
годишен доклад 2021

Първомай Марияна Биволарова, 
директор на Професионалната 
гимназия по строителство  
„П. Пенев“ - Силистра

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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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 Александро-

ва – 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

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

През годините съоръжението се е превърнало в предпочитано място за забавление и спорт 

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Докато сезонът на 

ледените пързалки на 

открито в много градове 

вече приключва или прос-

то отсъства поради из-

вънредната епидемична 

ситуация, австрийската 

столица предлага отно-

во спортни забавления на 

чист въздух. Виенската 

ледена пързалка, известна 

като „Виенска ледена меч-

та“, откри 27-ия си сезон 

на 19 януари. Съоръжение-

то ще остане отворено 

до 6 март, или в продълже-

ние на 47 дни кънките на 

лед отново ще превземат 

площада пред Виенското 

кметство. 

От първоначалните 

1600 кв. м през 1996 г. пър-

залката е разширена през 

2019 г. до 9000 кв. м на две 

нива, а тази година пло-

щта й е цели 9500 кв. м. 

Две отделни пързалки 

отново ще зарадват най-

малките и начинаещите, 

които могат да тренират 

там. От понеделник до пе-

тък между 10.00 и 16.00 ч. 

посещението е безплатно 

за всички виенски детски 

градини, занимални и учи-

лища.

Още през 2019 г. „Виен-

ската ледена мечта“ ста-

на първата в света мо-

Тази година най-прес-

тижните награди на Аме-

риканската академия за 

филмово изкуство ще бъ-

дат раздадени в пълния 

си блясък. Деветдесет и 

четвъртата церемония на 

„Оскар“-ите ще се проведе 

на 27 март 2022 г. в „Дол-

би Тиътър“ в Лос Андже-

лис. За първи път от три 

години насам събитието 

ще има водещ, след като 

липсата на домакин през 

2019, 2020 и 2021 г. дове-

де до спад на рейтинга на 

телевизионното предава-

не. Церемонията ще се из-

лъчи за пореден път по Ей 

Би Си, като тя ще се със-

тои през март, а не както 

бе досега през февруари, 

за да се избегне конфликт 

с програмата на Зимните 

олимпийски игри 2022. 

Очаква се номинации-

те да бъдат обявени на 8 

февруари.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

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

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


