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Мирослав Еленков

На официална церемония бе даден старт 

на 22-рото издание на форума Архитектурно-

строителна седмица. Събитието бе открито 

от зам.-министъра на регионалното развитие 

и благоустройството арх. Стефан Аспарухов. 

Приветствие поднесе и председателят на УС 

на Камарата на строителите в България инж. 

Илиян Терзиев.

„Благодаря за възможността да се запозная 

с всички нови технологии, които се внедряват 

в строителната индустрия. От практиката 

е установено, че за да задоволят човешките 

потребности, архитектурните произведения 

трябва да отговарят на пет основни изисквания 

- функционалност, конструктивна устойчивост, 

екологосъобразност, техническа рентабилност 

и естетика“, заяви арх. Стефан Аспарухов. Той 

посочи, че през последните десетилетия обще-

ството става свидетел на „произведения“ на 

архитектурата и градоустройството, които 

водят до дисбаланси и деформации на петте 

изисквания. В тази връзка регионалният зам.-

министър отчете ролята на европейската 

инициатива „Нов европейски Баухаус“, която 

правителството подкрепя. „Тя е насочена към 

промяна на визията и отношението към сгра-

дите и архитектурните решения. Предвижда 

осигуряването на достъпни, устойчиви и удобни 

жилища, допринасящи за по-доброто качество 

на живот, със специфичен фокус върху използ-

ването на естествени строителни материали, 

енергийна ефективност, дигитални иновации за 

ефективно използване на ресурсите и свобода 

на движението“, изтъкна арх. Аспарухов. 

„Разгледах щандовете и съм впечатлен от 

това, което предлагат колегите, за да направим 

така, че обществото да се гордее с нашия труд. 

Надявам се всички да запретнем ръкави, защо-

то трябва да вложим усилия и сърце, за да про-

дължим да създаваме модерна инфраструктура, 

красиви и иновативни сгради и да променяме към 

добро средата, в която живеем“, каза в привет-

ствието си председателят на Управителния 

съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Той пожела успех на форума и посочи, че в 

рамките му КСБ организира дискусия „Перспек-

тиви за развитие на кръговата икономика в 

строителния сектор“, която ще се състои на 

1 април.

Председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев участва в откриването на събитието
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1 април
Проф. д-р Цоло Вутов, управител на 

„Геотехмин“ ООД

Инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ

 В. „Строител“

На 3 април в. „Строител“ 

– изданието на Камарата 

на строителите в България 

(КСБ), навършва 13 години. 

По традиция в началото на 

завидната 14-а година на 

вестника екипът прави рав-

носметка за постигнатото 

и чертае планове за бъдещо 

развитие. За изминалото 

време медията се утвърди 

като „Гласът на българския 

строител” и независимо 

от трудностите, през кои-

то преминава както бран-

шът, така и изданието на 

Камарата, „Строител” ос-

тава верен на стремежа 

си да представя актуална 

и коректна информация и 

да спазва принципите на 

етичната журналистика. 

През годините приоритет 

No1 за вестника е да бъде 

полезен най-вече на стро-

ителния бранш, но също и 

на институциите и обще-

ството. Кредо, което ще 

продължим да следваме и в 

бъдеще.

През всички 13 г. еки-

път работи не само за 

развитието на печатно-

то издание, но и на интер-

нет страницата си www.

vestnikstroitel.bg. Днес уеб-

сайтът отговаря на по-

следните световни стан-

дарти - точно преди месец 

в. „Строител” стартира 

новия си портал, който е 

с модерна визия и израбо-

тен специално за нужди-

те на медията. Сайтът 

разполага със специално 

разработени приложения за 

мобилни устройства, а от 

началото на март - и със 

собствен Viber канал. 

От създаването си 

„Строител“ е разпознава-

ема марка, която не само 

се свързва с качествена 

и обективна медия, но и е 

търсен партньор за орга-

низирането и отразяване-

то на събития. Традицион-

но медията е инициатор 

на съвместни форуми с 

КСБ, посветени на ключо-

ви теми за строителния 

бранш. Осем поредни години 

в. „Строител” и КСБ органи-

зират със съдействието на 

Столичната община и фо-

тоизложба по повод Деня 

на строителя - „Виж София 

- заедно строим за хората”. 

Екипът винаги е работил и 

по много допълнителни про-

екти, сред които с особена 

гордост отбелязваме из-

дадения алманах през 2020 

г. за 10-годишния юбилей 

на в. „Строител“ и книга с 

интервюта, публикувани 

във вестника, за 12-ата ни 

годишнина. Успехите на ме-

дията на КСБ не остават 

незабелязани - в. „Строи-

тел” има редица награди от 

институции, НСОРБ, струк-

тури на КСБ, браншови ор-

ганизации и синдикати.

В навечерието на рож-
дения си ден в. „Строител“ 
благодари сърдечно за под-
крепата на УС на КСБ и 
неговия председател, на 

почетния председател, на 
изпълнителния директор, 
на Областните представи-
телства на КСБ и техните 
председатели, на Контрол-
ния съвет и неговия пред-
седател, на Комисията за 
ЦПРС и нейния председател, 
на строителните фирми. 
Сърдечни благодарности 
отправяме и към нашите 
партньори и рекламодате-
ли. Изказваме признател-

ност и към институциите, 
местните власти, органи-
зациите, с които имаме дъл-
гогодишно добро сътрудни-
чество.

Вярваме, че мисията ни 
е важна, и ще продължим 
все така да бъдем ясен, 
разпознаваем и силен глас 
на българския строител, за-
щото сме убедени, че „Само 
написаното и построеното 
остава!“.

BG20102 BG.121357Q/U

4 април
Д-р инж. Владимир 
Вутов, член на ИБ 

и УС на КСБ
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Предвижда се стойността му да е 11,6 млрд. евро

петък, 1 април 2022 Ñòðîèòåë

Спроред зам.-министър Аспарухов тенденциите 

в световен мащаб показват ясно, че предстои значи-

телно изменение в строителната индустрия и в тази 

връзка дигитализацията на строително-инвестицион-

ния процес у нас е неизбежна. Той я определи като клю-

чов приоритет на МРРБ. „Внедряването на цифровите 

технологии в строителния бранш ще осигури ускорено 

административно обслужване, ще редуцира нерегла-

ментираните практики и ще привлече чуждестранни 

инвестиции“, каза още арх. Аспарухов.

Архитектурно-строителната седмица е събитие, 

определяно като „барометър на строителния сектор“. 

Професионалната платформа за развитие на бизнеса 

и представяне на иновациите в сектора в междуна-

родна среда няма аналог в България. На 14 000 кв. м в 

изложбени зали и на открити площи специализираното 

изложение дава възможност за срещи на производите-

ли, доставчици, дистрибутори, клиенти, иноватори и 

браншовите организации. 

На над 6000 кв. м присъстващите ще се запозна-

ят с най-новите предложения при едрата строителна 

техника и строителна механизация. Заедно с Архи-

тектурно-строителната седмица се провежда и из-

ложение „Експомебел“. То е посветено на мебелната 

промишленост, интериорния дизайн и обзавеждането. 

Мирослав Еленков

Групата на Европей-

ската народна партия 

(ЕНП) в ЕП призовава Ев-

ропейската комисия да 

създаде Construct-EU - 

механизъм на стойност 

11,6 млрд. евро, който да 

компенсира повишените 

цени на строителните 

материали, суровините 

и високата инфлация. Ав-

тор на предложението е 

Андрей Новаков, като то 

е сред седемте мерки в 

подкрепа на европейска-

та икономика, инициирани 

от 177-те евродепутати 

в групата на ЕНП. Това 

съобщиха специално за 

вестник „Строител“ от 

екипа на Андрей Новаков.

По същество идеята 

цели да мобилизира 11,6 

млрд. евро по линия на 

кохезионната политика, 

които държавите не са 

използвали през 2021 г. 

Те ще са на разположение 

през 2022 г., но едва ли ще 

бъдат използвани поради 

огромното закъснение при 

стартирането на кохези-

онните програми за пери-

од 2021 - 2027 г. 

Вместо да бъдат загу-

бени, те могат да покрият 

инфлационните разходи, 

свързани със строителни 

материали и суровини, из-

ползвани в изграждането 

на транспортна, градска, 

енергийна и социална ин-

фраструктура по евро-

пейски проекти. Целта е 

да не бъдат поставени в 

риск проектите и ликвид-

ността на изпълнителите 

на строително-монтажни 

дейности. Предоставяне-

то на възможност за гъв-

кавост към държавите 

членки при употребата на 

тези средства е ключово 

в справянето с инфлация-

та и разходите на фирми-

те в строителния бранш. 

Идеята е да бъдат покри-

ти разходите по инфра-

структурни обекти със 

задна дата, считано от 1 

януари 2021 г. 

Предложението на Но-

ваков отразява исканията 

и на българския строите-

лен бранш, който към мо-

мента трябва да разчита 

на собствената си лик-

видност при покриване на 

разликите в цените на ма-

териалите и суровините, 

за да може да тече изпъл-

нението на възложените 

инфраструктурни обекти, 

се посочва в информация-

та, предоставена на в. 

„Строител“.    

„Достатъчно е Ев-

ропейската комисия да 

публикува законодателно 

предложение, с което се 

предоставя гъвкавост 

при ползването на този 

ресурс, след което Съве-

тът и Европейският пар-

ламент могат да прием-

ат предложението като 

неотложно. Всичко това 

е възможно в рамките на 

три седмици. Ако предло-

жението се окаже рабо-

тещо, бюджетът му може 

да бъде увеличен с още 

средства“, коментира за 

в. „Строител“ Андрей Но-

ваков. 

Възможността за съз-

даването на механизма се 

корени в забавянето на 

кохезионните програми. В 

резултат на последното 

за миналата година въоб-

ще не са използвани общо 

46,4 млрд. евро от кохе-

зионната политика. Т.е. 

тази сума представлява 

100% от кохезионния бю-

джет на Съюза за 2021 г. 

Европейските правила 

гласят, че такива сред-

ства следва да се раз-

пределят на четири рав-

ни части в периода 2022 

– 2025 г. Проблемът е, че 

11,6 млрд. евро ще бъдат 

добавени към сумите, 

които трябва да бъдат 

инвестирани за 2022  г., 

и надали ще бъдат опол-

зотворени, особено при 

факта, че до днешна дата 

в ЕС няма нито догово-

рени, нито  разплатени 

средства от новия кохе-

зионен период. 

 от стр. 1

В рамките на Архитектурно-строителната седмица се 
проведе и форум на тема „Експерименталното сеизмично 
инженерство в България - състояние и перспективи“, 
организиран от КСБ и УАСГ
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Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Народното събрание 

ще се произнесе в най-

кратки срокове по казуса 

със забавените плащания 

по договорите за текущ 

ремонт и поддръжка на 

пътища. На 30 март де-

путати от управлява-

щата коалиция внесоха 

в НС проект на решение, 

с което се дава възмож-

ност на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) 

да разплати частично 

към пътните фирми дъл-

жимите суми. Това ще 

позволи в спешен порядък 

да бъдат разплатени 50% 

от задълженията към 

компаниите, включител-

но и към „Автомагистра-

ли – Черно море“ АД.  Ин-

формацията бе обявена 

на брифинг в МРРБ след 

среща на вицепремиера 

и министър на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството Гроздан Ка-

раджов с представители 

на „Автомагистрали – 

Черно море“ АД и синди-

калната организация на 

КНСБ към дружеството 

във връзка с дължими-

те плащания към него. 

На пресконференцията 

присъства и Настимир 

Ананиев, председател 

на парламентарната 

Комисия по регионална 

политика, благоустрой-

ство и местно самоу-

правление. (Проектът на 
решение е публикуван на 
сайта на НС и на сайта 
на в. „Строител“.)

„Забавянето на ре-

шението по казуса с не-

разплатените суми по 

старите договори за те-

кущ ремонт и поддръжка 

беше по юридически при-

чини. Решението е прин-

ципно и важи за всички 

пътностроителни фирми, 

на които се дължат сред-

ства по този казус”, каза 

министър Караджов. „На-

дявам се този проблем да 

бъде разрешен от Народ-

ното събрание още през 

следващата седмица“, 

коментира още той. 

„Останалите 50% от 

дължимото ще могат 

да бъдат платени, след 

като комисията, която 

прави ревизия на всички 

договори за текущ ре-

монт и поддръжка, излезе 

с междинен доклад и ако 

„Автомагистрали - Чер-

но море“ е в този доклад, 

ще се разплати и оста-

тъкът, за който комисия-

та ни посъветва”, обясни 

регионалният министър.

На брифинга бе при-

помнено, че в края на 

миналата година при 

управлението на служеб-

ното правителство са 

сключени споразумения 

за предсрочно прекратя-

ване на договорите меж-

ду АПИ и пътноподдържа-

щите фирми. Според тях 

четири от договорите 

изтичат в края на април 

2022 г., останалите – в 

края на юни 2022 г. Ви-

цепремиерът разясни, 

че това на практика оз-

начава републиканската 

пътна мрежа да остане 

без поддръжка от сре-

дата на тази година, 

защото процедурите 

по ЗОП за избор на нови 

изпълнители няма да 

са приключили. „Заради 

това в проекта на ре-

шение на НС се предлага 

да се разреши на АПИ да 

продължи действието на 

изтичащите договори 

за текущ ремонт и под-

дръжка до избор на нови 

изпълнители след прове-

дени търгове по Закона 

за обществените поръч-

ки, но не по-късно от 30 

септември 2022 г.”, доба-

ви Караджов. Така ще се 

избегне сериозният риск 

АПИ да се окаже в невъз-

можност да поддържа ре-

публиканските пътища.

Гроздан Караджов по-

ясни още, че решението 

на НС ще позволи на АПИ 

да довърши и започнати-

те, но неприключили ре-

монти на републиканска-

та пътна мрежа. 

„Трябва да се изчис-

тят различни казуси. 

Много от коректните 

фирми стават жертва на 

обстоятелства. Народ-

ното събрание ще даде 

мандат на Министерския 

съвет да взима решения 

при различни хипотези, а 

за други това да се пра-

ви от АПИ. Важно е да 

се отпуши този казус, 

защото цялата пътна 

инфраструктура зависи 

от него, както и темата 

с пътната безопасност”, 

подчерта Настимир Ана-

ниев.

На редовното си заседание Министерският съвет (МС) 

одобри проекта на Програмата за междурегионално сътруд-

ничество УРБАКТ IV 2021-2027 с общ бюджет за периода за 

близо 106 млн. евро. От правителствената информационна 

служба съобщиха, че предстои тя да бъде внесена и в Евро-

пейската комисия. 

„С решението на правителството се осигурява пълноцен-

ното участие на страната ни в програмата, която насър-

чава обмена на знания и добри практики между градовете и 

различните нива на управление, интегрираното устойчиво 

развитие, ефективността на политиката на сближаване и 

др.”, посочват от МС.

УРБАКТ IV обхваща всичките 27 държави  членки на Евро-

пейския съюз, както и Норвегия и Швейцария като партньори. 

Предвижда се включването и на още пет страни - Албания, 

Черна гора, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и 

Херцеговина. За тях се планират и средства от Инструмен-

та за предприсъединителна помощ в размер на 3 млн. евро.

Страните ще могат да изпълняват съвместни проекти в 

рамките на единствения приоритет на програмата „Насър-

чаване на интегрираното устойчиво градско развитие чрез 

сътрудничество”. Допустими партньори са градове (общи-

ни), сдружения и местни агенции, отговорни за разработва-

нето и прилагането на градски политики в сферата на ико-

номическо развитие, енергийно снабдяване, здравни услуги, 

транспорт и др. По програмата ще могат да кандидатстват 

и регионални, и национални власти, както и университети и 

изследователски центрове, които работят в областта на 

градските въпроси и политики.

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви открита процедура по реда 

на ЗОП във връзка с разширението на подземното газово 

хранилище „Чирен“. Прогнозната стойност на обществе-

ната поръчка е 133 694 000 лв. без ДДС.

В търга са включени дейности по проектиране, изграж-

дане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения 

- десет нови експлоатационни и три наблюдателни сонда-

жа, както и нови шлейфи, свързващи всеки един от експло-

атационните сондажи с нова компресорна станция. Чрез 

изграждането на съоръженията ще се създаде техническа 

възможност за поетапно разширение на хранилището в Чи-

рен, като ще се повиши експлоатационната му безопасност 

и ще се увеличат капацитетните му възможности. 
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Вицепремиерът Гроздан Караджов:

петък, 1 април 2022 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Очаква се през април Бълга-

рия и Румъния да подпишат спо-

разумение за строителство на 

нов мост при Русе – Гюргево”, 

е заявил от парламентарната 

трибуна вицепремиерът и ми-

нистър на регионалното разви-

тие Гроздан Караджов, съобщиха 

от МРРБ. По време на парла-

ментарния контрол той е под-

чертал, че в момента експерти 

от България и Румъния активно 

работят по съдържанието на 

документа. 

Вицепремиерът е изтъкнал, 

че новият мост над р. Дунав при 

Русе ще облекчи значително ин-

тензивното движение на леки и 

тежкотоварни автомобили по 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) обяви обществе-

на поръчка за проектиране и 

строително-монтажни работи 

за основния ремонт на 15,7 км 

от третокласния път III-5504 

Мъдрец - Искрица - Медникаро-

во - Обручище. Индикативната 

стойност е 17 420 000 лв. без 

ДДС, а срокът за подаване на 

офертите е до 11 април.

„За ремонта на тази отсеч-

ка жителите на село Обручище 

са протестирали няколко пъти 

през годините. На последния им 

протест през март т.г. минис-

търът на регионалното разви-

тие и благоустройството Гроз-

дан Караджов пое ангажимент 

пред хората от Обручище да 

се проведат незабавно необхо-

димите процедури за ремонт на 

пътя между Мъдрец и Гълъбово”, 

посочват от АПИ в информаци-

ята до медиите за стартиране-

то на търга.  

Трасето е основна пътна ар-

терия за община Гълъбово и оси-

гурява връзка с минно-енергий-

ния комплекс ТЕЦ „Марица изток 

3“, рудник „Трояново-3“, завода за 

гипсокартон и на населените 

места Обручище, Медникарово, 

Искрица и Мъдрец с общинския 

център Гълъбово. Пътят е по-

строен преди 45 г. и оттогава не 

е основно ремонтиран. От АПИ 

уточняват, че обществената 

поръчка е по ускорена процедура 

по реда на чл. 74, ал. 4 от ЗОП по-

ради спешната необходимост от 

ремонтни дейности на трасето 

и аварийното състояние на жп 

надлеза в с. Обручище. „От на-

чалото на 2022 г. са извършвани 

периодични проверки на съоръ-

жението, като през последните 

седмици се наблюдава активно 

пропадане и в двете ленти на 

платното за движение, както и 

пукнатини и значителни отцеп-

вания на земния насип при подхо-

дите”, допълват от Агенцията.

Началото на участъка, по 

който ще се работи, започва от 

кръстовището с път II-55 Вели-

ко Търново - Нова Загора - ТЕЦ-2 

- Свиленград в района на с. Мъ-

дрец. Завършва при пресичането 

с III-554 Нoва Загора - Раднево 

- Харманли в района на с. Обру-

чище. Ще бъдат ремонтирани 

трите големи съоръжения в от-

сечката – мост над дере, мост 

над р. Соколница и жп надлез в 

с. Обручище, както и 32 бр. во-

достоци.

Срокът за проектантските 

работи е 60 календарни дни, раз-

делен на три междинни етапа, а 

предвиденото време за строи-

телно-монтажните дейности е 

540 календарни дни.  

АПИ стартира тръжна про-

цедура и за избор на изпълни-

транспортния коридор. Освен 

това ще се явява и начална точ-

ка на магистралата „Русе - Ве-

лико Търново“. „С подписване на 

междуправителственото спо-

разумение за изграждане на още 

един мост между Русе и Гюрге-

во ще се даде зелена светлина и 

за този инфраструктурен про-

ект, който е част от страте-

гическия транспортен коридор 

от румънската столица през 

България до Александруполис в 

Гърция“, е отбелязал министър 

Караджов.

Вицепремиерът е обърнал 

внимание пред народните пред-

ставители, че планирането на 

строителство на мостове в 

гранични зони става само въз 

основа на сключени междудър-

жавни споразумения. „Затова 

процедурите по извършване на 

предпроектните проучвания ще 

бъдат стартирани след подпис-

ване на документа. Източници-

те на финансиране ще бъдат 

установени в рамките на проуч-

ванията. Съоръжението може да 

бъде финансирано както от бю-

джета, така и с евросредства. 

Освен това партньорството по 

европейските програми също 

стои на масата, както и ин-

струментът Connecting Europe, 

по които да получим допълнител-

но финансиране“, е коментирал 

още Гроздан Караджов.

тел на строителния надзор при 

ремонта на третокласната 

отсечка. Индикативната стой-

ност на обществената поръчка 

е 609 700 лв. без ДДС, а срокът 

за подаване на офертите също 

е 11 април. 

„За да се осигури най-бързо 

започване на ремонтните дей-

ности и съответно по-бързото 

им изпълнение, в проекта на 

договора е предвидена възмож-

ността по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, 

според която при бедствени и 

аварийни ситуации разрешения 

за строеж по изключение могат 

да се издават по частични ра-

ботни проекти. Строителните 

книжа могат да се комплекто-

ват и по време на изпълнението 

на неотложните възстанови-

телни работи или след изпълне-

нието им”, добавят от АПИ.

Средствата за ремонта на 

15,7-километровата отсечка 

между Мъдрец и Гълъбово са оси-

гурени от бюджета на Агенция 

„Пътна инфраструктура“.
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Капиталовата програма е почти 590 млн. лв.

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по „Финанси и здравеопазване“:

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, наскоро 
проведохте среща с ръко-
водството на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия (КСБ). Какви са впе-
чатленията Ви от нея?

Категорично разго-

ворът ни с КСБ беше из-

ключително ползотворен. 

Доста фирми членове на 

Камарата на строители-

те работят много актив-

но по обекти на Столич-

ната община (СО) и всяка 

обратна информация, коя-

то получаваме, е важна за 

успеха на дейността на 

администрацията. Заедно 

със зам.-кмета на София 

по „Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов 

представихме пред КСБ 

капиталовата програма на 

СО за 2022 г. и обсъдихме 

какви са възможностите 

за повече електронизация 

на документацията в целия 

строителен процес. Надя-

вам се много скоро да има-

ме положителни резултати 

в тази посока. 

Какво показват данни-
те за изпълнението на 
Бюджет 2021 г.? Доколко 
се сбъднаха очакванията 
на СО за постъпленията 
и как се отрази продъл-
жаващата пандемия на 
общинските финанси? 
Какви са прогнозите за 
2022 г.?

Докато 2020 г. се на-

ложи да правим няколко ак-

туализации за намаляване 

на бюджета, през 2021 г. 

промените бяха свързани 

с увеличаване на нетните 

приходи. Тоест изминалата 

година беше по-добра за 

Столичната община. При 

данъчните постъпления 

имаме изпълнение в раз-

мер на 109%, или общо 448 

млн. лв. При неданъчните 

приходи, включващи так-

сите за услуги, събрахме 

298 млн. лв., което също е 

добре спрямо предварител-

ните прогнози. Отчитаме 

известно изоставане при 

някои от таксите, свър-

зани с посещаемостта в 

детските ясли и градини. 

Причината за това е про-

дължаващата пандемия, 

като през почти цялата 

2021 г. заетостта на тези 

учебни заведения беше на 

около 50%. 

Постъпленията от при-

ватизация също са по-мал-

ки спрямо предвидените 

въпреки отчетения ръст 

на столичната икономи-

ка. Но това е нормално в 

ограниченията от непри-

ключилата здравна криза. 

Капиталовата програма е 

изпълнена на 77%, ако не 

отчитаме европейските 

програми. 

За 2022 г. прогнозираме 

по-високи приходи от данък 

„Недвижими имоти“, както 

и от данъка за придобива-

не по възмезден начин. От 

туристическия налог зала-

гаме постъпления от 1,8 

млн. лв. Повишение очак-

ваме и при неданъчните 

постъпления. 

В последния ден на 
март Столичният общин-
ски съвет прие бюджета 
на СО. Бихте ли предста-
вили основните параме-
три на Бюджет 2022? По-
голям ли е спрямо 2021?

Много беше важно при-

емането на бюджета да 

стане факт, защото е от 

ключово значение за жите-

лите на София. 

С приемането на дър-

жавния бюджет за 2022 г. 

се допуснаха изключения 

по отношение на направе-

ните от общините разходи 

за електрическа енергия и 

други, но въпреки това е 

доста трудно да се огра-

ничават структурите на 

администрацията. В също-

то време средствата са 

налични, а ние не можем да 

ги използваме. 

Бюджетът на СО за 

2022 г. е с около 220 млн. лв. 

по-голям в сравнение с пре-

дходната година. С близо 

100 млн. лв. се завишават 

средствата за заплати 

на учители, социални ра-

ботници и хората, заети 

в здравеопазването, като 

необходимите пари са зало-

жени в перото за държавно 

делегираните дейности, за 

които ще са налични 798,5 

млн. лв. За първи път се 

предвиждат повече сред-

ства за издръжка на учили-

щата. 

Към приходната част 

на бюджета на СО са оси-

гурени и 272,9 млн. лв. от 

европейски програми, общо 

119,16 млн. лв. са от целе-

ви инвестиционни заеми. 

Капиталовата програма 

е в размер на почти 590 

млн. лв., като 54% от тях 

ще бъдат от собстве-

ни средства и заеми, а 

остатъкът от 46%, или 

272,9 млн. лв., очак ваме 

да осигурим от спечелени 

европейски проекти. Кре-

дитите на Столичната 

община ще се изразходват 

за развитие на пътна ин-

фраструктура и за разши-

рението на третата линия 

на метрото, което вече е в 

ход. В резултат на прове-

дените разговори на кмета 

на София Йорданка Фан-

дъкова с министър-пред-

седателя Кирил Петков и 

вицепремиера по еврофон-

довете и министър на фи-

нансите Асен Василев дър-

жавата отпуска 40 млн. лв. 

за строежа на подземната 

железница. Отделно за дру-

ги проекти от целевата 

субсидия очакваме да полу-

чим 15,3 млн. лв. 

През 2022 г. разчитаме 

на по-високи приходи спря-

мо 2021 г. или поне запазва-

не на постигнатите нива. 

Изключение ще има при 

таксите за детски гради-

ни и ясли, които от 1 април 

стават безплатни – дей-

ността става държавно 

делегиран стандарт. Очак-

ваме средства от държав-

ния бюджет, за да предос-

тавяме тази услуга. 

Данъчната кампания 
за тази година вече е в 
ход. Какви са данните до 
момента за постъплени-
ята? 

Забелязваме много до-

бра активност от стра-

на на жителите на София 

да заплащат данъците 

си. Може би причината за 

това е, че размерът на на-

лозите не се промени. Осен 

това до 30 април всеки, кой-

то внесе целия размер на 

задължението си за данък 

„Сгради“ и за МПС, може да 

се възползва от отстъпка 

в размер на 5%. 

Приходите за първите 

два месеца се реализират 

спрямо нашите очаквания, 

като дори регистрираме 

подобрение в сравнение 

със същия период на 2021 г. 

Много важно е да уста-

новим дали ще се запази 

положителният тренд на 

постъпленията от налога 

за възмездно придобиване. 

Този данък най-бързо се по-

влиява от промяна на ико-

номическата обстановка. 

Ако се стигне до влошава-

не, тогава приходите ще 

бъдат под въпрос. Но за-

сега нещата се развиват 

добре.

Икономическата об-
становка непрекъснато 
се променя заради ръста 
на цените на електрое-
нергията, от една стра-
на, и от друга - заради 

отражението на войната 
в Украйна. СО има ли бу-
фери, които да намалят 
негативните ефекти? 

За да помогне на общи-

ните да преодолеят про-

блема си със заплащането 

на увеличените разходи за 

ел. енергия, държавата ги 

включи в компенсаторни-

те механизми, които са в 

сила до началото на април. 

Получените средства оба-

че не са достатъчни – от 

октомври до края на февру-

ари въпреки компенсациите 

дадохме 8 млн. лв. повече за 

електроенергия. Надявам 

се тези механизми да про-

дължат и след първи април, 

тъй като макар и ограни-

чени, все пак са в помощ и 

за общините, и за бизнеса. 

За разлика от някои произ-

водители ние не можем да 

увеличим стойността на 

произведената продукция 

и да компенсираме загуби-

те. На нас ни се налага да 

предоставяме същата ус-

луга, като правим по-високи 

разходи. 

Естествено че сме за-

ложили известни буфери, 

но разчитаме и на подкре-

па от страна на правител-

ството. Надявам се диало-

гът между управляващите, 

бизнеса и общините да 

продължи. 

Негативно отражение 

има не само цената на ел. 

енергията, но и тази на 

природния газ, което е мно-

го сериозен проблем за об-

ществения градски транс-

порт. Както е известно, 

компенсации за цената на 

газа за фирмите няма. В по-

следните години с оглед на 

отговорното отношение 

към опазването на окол-

ната среда Столичната 

община закупи голям брой 

превозни средства, които 

се движат на газ, но това 

вече ни излиза доста скъпо. 

Много общини изпит-
ват затруднения с град-
ския транспорт. Какво е 
състоянието на столич-
ния и предприемете ли 
стъпки, за да не се стигне 
до намаляване на броя на 
обслужващите превозни 
средства?

Категорично градският 

транспорт е сред най-голе-

мите предизвикателства. 

В сравнение с периода пре-

ди настъпването на панде-

мията отчитаме трайно 

намаление на пътуващи-

те с 30%. Логично това се 

отразява на приходите на 

общината, които са все по-

малко, докато разходите за 

електричество, за приро-

ден газ и за поддръжка на 

подвижния състав стават 

все по-големи. 

В България не беше при-

ет специален механизъм за 

компенсация на градския 

транспорт. Имаше само 

еднократни помощи, но те 

бяха насочени към между-

градските превози. За мен 

този проблем се подценява 

от държавата и без помощ 

от нея общините няма да 

могат да излязат от създа-

лата се трудна ситуация. 

Да, вече има мнения, че 

сред възможните решения 
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са намаляване на броя на 

превозните средства, об-

служващи линиите, както и 

увеличение на цените. Ако 

се предприемат подобни 

действия обаче, те могат 

допълнително да отблъс-

нат хората да използват 

градския транспорт и 

трайно да предпочетат 

личните си автомобили. 

СО търпи загуби в раз-

мер на десетки милиони 

левове и те постоянно на-

растват. Преди кризата 

отделяхме 110 млн. лв. от 

бюджета за подпомагане на 

обществения транспорт, а 

през 2021 г. надхвърлихме 

160 млн. лв. Тази година за-

лагаме 170 млн. лв., но има 

постъпили предложения и 

вероятно сумата ще бъде 

увеличена. На практика 

всеки жител на столицата 

плаща годишно по 200 лв. 

и повече за поддръжка на 

градския транспорт, неза-

висимо дали използва или не 

услугата. 

Ние водим диалог с пра-

вителството по темата, 

защото за общините това 

е един от най-рисковите 

сектори. Финансирането 

за него идва от общинския 

бюджет, от приходите на 

„Център за градска мобил-

ност“ ЕАД и от държавата. 

За да може да се компенси-

ра недостиг от милиони 

левове, то трябва значи-

телно да се повиши цената 

на превозните документи, 

а това ще има разрушите-

лен ефект върху целия от-

расъл. Трябва да е ясно, че 

въпросът с вдигането на 

цените на превозните до-

кументи е сложен. Затова 

в спешен порядък трябва 

да се обмислят мерки, като 

подчертавам, че без наме-

са от страна на държава-

та ситуацията няма да се 

подобри. 

Споменахте, че СО ще 
реализира инфраструк-
турни обекти, както и 
разширението на метро-
то с инвестиционен заем. 
Как ще се връщат парите, 
в какъв срок и какви са 
очакванията за резулта-
та от усвояване на тези 
средства? 

Кредитът за изгражда-

не на транспортната ин-

фраструктура вече е взет 

от Столичната община, 

документите са подписа-

ни. Той е с над 20-годишен 

срок на връщане и лихвата 

е много изгодна за община-

та. 

За заема за „Метро-

политен“ ЕАД проведохме 

публично обсъждане и вече 

има решение на СОС, така 

че предстои да се премине 

към финалното сключване 

на договора. 

Ние работим изключи-

телно много с Европейска-

та инвестиционна банка, с 

която и държавата доста 

оперира. Условията, които 

постигаме с кредитните 

институции, са добри зара-

ди високия рейтинг на СО - 

той е същият, какъвто е и 

този на държавата. Това е 

признание за дейността на 

кмета Йорданка Фандъко-

ва и екипа на Столичната 

община. 

Положителното е, че 

тези заеми са с дълъг срок 

на изплащане, с ниска лих-

ва и без някакво специално 

обезпечение от страна 

на СО. Сценариите, които 

сме разгледали за връща-

нето им, са без значител-

но увеличение на общин-

ските приходи. По Закона 

за публичните финанси 

плащанията по заеми не 

могат да надхвърлят 15% 

от средногодишния размер 

на собствените приходи на 

СО. Максимумът на годиш-

ните плащания, който ние 

ще достигнем, след като 

получим този кредит е 9%. 

Освен това догово-

рихме фиксирана лихва. Не 

трябва да забравяме и че 

разходите са за развитие 

на инфраструктурата на 

София, за да може да се 

изтегли движението от 

центъра на града. За тази 

част на столицата имаме 

и друга мярка - въвеждане 

на нискоемисионни зони, 

които също да извадят 

трафика от централната 

част. Целта е хората да 

се стимулират да не се 

придвижват с личните си 

автомобили и да използват 

градския транспорт. 

Инвестицията в ме-

трото е много важна, за-

щото то вече превозва 

30% от всички пътници 

в столицата. Да не го-

ворим, че районите, през 

които преминава трасето 

на подземната железница, 

след като бъде изградена, 

изживяват сериозен по-

дем в развитието си. Това 

очак ваме да се случи и в жк 

„Левски“, и в район „Слати-

на“, където ще се реализи-

рат новите участъци от 

третия лъч. 

Финансирането на 
проекта за разширение-
то на метрото беше 
драстично намалено в На-
ционалния план за възста-
новяване и устойчивост 
(НПВУ). Разчита ли СО на 
средства за други проек-

ти от този източник?
Изграждането на под-

земната железница бе 

единственият проект на 

Столичната община, който 

се предлагаше за финанси-

ране по НПВУ. След като 

стана ясно, че метрото 

ще се финансира частич-

но от него, проучваме въз-

можностите по кои други 

инструменти на Плана и с 

какъв тип проекти София 

може да се включи на конку-

рентен принцип. Вече няма-

ме достъп до Кохезионния 

фонд, рестрикциите към 

общинското финансиране 

стават сериозни. Затова 

на преден план излиза те-

мата за осигуряването на 

повече източници на прихо-

ди. Надявам се разговорът, 

който беше започнат при 

подготовката на държав-

ния бюджет за споделяне 

на данък „Общ доход“ с об-

щините и определяне на из-

равнителен механизъм, да 

продължи. Така средства-

та за местните власти ще 

се увеличат. 

Какви са постъплени-
ята от издаване на стро-
ителни разрешения за 
миналата година и очак-
ванията за 2022 г.? 

През 2020 г. постъпле-

нията от такси за тех-

нически услуги, които са 

основно за издаване на 

строителни разрешител-

ни, възлизат на 19,8 млн. лв. 

Съответно за 2021 г. при-

ходите по това перо са 

28,2 млн. лв., или отчита-

ме повишение от над 10 

млн. лв. Това е нормално, за-

щото 2020 г. беше сложна 

година за бизнеса и хората, 

повечето се въздържаха да 

правят сериозни инвести-

ции. Със сигурност резул-

татите от приходите от 

строителни разрешения за 

2021 г. са добри и очаквани-

ята са да се запазят и през 

2022 г. 

Искам да отбележа, че 

правим и немалко по отно-

шение на развитието на 

инфраструктурата на гра-

да. Нека да уточним, че в 

този тип такса се включ-

ват направените разходи 

за непосредствено раз-

глеждане и одобряване на 

документация. Имаме раз-

лични идеи, например в раз-

ходите за издаване на тези 

строителни разрешения да 

се включват и разноските 

за изграждане и поддръж-

ка на инфраструктура, но 

това не е законово обезпе-

чено. 

Строителният бранш 
алармира, че повишаващи-
те се цени на строител-
ните материали създават 
сериозни проблеми. Фир-
мите работят по дого-
вори, сключени преди ме-
сеци, година или повече, 
които са били на съвсем 
други стойности. Има ли 
механизъм, по който СО 
да направи индексация?

За момента няма как 

да направим това. Законът 

за обществените поръчки 

е изключително стриктен 

към възложителите. Зна-

ете, че се работи на на-

ционално ниво за решаване 

на проблема, тъй като за 

индексацията е необходи-

ма нормативна промяна. 

Проблемите са валидни за 

всички проекти – и за из-

пълняващите се с европей-

ско финансиране, и за тези, 

които се реализират с об-

ществени средства. 

Надявам се скоро този 

казус да бъде преодолян, 

защото тенденциите не 

са добри, наблюдава се го-

лямо поскъпване и на ма-

териалите, и на горивата 

и това се отразява пряко 

на строителството. 

Всяка година СО отде-
ля средства за дофинан-
сиране на сектор „Здра-
веопазване“. За 2022 г. 
какво предвиждате, накъ-
де трябва да се насочват 
средства? Какви СМР са 
заложени за общинските 
лечебни заведения? 

Планираме средствата 

за дофинансиране да са 10,5 

млн. лв. Знаете, че досега 

тези средства винаги са 

били между 8 и 10 млн. лв. 

През последните две го-

дини общинското здравео-

пазване активно се включи 

в борбата с COVID-19, как-

то и във ваксинационната 

кампания. Смятаме да про-

дължим дейностите в тези 

направления. 

С директорите на об-

щинските здравни заве-

дения работим по въпроса 

при едно дългосрочно на-

маляване на заразените с 

COVID-19 как те трайно да 

се върнат към своята ос-

новна дейност – лекуване 

на други заболявания, пре-

венция и профилактични 

програми, които Столична-

та община финансира. 

За извършване на стро-

ително-монтажни дейнос-

ти в тези обекти имаме 

два основни източника 

– собствени средства на 

самите дружества и от 

Специализирания общин-

ски приватизационен фонд 

(СОПФ). Немалко от лечеб-

ните заведения се справят 

добре сами. В СОПФ вече 

има внесени предложения 

за финансиране на ремон-

ти, както и такива за за-

купуване на модерна апа-

ратура, защото медицина 

се прави със съвременна 

апаратура. Надявам се те 

да бъдат одобрени.Разширението на метрото остава приоритет за общината

През 2022 г. Столичната община ще инвестира в развитие на инфраструктура

КСБ бе запозната с проекта на бюджета на София на среща в СО 

Снимки в. „Строител“
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Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ - Търговище: Инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ - Кюстендил: 

Инж. Михаил Драганов, председател на ОП на КСБ - Разград:

Инж. Емилия Митова, председател на ОП на КСБ - Перник: 

Браншът настоява за спешна и адекватна 
индексация заради ръста на цените на 
строителните материали

Росица Георгиева

В два поредни броя вестник 

„Строител“ съобщава, че стро-

ителни обекти в цялата страна 

са поставени под риск да бъдат 

спрени заради драстичното пос-

къпване на цените на строител-

ните материали. Проблеми съз-

дават и затруднените доставки 

след началото на войната в Украй-

на. Председатели на Областните 

представителства на Камара-

та на строителите в България 

алармират, че браншът в цялата 

страна се намира в изключител-

но тежка ситуация. Те обръщат 

внимание, че предстои началото 

на активния строителен сезон, а 

в същото време проблемът с ръ-

ста на цените на материалите и 

утежняващата липса на сурови-

ни на пазара ще се задълбочат в 

следващите седмици. Ръководи-

телите на регионалните струк-

тури на КСБ информират, че в 

някои части на страната пред-

стои да се проведат срещи между 

строителите и местната власт, 

на които да се търсят решения, 

за да се избегне неизпълнение-

то на общински проекти. Всички 

председатели на ОП на КСБ, кои-

то коментираха темата пред 

в. „Строител”, са категорични, че 

има нуждата от спешна индекса-

ция на строителните договори. 

Разговорите ни с областните 

председатели по темата продъл-

жиха и през настоящата седмица.

Инж. Райчев, проблемът с рязкото 
покачване на цените на материалите е 
изключително сериозен. Какви са Ваши-
те наблюдения за ситуацията в регион 
Търговище?

Както навсякъде в страната, този 

проблем е на дневен ред и при нас. От-

читаме поскъпване на бетоните с поне 

20%, на арматурата повишението е ми-

нимум 50%, големи ръстове има и при дру-

ги суровини. Всички фирми от сектора са 

засегнати, защото цената на арматура-

та се променя всяка седмица. 

Според мен е застрашено изпълне-

нието на проекта за разширение на де-

пото за отпадъци на Търговище. Тръж-

ната процедура за обекта започна през 

2018 г., последваха обжалвания и реално 

дейностите стартираха в края на 2020 г. 

Очаквам разликата между оферираните 

тогава и сегашните цени да е драстич-

на. Проведох среща с кмета на община 

Търговище д-р Дарин Димитров, на която 

го запознах със случващото се. Предстои 

да проведа поредица от разговори по те-

мата с представители на общината. 

А по отношение на доставките как-
ва е ситуацията?

Дори да намерим количества на опре-

делена цена, доставчиците ни казват, че 

могат да изпълнят поръчките най-рано в 

края на април. За всички суровини, които 

са свързани по някакъв начин с Украйна и 

Русия, има трудности. Проблемът изклю-

чително много се задълбочи от началото 

на войната. Доскоро пандемията също ни 

създаваше известни усложнения, но успя-

вахме да се справим. Сега вече нещата 

придобиха тежък характер.

Казахте, че провеждате поредица 
от срещи с местната власт. Какво е 
тяхното виждане за проблемите с ма-
териалите и предлагат ли някакво ре-
шение на местно ниво?

Каквото и да се опитват общините 

да направят, няма ли решение на нацио-

нално ниво, проблемите няма да бъдат 

преодолени. Досега само подавахме дан-

ни до местните администрации, но пред-

стои да входираме писма, с които офи-

циално да поискаме от тях решаване на 

казуса с повишените цени на материали-

те в региона. Препратих на администра-

цията писмото на КСБ до вицепремиера и 

министър на икономиката и индустрията 

Корнелия Нинова. Но трябва да има иници-

атива и от страна на местните власти.

Какви данни постъпват от колеги-
те Ви в ОП Търговище?

Предстои да проведа срещи с най-

големите фирми. Асфалтовите бази не 

работят и не се знае как стоят нещата 

по отношение на битума. Компаниите 

в сферата могат да ни посочат някак-

ви ориентировъчни цени и тогава може 

да се направи прогноза какво се случва в 

това направление. 

Фирмите, които се занимават с жи-

лищното строителство, не са спирали 

да работят - може би те все още имат 

някакъв резерв от материали. 

В Търговище има стартирани об-

ществени поръчки, като по един от 

търговете вече има избран изпълнител. 

Ще бъде показателно дали класираният 

на първо място ще подпише договор за 

строителство, тъй като офертата е 

подавана в края на 2021 г., а цените на 

арматурата и бетоните тогава бяха на 

различни стойности спрямо сега. 

Трябва да е ясно, че когато обектите 

са на частен инвеститор, тогава не-

щата са по-лесни, защото винаги може 

да се направи договорка по отношение 

на нивата на инфлацията. Докато при 

обекти по ЗОП ситуацията е много по-

различна. 

В какъв размер трябва да бъде ин-
дексацията?

Ако се опитаме да опредлим процента 

глобално, нещата няма да се получат. Ти-

повете обекти са различни по отношение 

на строително-монтажните работи, кои-

то се изпълняват. Отделните дейности 

дават различна тежест на материалите. 

При трошения камък скокът на цените е 

по-нисък, при бетоните обаче е сериозен, 

при пластмасовите изделия промяната е 

друга. Трябва да се направи и проучване 

какво се случва по отношение на матери-

алите, които се използват в проектите 

за въвеждане на мерки за енергийна ефек-

тивност. Нужно е да се направят ана-

лизи и да се види каква цена се залага в 

тръжните документи и какви стойности 

са записани във фактурите на фирмите. 

На местно ниво въпросът за индекса-

цията на различните обекти може да се 

реши от Общинския съвет, като се от-

пуснат допълнително средства. Но пак 

казвам, че трябва да има инициатива от 

страна на всички общини, за да се решат 

възникналите проблеми. Ако това не се 

направи, строителите или трябва да сп-

рат работа, или да фалират. 

Ситуацията по отношение на цени-

те на строителните материали е труд-

на в Разград. Проблемът се задълбочи 

след започването на войната в Украйна. 

Поскъпването се отразява изключител-

но негативно на проектите, които се 

изпълняват по обществени поръчки. До-

говорите са подписани преди време при 

други стойности на материалите, много 

по-различни спрямо сегашните. Няма-

ме никаква предвидимост и е възможно 

обекти, които се изграждат с търгове, 

да бъдат спрени. 

В момента в региона на Разград не 

се обявяват нови поръчки, работи се по 

такива, за които договорите са сключе-

ни през 2021 г. Но и те няма как да се 

изпълнят без отпускане на допълнител-

ни средства. Индексацията на цените 

в строителството трябва да се случи, 

като е необходима корекция от поне 30%. 

И в Кюстендил, както навсякъде в 

страната, се наблюдава повишение на 

цените на материалите в строител-

ството и криза с доставките им. Ръсто-

ве нагоре се отчитат при всички сурови-

ни, но металите се открояват, при тях 

промяната е осезаема. На пазара липсва 

основно стомана, не се намират и алуми-

ниеви кабели. Проблемът е повсеместен 

не само за договорите за строителство 

по обществени поръчки, но и при обек-

ти на частни възложители. По принцип с 

частния инвеститор преговори се водят 

малко по-лесно, но няма гаранция дали в 

крайна сметка ще се достигне до изгод-

на и за двете страни договорка. 

Въпреки трудностите до мен като 

председател на ОП на КСБ – Кюстендил, 

не е достигала официална информация, че 

има обекти, чието изпълнение е спряно. 

Но се говори за това, вече има колеги, 

които обмислят да преустановят дей-

ността си, защото е много трудно да се 

работи в тази ситуация. 

Като ръководител на структурата 

на КСБ планирам да организирам срещи 

с представителите на местната власт, 

на които да ги информирам за проблема 

с цените на строителните материали. 

Трудно е да се говори за индексация в оп-

ределен размер, защото различните ви-

дове дейности са много специфични. Аз 

например работя в сферата на електро-

изграждането. Повишението на стой-

ността на електротрансформаторите 

е 30%, а при някои видове кабели ръстът 

е със 100%. Затова би трябвало промя-

ната да е дифиренцирана съобразно ви-

довете строителство. 

Тенденцията за покачване на цените на строител-

ните материали е валидна и за Перник. Строителите в 

региона сме шокирани от това, което става на пазара. 

Цените са плаващи и нямаме никаква стабилност. Ако 

днес един артикул е повишил цената си спрямо вчера, 

на следващия ден се наблюдава понижение и след това 

поскъпване с 3 пъти. Всяка доставка идва с по няколко 

стотинки по-висока цена спрямо предходната.

Въпреки интензивно променящата се обстановка 

до мен като председател на ОП на КСБ - Перник, не е 

достигала информация за обекти, които са спрени. Все-

ки се оправя както може. Наложително е да се направи 

индексация на цените на строителните материали. 
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Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ - Сливен:

Г-н Стоянов, какви 
са наблюденията Ви за 
промените на цените на 
строителните материа-
ли в регион Сливен?

Цените на строител-

ните материали, както 

навсякъде в страната, 

се повишават и в Сливен. 

Наблюдава се близо 100% 

покачване на стойности-

те на металите спрямо 

2021 г., циментът е с из-

менение на цената от 30% 

нагоре. Променени са и 

нивата на материалите, 

които се използват при 

довършителни дейности. 

Забелязваме покачване на 

всеки няколко дни, което 

създава проблем за проек-

тите, възложени с общест-

вени поръчки - основно дър-

жавни и общински проекти. 

Започнатите към момента 

обекти е нужно да бъдат 

предоговорени. 

Ние приветстваме ини-

циативата на Камарата на 

строителите в България да 

проведе срещи по темата 

с вицепремиера и министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството Гроз-

дан Караджов и с вицепре-

миера и министър на ико-

номиката и индустрията 

Корнелия Нинова. Доколко-

то съм информиран, КСБ 

подкрепя идеята за въвеж-

дането на форсмажорни 

обстоятелства в сектор 

„Строителство“, за което 

приветстваме ръковод-

ството. 

Срещате ли разбиране 
от местните власти по 
отношение на проблема с 
повишаването на цените 
на строителните мате-
риали?

Да. В момента тече 

процедура по приемане на 

бюджета на община Сливен 

за 2022 г. В документа са 

заложени повече разходи за 

изпълнение на строител-

ните обекти. Общинското 

ръководство ни разбира. 

Предвижда се завишаване 

на прогнозните цени на бъ-

дещите търгове. Въпреки 

това те не са наясно към 

момента какви прогнози да 

направят и доколко може да 

се променят цените. Защо-

то нека не се лъжем - пови-

шението ще продължава и 

Инж. Емил Младенов, председател 
на ОП на КСБ - Кърджали: 

В Кърджали трендът по отно-

шение на цените на материалите 

не е по-различен спрямо остана-

лите части на страната. При нас 

повече се работи в сферата на 

жилищното строителство. То е 

силно развито в региона и въпреки 

че сме малка област, ние заемаме 

челните места по този показател. 

Материалите, които се влагат в жилищното строи-

телство, са бетон, желязо, тухли и суровини за довър-

шителни дейности. 

През зимата имаше затишие при другите видове 

обекти и е възможно по базите да има останали стро-

ителни материали, с изключение на желязо. Освен това 

ние се намираме близо до Турция и понякога фирмите 

сами си доставят материали от там. Но към момента 

използваме наличните суровини, доставки не се извърш-

ват. След 15 - 20 дни е възможно да стартират такива. 

Не може да се каже какво ще се случва тепърва. За-

това разговарях с членове на ОП на КСБ – Кърджали, и 

съм им поставил задача всеки от тях да направи проуч-

ване за това какъв е рискът обекти в региона да бъдат 

спрени или изобщо да не бъдат реализирани. Ясно е, че 

индексация на цените е необходима, като според мен 

дори 30 - 35% едва ли ще бъдат достатъчни към насто-

ящия момент.

явно всичко зависи от раз-

витието на ситуацията в 

Украйна.

А по отношение на 
доставките на матери-
али наблюдават ли се за-
труднения?

В Сливен не се разли-

чаваме от останалите 

области по отношение 

на недостига. Проблеми 

срещаме основно при дос-

тавките на метали. Има 

затруднения и с други ма-

териали, и ако са налични, 

се предлагат на много ви-

соки цени.

Доколкото знам, за 

2021 г. индексът на инфла-

цията е 7,8%. За първите 

три месеца на настояща-

та година по неофициални 

данни е 15 - 20% средно. 

Официална статистика за  

момента няма. Като взе-

мем предвид инфлацията 

от миналата година, ин-

дексацията на изпълнява-

щите се обекти трябва да 

е поне 30%. Корекцията на 

цените обаче трябва да за-

виси от вида на обектите 

като тип строителство и 

процент на завършеност, 

подписан ли е Акт 15 или 16. 

Нашият избор е качество!

Ние сме

СИГМА БЪЛГАРИЯ АД
1404, гр. София, ул.  Околовръстен път 35
Тел.: +359 2 441 9930
www.saracakis.bg
Email: officebulgaria@saracakis.bg

София: +359 2 441 9930
Варна: +359 887 927 545
Бургас: +359 885 806 800
Стара Загора: +359 888 546 481
Мездра: +359 887 021 275
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Инж. Мария Башева, 
координатор проект

Г-н Танев, какво е „Ин-
формационна прозрач-
ност” - кога и кой го съз-
даде, с какво се занимава?

Създадохме инициати-

вата „Информационна про-

зрачност” в началото на 

ноември 2021 г., след като 

в периода 5 - 10.2021 г. 

приехме поканата с Ата-

нас Шарков да се включим 

в няколко стратегически 

информационни проекта, в 

които трябваше да се иден-

тифицират корупционните 

практики, да се възстано-

ви контролът на държава-

та над интелектуалната 

собственост, процеси и 

знание, но и да се изправим 

експертно срещу картели 

и скрити задкулисни групи. 

В този процес започ-

нахме двама, но междувре-

менно събрахме още 3 - 4 

човека, с които видяхме, че 

нещата могат да се слу-

чат. 

Другото, което уста-

новихме, е, че натискът 

е много голям и хората 

могат да бъдат изморени 

или отстранени. Затова 

решихме да направим крач-

ката и да създадем „Ин-

формационна прозрачност” 

- prozrachnost.org, и заедно 

с администраторите на 

най-голямата ИТ група във 

Facebook – DevBG, да стар-

тираме инициативата. 

Сега вече е важна идеята 

и общността зад нея. Про-

ектите ни от тук нататък 

няма да са проекти на чо-

век, а на общност. 

Кои са първите Ви за-
дачи?

Те са в няколко направ-

ления:

✓ Пълна информационна 

прозрачност на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП) - от техническото 

задание през изпълнението 

и до гаранцията;

✓ Отворени данни на 

АОП и лесно коментиране 

на успешни или лоши прак-

тики по поръчките (аноти-

ране);

✓ Контрол над Минис-

терството на електрон-

ното управление и новия 

централизиран подход за 

възлагане;

✓ Съдействие на Ми-

нистерството на образо-

ванието и политиките за 

нова образователна среда.

Каква ще е ползата от 
отворените данни, кой и 
как ще може да се възполз-
ва от тях и конкретно за 
строителните фирми?

Ако аз бях в строител-

ния бранш, бих започнал от 

анализ на това кои компа-

нии колко проекта и за как-

во са спечелили, кои са били 

фирмите, които са загуби-

ли в тези търгове. Какви 

са цените в офертите по 

Ясен Танев е информационен анализатор, пред-
седател на БАРБС – Българска асоциация за разви-
тие на бизнес софтуер (член на БСК). Основател 
на дигитално читалище по киберсигурност – Safer.
bg, един от създателите на гражданската инициа-
тива „Информационна прозрачност“. С 20-годишен 
опит в индустрията за доставка на софтуерни 
решения, преподавател в програмите по киберси-
гурност на УНИБИТ и Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“.

Ясен Танев, информационен анализатор, председател на Българската асоциация за 
развитие на бизнес софтуер: 

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

генерични (нормативни) 

кодове на артикулите. Да 

проверя сроковете за из-

пълнение, персонал, транс-

порт, техника и качество 

по гаранцията. Всичко 

това в графични табла.

Смисълът на отворени-

те данни е, че те се използ-

ват както е нужно и както 

е удобно, а не както е пре-

ценено. 

Добрият подход е да 

се върви от общото към 

частното, а именно бран-

шовите организации да 

разберат какви са инте-

ресите на членовете им и 

да започнат да четат, но 

и да визуализират данните, 

така както е полезно за 

членовете им. А впослед-

ствие частните компании 

да вземат тези модели и 

да ги разширят с персонал-

ните им нужди. И всичко 

това, без да се изискват 

високи технологични зна-

ния, а по-скоро инструмен-

ти, като електронни таб-

лици или програми за бизнес 

анализ и електронни табла.

Как според Вас трябва 
да се промени АОП, за да е 
полезна на бизнеса?

АОП трябва да се ре-

формира в няколко посоки и 

според нас като информа-

тици с опит в дигитали-

зацията и анализатори на 

големи данни би трябвало 

да се случи следното:

✓ АОП да подобри и 

дори промени начина за 

търсене на информация 

в нея. Данните да бъдат 

лесно достъпни и дори да 

се намират през Google и 

Bing. Не трябва търсенето 

в АОП да е за специалисти 

и да е ограничено от регис-

трации;

✓ АОП трябва да ре-

гистрира колкото се може 

по-рано проектите и ин-

формацията по тях да се 

качва възможно най-рано, 

като се следи контролът 

над версиите на докумен-

тите, за да се знаят про-

мените и качеството на 

информацията. Трябва да 

настъпи краят на скани-

раните с лошо качество 

и накриво PDF файлове, а 

трябва да се премине към 

машинно четими форма-

ти;

✓ Поръчките и докумен-

тацията към тях трябва 

да бъде лесна за маркиране 

и създаване на флагове (он-

лайн анотиране). По този 

начин цифровите цветни 

маркери ще оцветят рис-

ковете, а флаговете за 

успешни ли притеснителни 

практики ще са видими за 

всички. Трябва ни рейтин-

гова система и обратен 

контрол;

✓ И не на последно мяс-

то - време е за обратни 

търгове, в които нямаме 

пределна цена, по която да 

се нагласим, а да наддаваме 

надолу, за да ги спечелим;

✓ Трябва да е активен 

Електронният портал за 

микропокупки;

✓ Важно е също Порта-

лът да минава тестове за 

слабости поне веднъж на 

всеки 3 месеца.

Има още много задачи 

за АОП, но това стига до 

средата на лятото.

Какви нови методи за 
контрол на обществени-
те поръчки може да има?

Както отбелязах, под-

ходът е един, ако искаме да 

се постига прозрачност 

– проект на общност, от-

ворени данни, лесни за 

използване инструменти 

за създаване на секторни 

извлечения, анализи на да-

нните, а впоследствие по-

добряване и настройване 

на тези инструменти за 

частни цели. А за да имаме 

смислени отворени данни, 

то съдържанието трябва 

да се подобри – ранно по-

даване, единен машинно 

четим формат, контрол до 

гаранция и публична ано-

тация с цифрови маркери 

за добро или лошо. 

Ако искате да се слу-

чи това, „Информационна 

прозрачност” е и за Вас. 

Присъединете се и ще от-

ворим сектор „Строител-

ство”.

В момента най-голе-
мият проблем на строи-
телните фирми са драс-
тично увеличените цени 
на строителните мате-
риали и необходимостта 
от индексация на догово-
рите. Вашето мнение?

Малко по-горе споме-

нах, че е хубаво да се по-

мисли за генерични кодове 

на материалите, услугите 

и ресурсите (машини и 

хора). И всяка една оферта 

да съдържа задължително 

план-сметка по генерични 

кодове. От друга страна 

доставчиците на матери-

али, ресурси и услуги мо-

гат да предложат (или да 

бъдат задължени от общ-

ността и Камарата) да 

предоставят офертите си 

онлайн (или в частност) ви-

наги с референции на гене-

ричните кодове. Тогава ще 

можете да сравнявате, из-

бирате и да се пазарите за 

по-общи отстъпки или пер-

сонални цени. А и да види-

те дали някоя оферта не е 

много лека или пък натежа-

ла... Повечето индустрии 

имат вече такива скрити 

маркери – баркодове или ге-

нерични продукти, напр. във 

фармацията. Как е при Вас? 

Тогава ще имате офертна 

прозрачност!

Как „Информационна 
прозрачност” може да си 
партнира с Камарата на 
строителите в България?

Това, което се сещам 

веднага, е за партниране в 

няколко сфери:

✓ Информационна про-

зрачност в строителния 

бранш – АОП, цени, оферти;

✓ Киберсигурност на 

предприятията – изработ-

ване на общи правила за 

минимални изисквания за 

защита на данните и ин-

фраструктура - минимални 

изисквания за мрежова и 

информационна сигурност 

за членовете на Камарата;

✓ Дигитализация в 

частта човешки ресурси 

с използване на техноло-

гии за умни устройства и 

Интернет на нещата. Тази 

нова система от устрой-

ства ще може да помогне 

в управление на персонал, 

графици, заетост и анга-

жиране на специалисти на 

база време и материали. 

Пазарът на хора, услуги и 

ресурси ще стане динами-

чен и с опция за търговия 

в следващия бизнес ден. 

Застраховки, обучения и 

заплащане могат да се про-

менят в полза на собстве-

ника, но без загуба на чест-

ност спрямо работника;

✓ Можем да помогнем 

и с фискализиране на май-

сторите на дребно – плоч-

ки, боя, паркет, цигли;

✓ И винаги можем да 

провеждаме дискусии или 

обучения на тема дигита-

лизация и киберсигурност. 

Двата процеса са свързани 

и трябва да се изпълняват 

логично. Самоцелното и 

неосъзнато изпълнение на 

всеки един от тях може 

да доведе, който и да е от 

тях бизнес до фалит или 

невъзможност за оперира-

не. Помислете и чак тогава 

продължете.

Ще се радвам да видя 

сектор „Строителство” 

по-дигитален, по-бърз и по-

ефективен с надеждна ки-

берзащита. Той показа как 

е възможно иновациите да 

са навсякъде. Ако можем 

да помогнем в следващите 

стъпки – ще се радваме да 

ни разпознаете като прия-

тели.

Подкрепата за Камарата на строителите в България (КСБ) 
е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и 
мненията, изразени тук, принадлежат единствено на КСБ и не 
отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за Бъл-
гария“ или нейните партньори.
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Владимир Кехайов, председател 
на ОП на КСБ – Смолян:

Борислав Брайков, прокурист на 
„Строителна квалификация“ ЕАД:

Недялка Маргаритова, ОП на КСБ - Смолян

По инициатива на Областното представителство 

на КСБ в Смолян на 28 март в града стартира обу-

чение за заварчици. То се организира и финансира от 

„Строителна квалификация“ ЕАД. Курсът се води от 

ДП Българо-гер-

мански център 

з а  п р о ф е с и о -

нално обучение 

– клон Смолян. 

К о м е н т и р а х -

ме нуждата от 

обучението  с 

организатори-

те, лекторите и 

участниците в 

него. Ето какво 

споделиха те:

Този курс се организира 

в отговор на проявения ин-

терес от страна на нашите 

фирми членове към конкрет-

ната тема. Заедно с колеги-

те от Областния съвет пре-

ценихме, че провеждането на 

обучението на място (в реги-

он Смолян) ще бъде много по-

ефективно и удобно от глед-

на точка на логистиката и 

разходите за пътни, командировки и др. за участниците.

Обучителните инициативи остават един от най-

трайните приоритети в работата на Областното 

представителство на КСБ в Смолян. Наред с настоящи-

те затруднения пред сектора, като скока в цените на 

материалите, електроенергията, горивата и др., про-

дължава да стои проблемът със сериозния недостиг на 

квалифицирана работна ръка. Кадрите, които днес съз-

даваме, се превръщат в ценен ресурс за нашите фирми. 

Инвестицията в обучение на персонала е реален принос 

към бъдещето на строителните компании и на сектора 

като цяло.

Българо-германският 

център е държавно пред-

приятие за професионал-

на квалификация и прек-

валификация. Притежава 

лицензия от НАПОО към 

Министерски съвет за 

провеждане на обучения 

по над 110 специалности 

и професии, включително 

в сферата на строител-

ството. Отзовахме се на 

запитването от страна 

на ОП на КСБ – Смолян, за 

организиране на курс за 

заварчици, защото вижда-

ме потенциал в този тип 

сътрудничество между 

браншова организация и 

обучителна институция. 

Можем да откликнем и на 

други нужди в тази сфе-

ра по специалности, като 

строителен техник, стро-

ители със специалност ар-

матура и бетон, кофражи, 

зидария, мазилки  и шпак-

ловки, електротехници и 

електромонтьори, ВиК, 

пътно строителство и др.

Приветствам идеята за по-ши-

роко популяризиране на обучението 

за заварчици.  Този курс е добър 

пример за инициативност и анга-

жираност на ОП на КСБ към набо-

лели проблеми, вълнуващи строи-

телните фирми. Всяко Областно 

представителство на Камарата и 

компания, вписана в ЦПРС, може да 

потърси партньорство със „Стро-

ителна квалификация“ ЕАД за ре-

шаване на трудности в сферата на професионалната 

квалификация.

Предизвикателствата ни карат да търсим нестан-

дартни решения - приближаване на обучителния процес 

до фирмите, мобилни курсове, хибридно обучение, диги-

тализация и т.н. Веднага искам дебело да подчертая, 

че това не е за сметка на качеството. Гаранция е и 

сътрудничеството с Българо-германския център за про-

фесионална квалификация.

Курсът е плод на последователната работа на ръ-

ководството на КСБ и на Съвета на директорите на 

„Строителна квалификация“ ЕАД за повишаване на ква-

лификацията на работещите в строителния сектор.

Приветствам идеята 

това обучение да се ор-

ганизира на място, в гра-

да. Повечето от стро-

ителните фирми имат 

нужда от квалифицирани 

заварчици. Това е отго-

ворен труд, а специали-

сти няма. Важен момент 

също е, че таксата за 

един участник от фирма, 

вписана в ЦПРС, е поета 

от „Строителна квали-

фикация“ ЕАД, а разходи 

като пътни, дневни и др. 

отпадат, когато  органи-

зацията е в регион Смо-

лян.

Здравко Шехов, управител на „Инвестстрой“ ЕООД, 
участник в обучението:
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Ралица Минчева, директор 
на ДП БГЦПО – клон Смолян:
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Положен е последният износващ пласт асфалт на 

бул. „Първа българска армия“ в София, от който мина-

лата година бяха реконструирани 1,2 км. Това съобщи-

ха от Столичната община, след като зам.-кметът по 

„Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов е 

проверил работата на обекта. „На практика е изграден 

изцяло нов булевард в частта от ул. „Мара Бунева“ до 

река Суходолска”, е казал той. 

Инж. Джоргов е припомнил, че ремонтът на бул. „Пър-

ва българска армия“ се извършва на два етапа. Първият 

обхваща отсечката от ул. „Мара Бунева“ до река Су-

ходолска. Той започна през юли 2021 г. Дейностите са 

включили разширение на платното, изграждане на изця-

ло нова пътна конструкция, подмяна на канализационна-

та и водопроводна мрежа, реконструкция на газопровод. 

Изпълнени са тръбна мрежа с дължина малко над 5 км и 

нови тротоари.

Вторият етап от р. Суходолска до бул. „Илиянци”, 

който е с дължина на трасето около 800 м, ще започне 

през април. 

Инж. Ангел Джоргов е съобщил, че предстои да стар-

тират дейности и по още няколко обекта - по велоа-

леята на ул. „Самоковско шосе“, изграждането на ново 

кръгово кръстовище на бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Св. 

Климент Охридски“, за което има издадено разрешение 

за строеж, както и СМР по улиците „Кукуш“ и „Щрос-

майер”. „През лятото продължаваме и работа по втория 

градски ринг, който е изключително важен за движение-

то в столицата – бул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Филип 

Кутев“ , е посочил още той. 

През 2022 г. по про-

грама „София избира Зеле-

ното“ ще се финансират 

четири проекта. Тя се осъ-

ществява за втора година 

по инициатива на кмета на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова. Бюдже-

тът за т.г. е 1 млн. лв. От 

общо 34 подадени проекта 

финансиране ще получат 

класираните на първите 4 

места. Най-много гласове 

е получила идеята „Повече 

колела днес, по-чист въздух 

утре”. За него ще бъдат 

осигурени 140 000 лв., с 

които ще се изградят ве-

лотрасета с разнообразна 

форма, различна топогра-

фия, ниво на трудност и 

специфика спрямо терена. 

Проектът е създаден с ня-

колко локации, сред които 

са жк „Младост“ и Север-

ният парк.

На второ място е кла-

сирано предложението Ре-

чен площад „Лъвов мост”. 

Той е с бюджет 464 100 лв. 

Целта е да се създаде ново 

обществено простран-

ство на бреговете на р. 

Владайска при Лъвов мост, 

като се осигури достъп до 

реката. Планира се мяс-

тото да се превърне в нов 

градски център, където да 

се провеждат събития на 

открито. 

Третият проект, кой-

то ще получи финансиране 

през тази година, е изграж-

дането на парк „Мокренски 

проход”. За реализирането 

му ще бъдат отделени над 

93 хил. лв., с които ще се 

изгради горски парк в жк 

„Лагера”. Ще бъдат поста-

вени дървени къщички за 

игра, въжена конструкция 

с дървено мостче и лаби-

ринт от съоръжения за ка-

терене и игри за по-големи 

деца. Ще бъде обособена и 

централна част на парка, 

където ще се поставят 

люлки, пързалка, тунел, 

като те ще са изработени 

предимно от дървени ма-

териали. 

195 хил. лв. ще получи 

проектът, класиран чет-

върти, наречен „Двора“. Той 

е за строеж на детска пло-

щадка в кв. „Факултета“.

Столичният общински съвет 

даде съгласие СО да кандидат-

ства за инвестиционен кредит 

от Европейската инвестиционна 

банка на стойност 195 млн. евро. 

Средствата ще бъдат вложени в 

строителството на двата нови 

участъка от третия лъч на ме-

трото. Общата стойност на два-

та участъка е 769 млн. лв., като 

Столичната община ще осигури 

409 млн. лв., или 53% от нужните 

средства. 

Строителството на 3-те ки-

лометра от кв. „Хаджи Димитър“ 

до жк „Левски“ вече започна с 12,8 

млн. лв. от бюджета на София. За 

6-те километра през район „Сла-

тина“ до бул. „Цариградско шосе“ 

в момента се избират изпълни-

тели. Двата участъка включват 

общо 9 метростанции в два лъча 

и буферен паркинг. Предвижда се и 

закупуване на нови метровлакове. 

Очак ва се по новите трасета да 

се превозват по 180 хил. пътници 

на ден.

Продължава работата по обновя-

ването на инфраструктурата в район 

„Триадица“, като в момента усилено се 

реализират ремонти на тротоарите. 

Завършени са дейностите по трото-

ара на ул. „Метличина поляна“, на коя-

то се обновява и уличната настилка, 

както и по ул. „Деян Белишки“. Готов 

е и трото арът на ул. „Разслатица“. В 

ход са СМР на тротоара на ул. „Геор-

ги Измирлиев“ от ул. „Костенски водо-

пад“ до входа на 73-то СУ „Владислав 

Граматик“. Тече и асфалтиране, след 

прокарването на канализационен ко-

лектор, по ул. „Никола Крушкин - Чо-

лака“, както и на ул. „Чужденец“ при 

връзката между кв. „Кръстова вада“ и 

кв. „Манастирски ливади-изток“.

Кметът на София Йорданка Фандъкова:

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

„Планираните собстве-

ни приходи на Столичната 

община (СО) за 2022 г. са 

842,5 млн. лв. От тях 466 

млн. лв. са постъпления-

та от местни данъци и 

376 млн. лв. - от неданъч-

ните приходи. 799 млн. лв. 

от бюджета ни за тази 

година са държавно де-

легираните дейности. 

170 млн. лв. залагаме за 

финансиране на градския 

транспорт. 594 млн. лв. е 

инвестиционната ни про-

грама за 2022 г., която е 

с 82 млн. лв. повече спря-

мо миналата година“. Това 

каза кметът на София 

Йорданка Фандъкова по 

време на обсъждането на 

бюджета на СО за 2022 г. 

в Столичния общински съ-

вет. Тя обясни, че 

най-големият проект, кой-
то ще се изпълнява тази 
година, е разширението на 
третата линия на метро-
то. 

94,2 млн. лв. са сред-

ствата за строителство 

към „Левски Г“ в бюдже-

та на СО. „Очакваме и 

40 млн. лв. от държавния 

бюджет за участъка към 

„Слатина“ след намалява-

нето на средствата за 

метрото в Плана за въз-

становяване и устойчи-

вост. Общо 214 млн. лв. са 

инвестициите в сектор 

„Транспорт”, в който освен 

изграждането на подзем-

ната железница влизат и 

нови 10 метровлака и 25 

трамвая, 52 електробу-

са и основни ремонти на 

трамвайни трасета. Ос-

вен ремонта на отсечка-

та по бул. „Цар Борис III“ 

планираме да започнем и 

първия етап от участъка 

по бул. „Мария Луиза“ от ул. 

„Козлодуй“ до Пета градска 

болница. 20% от капита-

ловата ни програма, или 

120 млн. лв., са за пътна 

инфраструктура“, каза 

още кметът Фандъкова. 

Тя поясни, че 63 млн. лв. 

от тези средства се на-

сочват към изграждане 

на 16 обекта - части от 

вътрешните рингове на 

София и основни пътни ар-

терии. Сред тези проекти 

са бул. „Т. Каблешков“, бул. 

„Филип Кутев“, „Източна 

тангента“ – етап 1, бул. 

„Ломско шосе“ – етап 1, ул. 

„Опълченска“, бул. „Рожен“, 

ул. „Димитър Пешев“. 

От думите на Йордан-

ка Фандъкова стана ясно, 

че 54,5 млн. лв. се отделят 

за основни ремонти на 34 

обекта, сред които бул. 

„Първа българска армия“, 

ул. „Кукуш“, ул. „Н. Копер-

ник“, ул. „Народно хоро“, 

ул. „Народен герой“, ул. 

„Флора“, ул. „Емилиян Ста-

нев“, улици в т.нар. нови 

квартали, включително и 

транспортните тунели на 

НДК и към „Люлин“. 

89 млн. лв. ще се инвести-
рат в изграждането на 
водопровод и канализация. 

Със средства по ОП 

„Околна среда” започва 

изграждането на канали-

зацията на „Симеоново“, 

„Драгалевци“, „Кръстова 

вада“, „Суходол“, „Обеля“, 

„Бенковски“, Нови Искър и 

квартали на Банкя. „Зала-

гаме и 16 млн. лв. собст-

вени средства за 13 ВиК 

обекта в „Овча купел“, 

„Връбница“, „Горубляне“, 

„Манастирски ливади-из-

ток“, дубльор на колекто-

ра по „Симеоновско шосе“ 

и др. 

56,5 млн. лв. са пред-

видени за училища и дет-

ски градини. Планирано е 

строителството на 22 

нови сгради на детски 

градини и 10 - за основни 

ремонти. „Към проекта 

за бюджет сме включили 

и списък с още 17 детски 

градини, с които имаме 

готовност да кандидат-

стваме в програмата на 

МОН за ново строител-

ство“, информриа още 

съветниците кметът на 

София. 

Йорданка Фандъкова объ-
рна внимание на важен про-
блем, пред който се изправя 
администрацията.

„В последните седми-

ци голяма част от стро-

ителните фирми, с които 

ние и районните админи-

страции имаме договори, 

подават искания за индек-

сация на цените заради 

драстичното увеличение 

на основните строителни 

материали. Необходимо е 

спешно правителството 

да изработи, а Народното 

събрание да приеме меха-

низъм за индексация на це-

ните в строителството. 

В противен случай всички 

общини се изправяме пред 

реалната опасност стро-

ителството да спре и да 

компрометираме голяма 

част от строителната 

ни програма. Това засяга 

не само общините, но и 

министерствата, които 

са възложители. Разбира 

се, индексацията отново 

би се върнала при нас като 

нужда от актуализация на 

бюджета ни“, подчерта 

Фандъкова. 

Тя представи и финан-

совата рамка в сектор 

„Екология“, за който са 

предвидени 1,1 млн. лв. за 

продължаване на програ-

мата за облагородяване 

на „кални точки“ в кварта-

лите. „Надявам се, че ще 

получим финансиране по 

Националния механизъм за 

над 130 готови проекта на 

кметове на райони в квар-

талите. Заявените от нас 

над 7 млн. лв. също директ-

но ще предоставим на кме-

товете на райони”, добави 

Йорданка Фандъкова. По 

думите й се завишават 

средствата за отчужда-

ване на 15,2 млн. лв., а 11 

млн. лв. са инвестициите 

в културна инфраструкту-

ра. Основните обекти за 

тази година са ремонтите 

на театър „София“ и „Зад 

канала“, реставрацията 

на баните в „Овча купел“ и 

„Горна баня“ и на къщата на 

Райна Княгиня. Планирани 

са и средства за завърш-

ването на първия център 

за съвременно изкуство 

„Топлоцентралата“. Над 2,4 

млн. лв. ще бъдат вложени 

в спортна инфраструкту-

ра и за организирането на 

събития. Предвижда се да 

бъде изграден скейт парк 

в Северния парк, спортни 

и фитнес площадки в „Мла-

дост“, „Люлин“, „Красно 

село“, „Симеоново“, Княже-

ска градина. 
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Арх. Алберто Мария Прина: 

Специален гост на събитието бе арх. Алберто Мария Прина

Мирослав Еленков

Проведе се ежегод-

ната инициатива Italian 

Design Day. Темата, избра-

на за 2022 г., бе „Дизайнът 

и новите технологии за 

устойчиво бъдеще“. Съ-

битието бе oрганизирано 

от ИЧЕ - Агенция София, 

Италианското посолство 

в София и Конфиндустрия 

България в сътрудничест-

во с Италианския култу-

рен институт. Официални 

гости бяха посланикът на 

Република Италия в Бълга-

рия Н.Пр. Джузепина Дза-

ра, главният архитект на 

Столичната община арх. 

Здравко Здравков, както и 

арх. Алберто Мария Прина. 

Сред лекторите бе инте-

риорният дизайнер Елена 

Мустакова.

„Благодаря на всички 

представители на секто-

ра, които присъстват на 

Italian Design Day. Италия 

е дизайн. По целия свят 

веднъж годишно се органи-

зират мероприятия, посве-

тени на значимостта на 

италианския дизайн. Рад-

вам се, че и конференцията 

в София стана едно от зна-

чимите събития в календа-

ра на българските архите-

кти и дизайнери“, каза Н.Пр. 

Джузепина Дзара.

Арх. Здравко Здравков 

също приветства участни-

ците в Italian Design Day. 

„Изключително съм радос-

тен, че отново успяхте да 

съберете заедно българ-

ските архитекти и да ни 

дадете възможност да се 

докоснем до някои от най-

великите имена в итали-

анската архитектура, ин-

дустрия, дизайн. Горд съм, 

че след първата ни среща 

през 2017 г. с архитект 

Максимилиано Фуксас ско-

ро ще можем да се похва-

лим с изцяло негов проект в 

сърцето на София, а имен-

но пространството около 

църквата „Св. Неделя“. Бла-

годарим за това, че всички 

от Конфиндустрия помог-

наха той да дойде в София, 

защото си даваме сметка, 

че не разполагаме с нужни-

те средства, за да си поз-

волим услугите на такива 

знакови имена“, каза арх. 

Здравков. Той отбеляза, че 

се надява в кратък срок да 

има разрешение за строеж 

и да може да започне реал-

на работа по проекта. 

„Трябва да се фокуси-

раме върху красотата, за-

щото София наистина има 

нужда от дизайн, от тази 

„нова дреха“. Всички ние, 

които работим за разви-

тието на града ни, искаме 

най-доброто, а то няма да 

стане без силата и ума на 

дизайнерите. Убеден съм, 

че проектът за „Св. Неде-

ля“ ще е първата стъпка 

за промяна на градската 

среда и дизайн. Специали-

стите в сферата трябва 

да са смели и проектите 

да са в съзвучие с конте-

кста на средата, като в 

същото време да провоки-

рат хората, защото това 

е смисълът – да може да 

се заговори за столицата 

през силата на дизайна“, 

изтъкна още главният ар-

хитект на София. 

Арх. Алберто Мария 

Прина представи пред бъл-

гарската аудитория специ-

ална лекция-ретроспекция 

за италианския интерио-

рен и продуктов дизайн и 

неговата роля на първоос-

нова при новите тенденции 

в областта.

Елена Мустакова изне-

се презентация за отра-

жението на италианския 

дизайн върху модерните 

интериорни тенденции в 

България.

В рамките на форума 

бе открита и специално 

подготвена експозиция на 

италиански продуктов и 

интериорен дизайн, чрез 

която гостите имаха шан-

са да се докоснат до духа 

и традициите на Италия в 

сферата.

Арх. Прина, бихте ли разка-
зали малко повече за себе си на 
нашите читатели?

Роден съм в Милано през 

1941 г., където завърших ху-

дожествена академия. Влюбен 

съм в архитектурата и интери-

орния дизайн. Това е причината 

да пиша много по тази тема, 

дори съм издавал списание с 

такава насоченост. Предста-

вял съм собствени инсталации 

на Миланското триенале и Ве-

нецианското биенале.

Професионалният ми път 

винаги е бил воден от силна-

та връзка между историята на 

изкуството и дизайна и модер-

ните тенденции, сред които 

идеята за устойчивост в про-

изводството и индустрията.

Какво успя да превърне 
италианския дизайн във во-
дещ?

Едно от основните неща, 

което превърна италианския 

дизайн в световна стойност, 

е това, че архитектурата при 

него не тръгва от инженерната 

мисъл, а от изкуството. Гово-

ря още за класиците, които са 

били художници, но са създава-

ли архитектурни произведения. 

Например Джо Понте започва 

да прави нещо, което може да 

бъде наречено пионерство в ди-

зайна, а именно това, че всичко 

от сградата, стаята, мебели-

те до мястото на контакта за 

включване на електрическите 

уреди е нарисувано и създадено 

от един човек. 

Ще Ви споделя и много ин-

тересен факт за библиотеки-

те. Когато един италиански 

архитект проектира такова 

здание, то той  гледа на него 

като на архитектурно произ-

ведение. Изключително важно 

е архитектът да има връзка 

с хуманността. Той трябва 

да усеща живота и да създаде 

нещо, което после да бъде оби-

таемо. Връзката с ползватели-

те е важна.

Темата на конференцията 
е „Дизайн и иновации за устой-
чиво бъдеще”. Как новите 
технологии движат дизайна 
напред? Какви са последните 
тенденции?

Говорим за италианския ди-

зайн, който предимно се занима-

ва с обзавеждане. Най-важната 

част от всеки дом е мястото, 

където хората прекарват най-

много време. А там технологи-

ята трябва да е незабележима. 

В кухнята и банята може да си 

го позволиш, но в останалите 

части на даденото жилищно 

пространство технологията 

остава на заден план.

Всъщност технологиите 

могат да бъдат разделени на 

две – такива, които директно 

се прилагат в обзавеждането, и 

такива, които са в самото про-

изводство. Съвременните тех-

нологи и роботизацията са сил-

но залегнали в производството 

на мебели за обзавеждане. Не 

бива да забравяме, че всъщност 

най-голямата стойност, която 

се придава на един предмет за 

употреба в ежедневието, идва 

от човешката ръка, която го 

завършва.

Имате ли наблюдения вър-
ху българския интериорен ди-
зайн?

Не, не го познавам, но се на-

дявам да имам възможността 

да се запозная отблизо, докато 

съм в България.

Алберто Прина е завършил Академията за изящни  изкуства 
„Брера“ в Милано, той работи като график, индустриален дизай-
нер и журналист. Бил е главен редактор на няколко списания и е 
планирал и ръководил изложби и конференции в Италия и в чужбина.

В областта на архитектурата работи с Анджело Кортези, 
по-специално за проекта „Местообитание за човека“. От 1983 до 
1985 г. е бил вицепрезидент на ADI (Италианската асоциация по 
индустриален дизайн), член на борда на директорите в периода 
1992 - 1993 г. 

Преподава в Политехническия университет в Милано и Акаде-
мията за изящни изкуства „Брера“.

Н.Пр. Джузепина Дзара, посланик на Италия Арх. Здравко Здравков, гл. архитект на София

Снимки авторът



Елица Илчева

Още в началото на 

годината от НСОРБ пре-

дупредиха, че общински-

те бюджети за 2022 г. 

няма да бъдат готови до 

март предвид закъсне-

нието на приемането на 

държавната макрорамка, 

а планирането на инфра-

структурните проекти 

ще е трудно. Така и се 

случи - в края на първо-

то тримесечие дори не 

всички градове са провели 

задължителните общест-

вени обсъждания. Където 

такива вече са факт, ос-

новното, което изтъкват 

като предимство местни-

те власти, е, че не се вди-

гат данъци и такси. Така е 

и във Варна, Стара Загора 

и Враца.

Това предполага два из-

бора пред управляващите 

администрации. Едната 

възможност е да свият 

инвестициите за строи-

телни проекти, а втора-

та - да търсят външно фи-

нансиране, като реалната 

възможност са дългосроч-

ните кредити. 

Морската столица ще 
финансира 14 проекта с 
дългосрочен кредит.

Близо 650 млн. лв. е 

макрорамката на бю-

джета на община Варна 

за 2022-ра. От тях 88,2 

млн. лв. са от европейски 

проекти и програми. При-

ходите от делегирани от 

държавата дейности са 

236,7 млн. лв., а от мест-

ни - 322,9 млн. лв. Цифрите 

съобщи пред журналисти 

Стефка Господинова, ди-

ректор на дирекция „Фи-

нанси и бюджет“ в община 

Варна, която представи 

проектодокумента заед-

но със зам.-кмета Хрис-

то Иванов. По думите на 

Господинова планираната 

от правителството ак-

туализация на държавния 

бюджет през лятото също 

ще се отрази върху общин-

ските пари, но въпреки 

трудностите вдигане  на 

местните данъци и так-

си за гражданите няма да 

има. Ще бъде изпълнено и 

решението родителите да 

бъдат освободени от так-

си в детските градини и 

ясли от април. 

В същото време за 

четвърта поредна година 

община Варна няма да по-

лучи изравнителна субси-

дия от държавата въпре-

ки повечето изразходвани 

средства за издръжка за-

ради рязкото повишение 

на цените на електрое-

нергия, горива, хранител-

ни продукти, строителни 

материали и др.

Разработената инвести-
ционна програма е в размер 
на 213 595 631 лв., 

в т.ч.: по бюджет на 

общината - 142 882 865 лв.; 

по оперативни програми и 

проекти – 70 712 766 лв. 

Проектите са в голямата 

си част за обновяване на 

уличната инфраструктура 

и благоустрояване на меж-

дублокови пространства 

на територията на града 

и селата.

В ъ в  ф у н кци я  „ Жи -

лищно строителство и 

БКС” дейностите са за 

185 323 000 лв., като уве-

личението е огромно спря-

мо отчета за 2021 г. - със 

112 429 942 лв. От цялата 

сума за рехабилитация на 

пътната мрежа са опреде-

лени 9 000 000 лв., за чис-

тота - 35 344 040 лв., за 

озеленяване – 5 384 124 лв., 

за осветление на улици и 

площади - 6 900 000 лв. 

Останалото е за текущи 

разходи на администраци-

ята.

Въпреки нулевата за 

нови европейски проекти 

година през 2022 г. ще се 

реализират 88 260 000 лв. 

от оперативни програми, 

като за целия период 2014 

- 2021 г. Варна е усвоила 

615 000 000 лв.

В процес на подго-

товка са предложения, с 

които администрацията 

ще кандидатства в след-

ващите години съобразно 

новия План за интегрира-

но развитие на общината 

за периода 2021 – 2027 г. 

Заложените идеи са за 

подобряване на инфра-

структурата и облика на 

градската среда, благоус-

трояване на междублокови 

пространства, подобрява-

не на експлоатационните 

характеристики на улици, 

създаване на достъпна, 

комфортна и безопасна 

среда за варненци и гос-

тите.

Най-сериозният като фи-
нансова стойност проект 
е „Екологично чист транс-
порт за Варна“, 

който се осъщест-

в ява  по  Оп ерат ив н а 

програма „Околна сре-

да 2014 - 2020“. Той е из-

числен на 85 378 649 лв., 

като външната помощ е 

69 999 999 лв. (безвъзмезд-

на от Кохезионния фонд в 

размер до 59 499 999 лв. и 

национално съфинансране 

от държавния бюджет - 

10 500 000 лв.). Собстве-

ният принос на общината 

е 15 378 650 лв., голямата 

част от които ще се оси-

гурят чрез дълг.

През последните 10 

години местната адми-

нистрация представя 

като свой приоритет об-

разованието. За 2022 г. в 

сферата са заложени над 

14 млн. лв. за изграждане 

и ремонт на инфраструк-

тура. Отделно от тях 

продължава изпълнението 

на проект „Изграждане, 

пристрояване, надстро-

яване и реконструкция на 

детски ясли, детски гра-

дини и училища на тери-

торията на община Варна” 

с индикативна стойност 

41 200 000 лв., в т.ч. фи-

нансиране от централния 

бюджет 31 200 000 лв., и 

останалото - съфинанси-

ране от община Варна.

Средства за строи-

телство, макар и в огра-

ничен размер, има и във 

функция „Здравеопазване“, 

където ще се подкрепят 

ремонти в лечебни заве-

дения чрез отпускане на 

капиталови трансфери за 

общо 287 640 лв.

Администрацията на 

морската столица е на-

правила преценка, че през 

годините община Варна 

поддържа стабилно финан-

сово състояние без прос-

рочени задължения, което 

е един от основните по-

казатели за устойчивост. 

В подкрепа на това се на-

помня за кредитния рей-

тинг, присъден през май 

2021 г. и потвърден през 

ноември м.г. - дългосрочен 

кредитен рейтинг – ВВВ с 

перспектива стабилна и 

краткосрочен (А-3) с перс-

пектива стабилна. Всичко 

това според ръководство-

то е една добра основа 

за спокойно ползване на 

кредитни инструменти. 

Затова през 2022 г. об-

щината планира да поеме 

нов дългосрочен общински 

дълг за реализиране на 14 

проекта (виж карето). Той 

ще се усвоява на няколко 

транша според изпълне-

нието на дейностите. 
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Варна разчита на заем за 14 проекта, Стара Загора и Враца 
с предпазливи инвестиции в строителството

1. „Разширение на Зона за платено улично паркиране 

– Зелена Зона в гр. Варна” - 12 200 000 лв. 

2. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

в район „Аспарухово”, Община Варна“ - 10 465 000 лв. 

3. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

в район „Одесос”, Община Варна“  - 7 335 000 лв. 

4. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

в район „Приморски”, Община Варна“ -  З3 349 656 лв.

5. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

в район „Младост”, Община Варна“ - до 10 515 650 лв. 

6. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

в район „Вл. Варненчик” - 2 870 000 лв. 

7. „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна“ - 

9 660 000 лв.

8. „Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в участъ-

ка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”, 

гр. Варна” - 5 833 307 лв.

9. „Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Мос-

ков” до бул. „Република”, гр. Варна” - 11 129 062 лв. 

10. „Основен ремонт на общински път кв. Аспарухово 

– кв. Галата“ - 9 178 508 лв. 

11. „Възстановяване на участък от път в обхвата на 

свлачище „Трифон Зарезан”, по плана на к.к. „Чайка”, 

Община Варна” - 20 519 785 лв. 

12. „Основен ремонт на общински път до свлачище 

„Трифон Зарезан” по плана на к.к. „Чайка”, Община 

Варна” - 5 969 325  лв. 

13. Проект „Благоустрояване на междублокови прос-

транства в район „Вл. Варненчик” - 13 423 600  лв. 

14. „Екологично чист транспорт за Варна“ - 

85 378 649 лв.

Във Варна общественото обсъждане премина при засилен интерес от страна на гражданите

Близо 14 млн. лв. са предвидените в морската столица 
инвестиции в инфраструктура за образование

През 2022-ра администрацията на Варна ще инвестира предимно в реконструкцията на улици и 
облагородяване на междублокови пространства



основен ремонт на 

физкултурния салон и 

оградата на СУ „Кольо Ган-

чев“, като средствата са 

от външно финансиране.

Заложени са пари за 

благоустрояване на меж-

дублокови пространства и 

двора на ДЯ 12 „Боровец“, 

реконструкция на приле-

жащата инфраструкту-

ра на улиците „Войвода 

Стойчо Черногорски“ , 

„Св. Княз Борис I” и „Про-

мишлена“. Планирани са 

още обновяване на летен 

театър в парк „М. М. Ку-

сев“ и модернизация на 

Драматичен театър „Гео 

Милев“. 

Във Враца инфраструк-
турата е изведена като 
приоритет. 

Проектът за бюджет 

на общината е 95 млн. лв. 

Плановете са за обно-

вяване на междублокови 

пространства, изграж-

дане на паркинги, ремонт 

на улици в града и населе-

ните места. Приходната 

част е 59 518 896 лв. без 

преходния остатък от 

8 023 955 лв. На минус е 

перото „Чужди средства 

и друго финансиране“ - 

1 416 838 лв.

За асфалтирането на 

компрометирани пътни 

участъци са предвидени 

1 000 000 лв., толкова има 

и за междублокови прос-

транства и тротоари в 

жилищните квартали. Ус-

поредно с това ще бъдат 

вложени над 400 000 лв. за 

паркинги в централната 

градска част и в жк „Дъб-

ника“. В проектобюджета 

са включени и 35 880 лв. за 

проектирането на пътна 

връзка на жк „Металург“. 

От идеите за градска среда 
най-голям обект е много-

функционален парк в  
жк „Сениче“.

За изграждането му са 

предвидени над 800 000 лв. 

В проектобюджета за 

2022 година са включени 

и 257 429 лв. за основен 

ремонт на паметника на 

Христо Ботев. През на-

стоящата година ще про-

дължи обновяването на 

алеите към стадион „Хрис-

то Ботев“ в участъка меж-

ду улиците „Екзарх Йосиф“ 

и „Козлодуйски бряг“, като 

осигурените средства са 

над 200 000 лв.

За повишаване нивото 

на образователната сре-

да са осигурени 260 000 лв. 

за оборудване на кабинети 

по метода „Монтесори“ в 

детски и учебни заведе-

ния. 

Над половин милиона 

лева ще бъдат инвести-

рани за ремонт на сепа-

риращата инсталация. В 

рамките на годината ще 

бъдат монтирани и още 15 

подземни контейнера.

За селата са зало-

же н и  п ри б ли з и т ел н о 

1 000 000 лв. за ремонт на 

улици. Предстои довърш-

ването на ключови пътни 

участъци между Бели из-

вор – Власатица, Мрамо-

рен – Голямо Пещене, как-

то и отсечка от пътя за 

с. Веслец. 

700 000 лв. ще получат 

малките населени места 

за ремонти на сградите 

на кметствата. Успоред-

но с това са осигурени над 

200 000 лв. и за изгражда-

нето на системи за видео 

наблюдение. 

В сферата на спорта 

община Враца предвиж-

да основен ремонт на 

детския плувен басейн 

за над 600 000 лв., както 

и 200 000 лв. за подмяна 

на тревната настилка 

на централния стади-

он „Христо Ботев“, къ-

дето са осигурени пари 

и за изграждането на 

ф отовол т аи ч н а  с ис -

тема - 60 000 лв. Други 

300 000 лв. са за водород-

на инсталация за отопле-

ние на покрития плувен 

басейн в града.

Ще продължи работа-

та и по проекта „Младеж-

ки център Враца – фактор 

за развитие на Североза-

пада“.
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• 200 000 лв. -  основен ремонт на стадион „Христо 

Ботев“

• 257 429 лв. - основен ремонт на паметника на 

Христо Ботев

• 220 000 лв. - изграждане на видео наблюдение на 

територията на община Враца

• 816 000 лв. за изграждане на парк в жк „Сениче“

• 150 000 лв. за Фонд „Изграждане на социални жилища“ 

• 204 000 лв. за паркинг в ЦГЧ

• 204 000 лв. за изграждане на паркинги в жк „Дъбника”

• 109 240 лв. за изготвяне на проекти по План за 

интегрирано развитие на община Враца

• 962 500 лв. за основен ремонт на плувен басейн в 

спортен комплекс „Христо Ботев“ 

• 417 983 лв. за основен ремонт на сепарираща 

инсталация

• 166 600 лв. за изграждане на ул. „Беласица“ 

• 223 900 лв. за благоустрояване и регулация в райо-

на на жск „Веслец 2“, жск „Детелина“ и жск „Славия“, 

жилищен блок на ул. „Любен Каравелов“ №20

• 1 603 322 лв. по проект „Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

Регионална библиотека 

• 400 291 лв. – проект „Младежки център Враца – 

фактор за развитие на Северозапада“ 

• 468 610 лв. – проект „Реконструкция и ремонт на 

общински жилища в съвременни жилища за настаня-

ване на уязвими групи от населението и други групи 

в неравностойно положение“ 

• 4 061 839 лв. – проект „Изграждане на инсталация 

за компостиране на разделно събрани зелени отпа-

дъци – регион Враца“.   

Стара Загора е предпаз-
лива с инвестициите в 
строителство.

М а к р ор а м ка т а  н а 

п р о е к т а  н а  б ю д же -

та на Стара Загора за 

2022 г. е 205 690 405 лв., 

а 230 395 661 лв. е общо 

индикативният годишен 

разчет за сметките за 

средства от европейски 

проекти и програми и бю-

джета на общината. Това 

стана ясно при публично-

то обсъждане на проекта 

на финансовата рамка. В 

сравнение през изминала-

та година средствата, с 

които е разполагала ад-

министрацията общо, са 

били малко над 217 млн. лв.

„Както и в предходни 

периоди, ние сме се ос-

ланяли изцяло на прихо-

дите, които получаваме, 

и трансферите от пра-

вителството като въз-

можност за реализация 

на проекти. През тази 

година няма да харчим по-

вече пари, отколкото ще 

съберем. Няма да влизаме 

в поемане на ангажимен-

ти, които общината не 

може да осигури финансо-

во. Приходната част ще 

отговаря на разходната“, 

каза кметът на Стара 

Загора Живко Тодоров. Той 

припомни, че от 2012 г. не 

са повишавани данъчните 

ставки и няма да се пови-

шават и сега. „Залагаме 

на добрата събираемост 

и достигаме един добър 

процент на приходите“, 

заяви той. Градоначални-

кът допълни също, че в 

разходната част са зало-

жени приоритети, които 

са посочвани от гражда-

ните.

Главният финансист 

на общината Цанка Гане-

ва разясни, че бюджетът 

е насочен и към развитие 

на града, постигне на ес-

тетична среда и подобря-

ване на качеството на 

живот.

Най-голям относите-

лен дял в общата рамка 

и тук има раздел „Обра-

зование“ – 37,57%. Проек-

тобюджетът възлиза на 

77 233 954 лв., което не 

включва строителни ин-

вестиции.

Функцията „Жилищно 

строителство, благоу-

стройство, комунално 

стопанство и опазване на 

околната среда“ е в размер 

на 24 045 007 лв. По-важни-

те разходи са за улично ос-

ветление – 4 200 000 лв., 

рехабилитация на пътища 

– 5 500 000 лв., чистота 

– 11 132 314 лв., и озеленя-

ване – 3 102 257 лв. 

В инвестиционната 

програма за 2022 г. са 

включени 

основен ремонт и въвеж-
дане на мерки за енергийна 
ефективност на сградите 
на  СУ „Христо Ботев” и СУ 
„Васил Левски”, 

Проектът за парк „Сениче“ във Враца

На 30 март започна реконструкцията на кръстовището между улиците „Калояновско шосе“ и 
„Анастасия Тошева“ в Стара Загора. Проектът ще се работи на два етапа и трябва да бъде 
завършен за 90 дни

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви по време 
на публичното обсъждане, че общината ще съобрази 
инвестициите с реалните приходи
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Кметът Йордан Ангелов: 
ционен срок в голямата си част. 

Предвиденото за реконструкция 

трасе с финансирането от МРРБ 

е с дължина 8648 м. С реализацията 

на тази инвестиция ще се подобри 

водоснабдяването и ще се миними-

зират авариите в труднодостъп-

ните участъци извън регулация 

и загубите. Това ще е още една 

крачка за подобряване на средата 

на живот на хората в общината. 

Що се отнася до уличната во-

допроводна мрежа, ежегодно под-

меняме старите тръби в почти 

всички населени места в рамките 

на възможностите в капиталова-

та ни програма. Едновременно с 

това търсим по-мащабно решение 

на проблема – за групи улици, за 

ключови водопроводи в общинския 

център, както и в с. Костенец чрез 

включване в инвестиционните по-

литики на МРРБ и др.

Три от населените места в 
общината - Момин проход, курор-
тът Вили Костенец и Пчелински-
те минерални бани, са известни 
балнеолечебни центрове. Находи-
щето на минерална вода „Косте-
нец”, което е разположено в под-
ножието на Костенския водопад 
на р. Чавча, също е популярно.

Това са най-големите ни забе-

лежителности, с които се гордеем. 

Курортът Вили Костенец е важна 

част от историята ни. В мина-

лото е бил притегателен център 

за представителите на интели-

генцията. Тук са почивали и са се 

вдъхновявали Пейо Яворов, Пенчо 

Славейков, Елин Пелин и мн. др. Па-

триархът на българската литера-

тура Иван Вазов дори е посветил и 

стихове за курорта. 

Пандемията има сериозно от-

ражение върху туристическия 

сектор, което продължава и тази 

година. Въпреки че отрасълът е 

сред най-засегнатите, хотелите 

и местата за отдих и туризъм в 

общината са доста посещавани. 

Костенският водопад целогодишно 

посреща гости, както и крепост-

та „Траянови врата”, където цар 

Самуил нанася голямо поражение 

на император Василий Втори. Ва-

жно е да отбележа, че успяхме да 

захраним с ток обекта след дълги 

процедури и предстои да надградим 

с осветление този исторически 

феномен. 

Имаме и други идеи по отноше-

ние на минералната вода. Тя е на-

шето природно богатство и много 

бих искал хората да знаят повече 

за нея.  

 Какъв е броят на строител-
ните разрешения през 2021 г. за 
туристически обекти? 

Само няколко са строителните 

разрешения за обекти за туризъм 

за изминалата година. Вероятно 

това се дължи на предпазливостта 

на бизнеса заради ограниченията и 

загубите му през изминалите пан-Жп гара Костенец

Санираното ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Детската градина е с нова визия Гимназията в общинския център

Георги Сотиров

Г-н Ангелов, какви строител-
ни проекти изпълни общината 
през миналата година и какво 
предстои през 2022 г.?

Реализирахме различни про-

екти през цялата 2021 г. Бяхме 

изправени пред редица предиз-

викателства, но не сме спирали 

изпълнението им, а напротив. Не 

мога да не отбележа, че ограниче-

нията в пандемията се отразиха 

несъмнено на работата ни, като 

тази година трудностите са по-

вече. 

Успяхме да открием изграде-

ния път по проект „Реконструкция 

и рехабилитация на общински път 

Костенец – с. Костенец – Вили Кос-

тенец”, финансиран по Програмата 

за развитие на селските райони 

(ПРСР). Той включи отсечка с дъл-

жина 9 км, която е асфалтирана. 

Направени са тротоари със сиви 

павета. С държавни средства и с 

пари от капиталовата програма 

успяхме да извършим ремонт на 

доста километри улична мрежа 

както в гр. Костенец, така и в с. 

Костенец и гр. Момин проход.   

С постановление на Министер-

ския съвет от декември 2020 г. 

общината получи допълнителен 

бюджет от малко над 2 433 000 лв. 

Те ни бяха отпуснати за ремонт 

на ул. „Стефан Караджа” гр. Косте-

нец, мултифункционално игрище за 

волейбол и тенис на корт, рекон-

струкция на ул. „Самуил” в курорта 

Вили Костенец. Провели сме всички 

процедури и през тази година ще 

завършим и трите обекта. Относ-

но ул. „Стефан Караджа” сме гото-

ви на 80%. Предизвикателство за 

нас е изпълнението на игрището 

за волейбол и тенис. Това е много 

интересен проект, който предвиж-

да ремонт на съществуващото 

силно компрометирано баскетбол-

но игрище - асфалтът ще бъде под-

менен с акрилна спортна настилка 

и ще се изгради нова ограда око-

ло него. Заложена е и промяна на 

предназначението му в игрище за 

тенис на корт и волейбол с висо-

чина на оградата от 6 м и размери 

на игралното поле 23,77/10,97 м 

за тенис на корт и 18/9 м за во-

лейбол. В имота ще се построи и 

нова обслужваща сграда, в която 

ще бъдат разположени санитарни 

възли, съблекални и помощни поме-

щения за трениращите. В нея ще 

се поставят вендинг-автомати, 

ще има и покрита тераса за отдих 

на спортуващите и придружите-

лите им. Проектът включва още 

обособяването и на детска пло-

щадка. Тя ще е за малчугани до 3 г. 

с настилка от каучукови плочи и с 

комбинирано съоръжение за игра. 

Предвидени са и алеи от унипаваж 

от входа към имота до спортната 

и детската площадка и сградата, 

както и пейки, слънцезащитна 

пергола, кошчета за отпадъци и 

прочие. 

Какво е състоянието на път-
ната инфраструктура на тери-
торията Ви след зимата? Пред-
виждате ли ремонти на улици в 
селата?

Считам, че именно инвестици-

ите в инфраструктурни проекти 

ще донесат дългосрочна промяна 

за всяко едно населено място в 

общината. Все още търсим голям 

инвеститор, който да дойде при 

нас и да открие работни места, 

а това няма да се случи без добра 

инфраструктура.

Има комисия, която ще извър-

ши оглед на пътната мрежа. Опре-

делно доста трасета се нуждаят 

от ремонт. Имаме и идеи, но за да 

ги реализираме, е необходимо да 

намерим външно финансиране, за-

щото не разполагаме с нужните 

средства. Подготвили сме много 

проекти и сме в очакване да се от-

ворят нови програми, по които да 

кандидатстваме. 

В малките населени места има 

проблеми с водопроводната мрежа. 

Усилията ни са насочени в преодо-

ляването им и едва след това ще 

можем да извършваме други дей-

ности по пътната инфраструк-

тура. 

Нека продължим с водопро-
водната мрежа. Какви дейности 
са планирани в тази сфера? 

През март 2021 г. подписахме 

споразумение с Министерството 

на регионалното развитие и бла-

гоустройството за финансиране 

на обект „Реконструкция и подмяна 

на главен довеждащ водопровод от 

водохващане „Чавча“ и „Крайна“ до 

напорни резервоари висока и ниска 

зона на гр. Костенец”. Поетапно 

за изпълнението му ще бъдат от-

пускани средства, като първият 

транш е в размер на 300 000 лв., а 

общата сума е 2 389 545 лв. 

Нашият водопровод е положен 

през 1958 г. главно с етернитов 

материал и стомана, като основ-

ните размери на тръбите са ф 400 

и ф 200. Вече е изключително амор-

тизиран и с изтекъл експлоата-
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демични две години. Въпреки това 

видимо има повишен интерес към 

закупуване на имоти във всички на-

селени места, което индиректно 

води до активиране в сектора и за-

бележимо подобряване на средата 

на живот, особено в селата.

Какви други важни задачи им-
ахте през изминалата година?

Както знаете, общината не 

разполага с автогара и този про-

блем не е намерил своето решение 

дълги години. Много мислихме как 

да подходим по най-добрия начин. 

Предвид финансовото ни състоя-

ние е трудно да бъде построена 

нова сграда и затова влязохме в 

преговори с Национална компания 

„Железопътна инфраструктура”. 

Имаме уверението, че от НКЖИ 

ще започнат процедура за прех-

върляне изцяло в собственост на 

общината на част от жп гарата 

(която не се използва с пълния си 

капацитет), както и на парка в съ-

седство до нея. Той ще бъде пре-

върнат в нов модерен градски парк 

за активен отдих, спорт, разходка, 

развлечение и игра за децата. Това 

е обещано и ще продължим проце-

дурата. Очакваме да сключим и 

договор за наем с компанията за 

използване на част от сегашната 

чакалня на жп гарата, както и на 

стая до нея.

Как администрацията се гри-
жи за образователната инфра-
структура? Добри ли са базите 
на училищата и на детските гра-
дини?

Всичко направено, което из-

броих до момента, считам, че е 

постижение за нашата община, но 

най-големият ни успех си остават 

децата на Костенец. Те са наше-

то бъдеще. Нееднократно съм го 

казвал. 

Направихме доста инвестиции 

в образователната инфраструк-

тура. Вече можем да се похвалим 

с два STEM кабинета в ПГ „Г. С. 

Раковски” и в СУ „Св. Климент Ох-

ридски”. Извършихме ремонти и 

подобрения във всяко едно учебно 

заведение и детска градина. Дъл-

ги години такива не бяха правени. 

Сега обучението на територията 

на общината се провежда в отлич-

ни условия, и то от истински про-

фесионалисти.

Бяхме одобрени по Програма-

та за изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция 

на детски ясли, детски градини 

и училища 2020 – 2022 на Минис-

терството на образованието и 

науката с проект за изграждане на 

пристройка към физкултурния са-

лон на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Инвестицията е на стойност 510 

300 лв. Благодарение на нея учили-

щето ще може да премине в цело-

дневна форма на обучение. Друг 

плюс е, че физическата среда ще 

отговаря на нормативните изи-

сквания, което е гарант за това 

децата и преподавателите да се 

чувстват добре.

Още един важен успех за мен 

е, че ни отпуснаха средства за ре-

монтни дейности на ПГ „Г. С. Раков-

ски”, които ще обхванат корпуса и 

покрива, ще се монтира хидроизо-

лация и дограма и др. 

В процес на реализация са и че-

тири спечелени проекта в рамките 

на Националната кампания „Чиста 

околна среда 2021 г.” на МОСВ и 

ПУДООС.

Изпълнявате ли проекти за 
ремонт или ново строителство 

за спортна инфраструктура? 
В активен диалог съм с всички 

спортни клубове. Познавам треньо-

рите и заедно постигнахме много 

успехи. Говоря в множествено чис-

ло, защото преживявам всичко, кое-

то се случва в сферата.

С подкрепата на Министер-

ството на младежта и спорта 

в общината ни са изградени две 

спортни площадки - в ОУ „Констан-

тин Костенечки” в с. Костенец и 

в общинския център. В града на-

правихме комбинирано игрище за 

волейбол и футбол. Поставихме 

съоръжения за игра. Комбинирано 

игрище за баскетбол и волейбол и 

писта за лекоатлетически спорто-

ве има и в основното училище в с. 

Костенец. Там бяха поставени по 

проект и съоръжения за фитнес на 

открито. Както споменах в начало-

то, през 2022 г. в гр. Костенец ще 

се сдобием и с игрище за тенис с 

професионални размери.

През годината стартирахме 

строителството на игрище и в 

с. Горна Василица. Имаме идея да 

бъде изградено спортно съоръ-

жение с изкуствена настилка и в 

с. Пчелин.

Винаги съм насърчавал спорта. 

Затова и кандидатствахме пред 

МОН и за финансиране за изграж-

дане на нова спортна площадка в 

двора на СУ „Климент Охридски”. 

За съжаление не постигнахме ус-

пех, но общината ще съдейства за 

осъществяването на този проект, 

макар и в по-малък обем. 

Какви инвестиции сте зало-
жили за изпълнение в бюджета на 
общината за 2022 г.?

През годината предстои да 

реализираме различни проекти във 

всички населени места. Поставили 

сме си за цел да работим по нови 

водопроводи и асфалтиране на 

улици. До дни ще входираме в Об-

щинския съвет нашите намерения. 

Предстоят дейности, свързани с 

развитието на градската среда, 

инвестиции в образованието и ин-

фраструктурата на цялата тери-

тория на общината. Ще продължим 

и с обновяване на спортните бази, 

както и с изграждането на детски 

площадки. 

Друг акцент в дейността ни 

е да монтираме по-добро и енер-

госпестяващо улично осветление. 

Стартирахме обследване на съ-

ществуващото. Ще продължим със 

социалните проекти и да подкрепя-

ме хората в пандемията. Планира-

ме и някои ремонти в болницата в 

Костенец.

Средствата, с които разпола-

гаме, са твърде недостатъчни, за 

да изпълним всичко, което искаме, 

но ще направим максималното, кое-

то е по-силите ни. 

Какви други инвестиции пред-
стои да бъдат реализирани в Кос-
тенец?

Много скоро предстои да бъде 

направена първата копка на висо-

коскоростната жп линия, премина-

ваща през територията ни, което 

ще спомогне за оживяването на 

района. Предвиден е и проект за 

ремонт на филиал за спешна помощ 

в Костенец, финансиран по Опера-

тивна програма „Региони в рас-

теж”. Планирано е преустройство 

на съществуващите помещения 

за диспечери и манипулационна, за 

да се обособят като клинико-те-

рапевтична зона, а част от шоко-

вата зала, стаите за сестрите 

и фелдшерите да се обединят в 

зона за персонала. Заложили сме и 

благоустрояване на околното прос-

транство и други дейности.

Разкажете ни как работите 
с МИГ „Костенец 2010” за разви-
тието и подобряването на всич-
ки видове малка по мащаб инфра-
структура?

В добро партньорство сме с 

Местната инициативна група. 

Съдействаме им с каквото можем. 

Предстои общината да се възполз-

ва от възможностите по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на ПРСР. Проек-

тирали сме три улици в гр. Косте-

нец, за които ще кандидатстваме 

в обявения срок. Ще бъде изградена 

и детска площадка в с. Костенец. 

В случай че финансовият ресурс е 

достатъчен, планираме и ремонт 

на НЧ „Прогрес - 1907” в града, кой-

то включва подмяна на подова на-

стилка и на седалки. 

Какво се случва с рекултива-
цията на старото депо?

Ще припомня, че проектът за 

закриване и рекултивация на депо-

то за твърди битови отпадъци за-

почна в края на 2020 г. Тогава има-

ше и поздрави, и критики за него. 

Тук е мястото отново да разясня, 

че общината нямаше как да не 

проведе всички процедури и да не 

започне този проект, защото, от 

една страна, законодателството 

не допуска да съществуват смети-

ща в този вид, от друга – България 

бе в списъка на държави, които се 

наблюдават от ЕК във връзка със 

заведени наказателни процедури. 

В края на 2021 г. можем да кажем, 

че приключихме закриването на 

депото. 

Остана да търсим дългосрочно 

решение как да се справим с от-

падъците, защото общината не е 

реализирала действия в тази посо-

ка. В момента е в ход проект за из-

граждане на претоварна станция. 

На новата площадка ще се извърш-

ва и складиране, и разделно съби-

ране на отпадъци. Идеята ни е да 

успеем да намалим количествата 

отпадък, които ежедневно и по ня-

колко пъти извозваме до регионал-

ното депо на Самоков със старите 

ни сметоизвозващи машини. Разхо-

дите за тази дейнсот са сериозни 

и ще се опитаме да ги намалим.

В интервюто Ви за в. „Стро-
ител”, което направихме преди 
две години, казахте: „Искам да 

съм мост между проблемите на 
хората от общината и държава-
та”. Успяхте ли?

Аз съм човек, който не пести 

усилия. Амбициран съм да променя 

родното си място. Целите ми опре-

делено не са високи, а реалистични. 

Администрацията е в непрекъснат 

диалог с жителите на общината. 

Запознат съм с трудностите им. 

Разбира се, решенията не могат 

да бъдат мигновени, някои от тях 

изискват повече време, но не съм 

подминал никой проблем. Работя 

усърдно и поставям всички въ-

проси на хората на дневен ред на 

институциите, от които зависи 

преодоляването на проблемите 

им, когато това не е във възмож-

ностите ни. 

Нашето основно желание е 

държавата да ни съдейства за ця-

лостния ремонт на главния път, 

преминаващ през гр. Момин проход, 

съответно до гр. Долна баня и до 

изхода на гр. Костенец. Състоя-

нието му е ужасно. Ежедневно по-

лучавам сигнали. Информирали сме 

Агенция „Пътна инфраструктура”, 

която отговаря за трасето, но до 

момента въпросът се решава час-

тично. Имаме обещание от АПИ 

да бъде заложен цялостен ремонт 

през следващата година, надявам 

се да се случи. 

Основен проблем за местното 

население са и базите на Специа-

лизираните болници за рехабилита-

ция – „Национален комплекс” ЕАД. 

Сред тях са бившите бани в курор-

та Вили Костенец и в гр. Момин 

проход, басейн с олимпийски раз-

мери и други сгради и съоръжения. 

С времето състоянието им е вло-

шено. През изминалия месец доста 

комуникирахме с ръководството на 

СБР - НК ЕАД. Очертахме нашите 

желания и възможностите им. Ще 

търсим инвеститор, а може би ще 

предприемем и действия в посока 

да закупим някой от обектите. 

Следите ли съвместната ни 
рубрика с НСОРБ „Общини: Кме-
товете говорят”?

Искам да благодаря на вестник 

„Строител” за интереса към мен и 

към община Костенец. Изданието 

на КСБ е търсено и знам, че сти-

га до доста хора и институции, а 

това е гарант, че проблемите и 

дневният ред на работата ни няма 

да останат незабелязани, а напро-

тив, ще стигнат до всички важни 

ведомства. Миналата годината 

не бе лека както за колегите ми 

кметове, така и за строителите. 

Надявам се 2022 г. да бъде много 

по-успешна за всички ни и най-вече 

- да се справим с пандемията. Това, 

което аз обещавам като кмет, е да 

не пестя усилия. Родното ми място 

е в сърцето ми. Моя мисия е да пре-

върна Костенец в по-добро място 

за живот. 

Храмът „Св. Георги“

Реализира се ново строителство на еднофамилни къщи

Снимки авторът
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Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството ще 

инвестира 17 млн. лв. в 

геозащитни мерки и дей-

ности за ограничаване 

на свлачищата, абрази-

онните процеси по Чер-

номорското крайбрежие и 

ерозионните процеси по 

Дунавското крайбрежие. 

Средствата са предвиде-

ни в бюджета на МРРБ за 

тази година, като други 

2,5 млн. лв. ще бъдат вло-

жени в превантивна дей-

ност - регистриране, мо-

ниторинг и проучвателни 

работи.

Според данните от 

Националната програма 

за превенция и огранича-

ване на свлачищата на 

територията на България, 

ерозията и абразията на 

Дунавското и Черномор-

ското крайбрежие за пе-

риода между 2015 и 2020 г. 

най-невралгичните райони 

са по западната част на 

Дунавското крайбрежие, 

Северното Черноморие 

между Варна и Каварна, 

Източните Родопи и ня-

кои котловини в Западна 

България.

Финансирането за ге-

озащитни мерки за 2022 г. 

Средствата са предвидени в бюджета на МРРБ

Пред приключване е основният ремонт на над 33 км 

от третокласния път Провадия – Дъскотна през Ай-

тоския проход. Той е най-удобната и кратка връзка за 

селищата от Варненска област с автомагистрала „Тра-

кия“. Инвестицията е за над 24,2 млн. лв., осигурени от 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020”. 

За участъка е подписан Акт 15 и предстои назначава-

нето на Държавна приемателна комисия и издаване на 

разрешение за ползване.

В план-програмата на Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ за 2022 г. е предвиден и текущ ремонт на близо 

10 км от същото шосе в участъка от кръстовището за 

с. Ябълчево до Айтос.

Национална компания 

„Железопътна инфраструк-

тура“ ще направи в кратък 

срок анализи и изчисления 

дали запазването на сгра-

дата на жп гарата в Нова 

Загора ще забави изпълне-

нието на проекта за мо-

дернизацията й, който е 

предвиден да се реализира 

с европейско финансиране. 

Това стана ясно по време 

на обществено обсъждане 

на проекта, организирано 

по инициатива на министъ-

ра на транспорта и съоб-

щенията Николай Събев. На 

събитието той заяви своя-

та подкрепа към гражда-

ните, които настояват за 

съхраняване на зданието, 

и информира, че ще поиска 

писмено становище дали е 

била опорочена процедура-

та за избор на изпълнител. 

Проектът за рекон-

струкция на гаровия ком-

плекс е от 2017 г. След 

проведени процедури за 

избор на изпълнители са 

сключени договори, които 

предвиждат събаряне на 

съществуващата сгра-

да и построяване на ново 

здание. Това стана повод 

за продължаващо недо-

волство на жителите на 

града.

Преди дни Специализи-

раният експертен съвет 

за опазване на недвижи-

мите културни ценности 

одобри предложението за 

деклариране на сградата 

на старата жп гара в Нова 

Загора за единична недви-

жима културна ценност. 

Предварителната оценка 

я поставя под временна за-

щита, докато проучването 

й завърши. 

Изграждането на нов 

корпус към ОУ „Христо 

Ботев“ в квартал „Сара-

фово“ да бъде включено в 

капиталовата програма 

на община Бургас. Това ще 

предложи кметът Дими-

тър Николов на Общинския 

съвет. Причината е, че от 

една година община Бур-

гас търси възможности 

за финансиране за постро-

яването на допълнителна 

пристройка към учили-

щето в кв. „Сарафово“ . 

По идея на жителите ще 

бъде открита и специал-

на дарителска сметка за 

изграждането на новата 

учебна база. 

Тъй като няма европей-

ска програма, по която да 

се кандидатства с проек-

та, а е необходимо спеш-

но строителство на нова 

сграда, изграждането ще 

започне със собствени 

средства на местната 

администрация и кредит, 

както и с помощ от да-

рители. Ако по време на 

строителството бъдат 

отворени европейски про-

грами, община Бургас има 

готовност да кандидат-

ства веднага. 

„Осигуряването на 

нови учебни пространства 

е наложително заради уве-

личаването на учениците 

в „Сарафово“ с всяка изми-

нала година“, каза кметът 

Димитър Николов. 

Предвижда се новият 

корпус да е триетажна 

постройка с физкулту-

рен салон. За достъп до 

всички нива се включ-

ва строителството на 

нова стълбищна клетка 

с асансьор, отговарящи 

на изискванията за дос-

тъпна среда.

Във Велико Търново 

официално бе открита 

нова детска градина 

„Шареният замък“ в кв. 

„Зона Б“. Тя е първата, 

построена с общински 

пари в старопрестолния 

град след 40 години пау-

за. Над 2,5 млн. лв. е инвестицията, а капацитетът й 

е за 120 деца. 

Кокетната постройка във формата на замък с две 

кули е по проект на Архитектурно бюро „Евроарх 2000” 

на арх. Люблена Пунчева и арх. Димитър Батчиев, а из-

пълнител е старозагорската фирма „Рендстрой“ ЕООД. 

Разположена е на площ от 4616 кв. м заедно с двора, 

където има пет самостоятелни площадки, които ще 

бъдат богато озеленени. Застроената площ е близо 

950 кв. м.

През тази година кметството осигурява финанси-

ране за още една забавачка. Почти 3 млн. лв. ще струва 

детското заведение в кв. „Картала“ в близост до би-

вшето Сержантско училище, като то ще има визията 

на „Шареният замък“. Новият корпус на ДГ „Здравец“ ще 

е за 100 деца. Очаква се той да отвори през есента.

М и н ис тер с к и я т 

съвет прие решение, 

с което одобри създа-

ването на постоянна 

междуведомствена 

комисия с експерт-

на работна група за 

обекта на световно-

то наследство „Ста-

ринен град Несебър”. 

В координация с всички заинтересовани институции 

и структури ще се изработят политики, предложения 

за законодателни мерки, ще съгласуват и координи-

рат решенията, плановете и проектите за консер-

вация и развитие.

В решението на МС е записано още, че „тя ще ра-

боти за прилагането на ясна и дългосрочна политика 

на държавно и общинско равнище за трайно решаване 

на проблемите на „Старинен град Несебър” в съот-

ветствие с критериите на ЮНЕСКО за поддържане 

на изключителната универсална стойност на обекта 

и осигуряване на устойчивото му развитие“.

ще се разпредели за про-

екто-проучвателни ра-

боти и за извършване на 

строителни и монтажни 

работи. Първата група 

дейности ще обхванат: 

свлачището „Албена“ в 

Балчик; общата брегоу-

крепителна схема в райо-

на на морския залив Ахе-

лой в Поморие; проекта за 

изменение на кадастрал-

ната карта за отразяване 

на дамба „Албена-Балчик“ 

в участъка от курортен 

комплекс „Албена“ до Мом-

чилово дере в Балчик. Ще 

бъде актуализиран инвес-

тиционният проект за 

района спирка „Фара“ в Ак-

саково. Чрез подпомагане 

на община Смолян ще бъде 

извършено прединвести-

ционно проучване на свла-

чище „Смолянски езера“.

Строителни и мон-

тажни работи ще се из-

пълняват на обекти със 

сключени договори от 

предходни години. Ще се 

финансира укрепването 

на свлачището по север-

ния бряг на Царево и бре-

гоукрепването в района 

на крайбрежната плаж-

на ивица на Ахтопол. Ще 

се укрепят и свлачища в 

Бяла, в района на училище 

„Св. Паисий Хилендарски” в 

сливенското село Сотиря, 

както и свлачищни учас-

тъци в община Своге. В 

плана на МРРБ са още: ук-

репването и възстановя-

ването на общинския път 

на територията на общи-

на Сухиндол; укрепването 

на свлачища в с. Габровица 

в Белово, както и в района 

на туристическа и колоез-

дачна пътека в местност 

Леден врис (Неделино). Във 

Враца ще се работи за ук-

репване на свлачището 

над ул. „Черни Дрин” (под 

водоем Среченска бара). 

В Правец – за укрепване 

на свлачищен участък на 

общинския път Калугеро-

во – Видраре – Джурово, 

а в Китен ще се изпълни 

първи етап от брегоукреп-

ването в северната част 

на града.
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Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

„ Пр е д п р и е м ай к и 

бързи мерки вслед-

ствие на съобщение-

то REPowerEU и Вер-

сайската декларация, 

Комисията представи 

идеи за колективни ев-

ропейски действия за 

справяне с първопри-

чините за проблема на 

пазара на газ и гаран-

тиране на сигурността 

на доставките на раз-

умни цени за следваща-

та зима и след това“, 

съобщават от инсти-

туцията. 

Комисарят по въпро-

сите на енергетиката 

Кадри Симсон е заявил, 

че световните и евро-

пейските енергийни па-

зари преминават през 

бурни времена, особено 

след руското нашест-

вие в Украйна. „Необхо-

димо е Европа да пред-

приеме бързи действия, 

за да гарантира енер-

гийните ни доставки за 

следващия зимен сезон 

и да облекчи натиска 

от високите сметки 

върху нашите граждани 

и предприятия“, е посо-

чила Симсон.

Сред представени-

те мерки е законода-

телно предложение, с 

което се въвежда за-

дължение от минимал-

на степен на запълване 

на газохранилищата 

от 80% за следващите 

студени месеци, за да 

се гарантира сигурнос-

тта на енергийните 

доставки.

„Партньорствата 

на ЕС с трети държави 

за колективно закупува-

не на газ и водород мо-

гат да подобрят устой-

чивостта и да доведат 

до намаляване на цени-

те. Комисията е гото-

ва да създаде работна 

група за общо закупува-

не на газ на равнището 

на ЕС“, се казва в прес-

съобщението. 

За да стимулира 

презареждането на га-

зохранилищата в ЕС, 

Комисията предлага 

100% отстъпка върху 

капацитетно базирани-

те тарифи за пренос на 

входните и изходните 

точки на хранилищата.

Ко н ф е р е н ци я -

та за бъдещето на 

Европа е в заклю-

чителната си фаза 

след състоялото се 

обсъждане на про-

ектопредложения за 

препоръки по всички 

теми. Пленарната 

сесия и деветте 

работни групи за-

почнаха да изгот-

вят окончателните 

предложения за пре-

поръки на Конферен-

цията на заседание, 

проведено в Евро-

пейския парламент 

(ЕП) в Страсбург. 

Това се казва в офи-

циално съобщение до 

медиите.

Представяйки 

дейността на ра-

ботните групи на 

ЕП, евродепутатите 

са подчертали, че 

дори най-амбициоз-

ните предложения на 

гражданите трябва 

да бъдат разглежда-

ни сериозно, и са се 

ангажирали да защи-

тават свършеното 

от европейците в 

рамките на процеса 

на Конференцията. 

В  съответствие 

с препоръките на 

гражданите много 

членове на ЕП са 

призовали за по-сил-

ни европейски по-

литики в области, 

като здравеопазва-

не, външна политика, 

младеж, образование 

и култура. Според 

някои евродепутати 

Съюзът трябва да 

бъде по-амбициозен 

и да поеме водеща 

роля в цифровата 

свързаност, според 

други  ЕС трябва 

да подкрепя пове-

че своите малки и 

средни предприятия.

Начините за проти-

водействие на манипули-

рането на информация и 

нуждата от координирана 

стратегия срещу външна 

намеса бяха сред основ-

ните теми на дискусията 

„Заплахите за европейска-

та демокрация от чуж-

дестранна намеса и де-

зинформация“. По време на 

събитието, организирано 

от Бюрото на Европейския 

парламент в България, бяха 

обсъдени въпроси, свързани 

със защитата на европей-

ската общност от хибрид-

ни войни, конспиративни 

теории, кибератаки и ма-

нипулиране на онлайн плат-

форми, както и от скрито 

чуждестранно финансиране 

на политически дейности в 

контекста на настоящата 

война в Украйна. В него взе-

ха участие Андрей Ковачев, 

член на Европейския парла-

мент (ЕНП) и на специална-

та комисия по въпросите 

на външната намеса, вклю-

чително дезинформацията 

(INGE), и Руслан Стефанов, 

програмен директор в Цен-

търа за изследване на де-

мокрацията.

Андрей Ковачев дефини-

ра дезинформацията като 

война, чиято основна цел 

е завладяването на сър-

цата и душите на хората. 

Той определи темата като 

много сложна, защото, от 

една страна, стоят сво-

бодата на медиите и на 

изразяването, а от друга 

– е въпросът за защитата 

на демокрацията, която да 

бъде предпазена от разру-

шаване отвътре чрез уж 

демократични средства. 

Според него ключовите 

елементи за справяне с де-

зинформацията са инвес-

тициите в образовател-

ната система, медийната 

грамотност сред младите, 

критичното мислене и за-

конодателството, готвено 

от Европейската комисия.

Според Руслан Стефа-

нов основният проблем е, 

че дезинформационните 

атаки са насочени срещу 

централни институции 

на демокрацията, като се 

вклиняват в политически и 

обществени разделения.

Участниците обърнаха 

специално внимание и на 

влиянието на дезинформа-

цията върху демократич-

ните процеси чрез соци-

алните мрежи, които се 

превръщат в мощни сред-

ства за манипулация и поля-

ризация на общественото 

мнение. 

ArcGIS GeoBIM
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Доц. д-р инж. Борис Петков, ръководител на катедра „Подемно-транспортни и 
строителни машини и съоръжения” във ВТУ „Тодор Каблешков”:

Усъвършенствахме електронно-информационната си система 

Георги Сотиров

Доц. Петков, обла-
стите на Вашата науч-
ноизследователска рабо-
та са свързани най-вече 
със строителната тех-
ника. Някои от тях са с 
приложение само в жп 
строителството, като 
например траверсопо-
дбивните машини. На 
какво още учите възпи-
таниците си?

Повече от 35 години в 

катедра „Подемно-транс-

портни и строителни 

машини и системи” се 

обучават  студенти и се 

развива изследователска 

дейност в сферата на 

строителната техника - 

товароподемни строител-

ни кранове, пътностро-

ителни машини, машини 

за земни работи, за не-

прекъснат транспорт, за 

добиване и преработване 

на строителни материали, 

за дълбочинно фундиране и 

сондажни машини. Нароч-

но изброявам подробно 

всички видове, за да ста-

не ясно, че обучението на 

студентите във ВТУ на 

практика обхваща изцяло 

процесите в строител-

ството, подлежащи на ме-

ханизирано изпълнение.

Искам да обърна вни-

мание върху специализаци-

ята на катедрата за ма-

шините за строителство 

и ремонт на железни пъ-

тища. ВТУ „Т. Каблешков“ е 

единственото висше учи-

лище в страната, в което 

се преподават такива ма-

шини – баласто пресевни, 

траверсоподбини, пъте-

полагащи, стабилизира-

щи  и всички останали, 

участващи в колоните за 

механизирано извършване 

на строителството, под-

държането и ремонта на 

жп пътища.

Обучаваме нашите 

студенти и на транс-

портно-манипулационните 

технологии в  строител-

ството, свързани с това-

ро-разтоварните работи, 

складовите процеси и сис-

теми.

Успоредно с образо-

вателната дейност в 

катедрата се развива и 

научноизследователска-

та работа в областта на 

строителната техника. 

В резултат са реализи-

рани редица изобретения, 

защитени са докторски 

дисертации, многобройни 

публикации в авторитет-

ни списания и научни кон-

ференции.

Пандемията като че 
ли е към своя край, по-
степенно животът се 
нормализира. Какво по-
лучиха и какво загубиха 
Вашите студенти зара-
ди ограниченията от по-
следните две години?

Изолацията и въвеж-

дането на дистанционно 

обучение в електронна 

среда принуди и препода-

вателите, и студентите 

много бързо да усвоим нови 

форми за комуникиране, да 

представим учебното съ-

държание на изучаваните 

дисциплини в електро-

нен вид. В резултат на 

COVID-19 се усъвършен-

ства електронно-инфор-

мационната система на 

ВТУ „Тодор Каблешков”.

Така студентите по-

лучиха непосредствен 

достъп до учебните мате-

риали, ежедневен и непре-

къснат контакт с препо-

давателите, възможности 

за консултации и дискусии 

на практика по всяко вре-

ме без ограничението на 

часовете за консултации 

„на живо“. Тази форма на 

обучение се оказа особено 

подходяща за задочните 

студенти, като се има 

предвид спецификата на 

тяхното обучение, време-

то, с което разполагат, 

отношенията им с рабо-

тодателите и т.н.

За съжаление студен-

тите загубиха близкия 

личен контакт с препо-

давателя като изключи-

телно важен елемент от 

образователната дей-

ност. Аз имам магистри, 

с които поради краткия 

срок на обучение така и 

не можах да се запозная на 

живо, което смятам, че е 

ощетило както мен лично, 

така и тях.

Друго, което е в ущърб 

за студентите в панде-

мията – това са две години 

социални връзки помежду 

им, 24 месеца студентски 

живот, за който всички 

знаем, че е незаменим.

В последните седмици 
обществеността е за-
ета да дискутира предло-
жението за преструкту-
риране и обединяване на 
висшите училища. Какво 
е Вашето лично мнение 
за сливане на универси-
тети?

Самият начин, по кой-

то поставяте въпроса 

– обединяване ли, слива-

не ли, преструктуриране 

ли, показва, че „темата“ 

е поставена не както 

трябва. В името на една 

неясна цел – „разпозна-

ваемост“, се предлага да 

се промени нещо без ана-

лиз на съществуващото 

положение и очакваните 

резултати, без оценка 

на нежелани следствия, 

без ясни критерии. На-

пример, доколкото съм 

информиран, за  ВТУ „То-

дор Каблешков“ се говори, 

че ще влезе евентуално 

в състава на бъдещ Тех-

нологичен университет, 

но профилът на Висшето 

транспортно училище е и 

технически, и икономиче-

ски. Какво става с разпоз-

наваемостта? Получава 

се точно обратното – кой 

кандидат студент, който 

има желание да изучава 

технически или икономи-

чески науки, ще се насочи 

към технологичен универ-

ситет?

Извън проблема с начи-

на, по който е поставена 

темата, е посягането към 

академичната автономия, 

конституционно устано-

вена и развита в Закона 

за висшето образование. 

Всякакви действия като 

„обединяване, сливане, пре-

структуриране“ трябва да 

произтичат от академич-

ните общности, предста-

вени от техните избра-

ни органи за управление 

– общи събрания, съвети 

и др., когато и както те 

сметнат, че това е про-

диктувано от образова-

телния пазар или други об-

стоятелства. Налагането 

на подобни идеи въпреки 

изявеното нежелание и  

съпротива от заинтере-

сованите страни е, меко 

казано, неразбираемо.

Тази идея е продълже-

ние на тенденцията, коя-

то държавата от години 

налага, като въвеждане 

на все повече количестве-

ни критерии за оценка на 

академичната дейност. 

Ключовата дума е „бро-

ят“. Броят на приетите 

студенти, броят на за-

вършилите, броят на пре-

подавателите, броят на 

точките. И финансиране-

то се определя от „броя“. 

А качеството? 

Качеството на ви-

сшето образование не 

зависи ли от качеството 

на средното, от модерна 

материална база за обра-

зование и изследвания, от 

мотивирани студенти и 

преподаватели – все неща, 

формиращи образователни 

потребности, към които 

измерването с „брой“ не 

става.

sales@balkansteel.com
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Организацията на обединените нации (ООН) 

обяви 2022 г. за Международна година на стъклото 

(IYOG). Началото на IYOG 2022 бе официално дадено 

с голяма церемония в Женева, Швейцария, на която 

бяха представени презентации от цял свят. 

Според ООН това е начин прозрачният материал 

да стане видим. Защото стъклото – често незабе-

лязвано – се използва в много приложения, без които 

нашето съвременно общество би било различно. 

IYOG насочва вниманието към материала, като в 

същото време надниква зад кулисите. Къде намираме 

стъклото? Как се прави? Как се преработва в еже-

дневни и неежедневни продукти? Какви технологии 

се използват? Как изделията от и със стъкло влияят 

на живота ни?

Животът на Марс е 

възможен или поне така 

изглежда от готовия 

проект на първия само-

достатъчен и устойчив 

марсиански град – Nuwa, 

ръководен от ABIBOO 

Studio.

Nuwa е финалист сред 

общо 175 проекта от 

цял свят, представени 

на конкурса на The Mars 

Society. Той е вертикално 

проектиран. За да създа-

дат среда, защитена от 

специфичната атмосфе-

ра на Червената планета, 

ABIBOO Studio внедряват 

модулни и мащабируеми 

системи в скалите.

„Ако трябваше да по-

строим сградите така, 

както на Земята, то те 

биха могли да експлоди-

рат от натиска. Слънче-

вата и гама радиацията 

на Марс ни принудиха да 

изградим пространства, 

които не са пряко изло-

жени на атмосферните 

влияния“, казва Алфредо 

Муньос,  основател на 

ABIBOO Studio.

Архитектурният ди-

зайн включва пет града, 

като Nuwa е столицата. 

Всеки е предназначен за 

население между 200 000 

и 250 000 души и решен 

като гъвкав и мащабиру-

ем модел. Макросградите 

са изградени на модули на 

склона на една от марси-

анските скали с богат 

достъп до вода.

Вкопани в скалата, те 

ще бъдат построени след 

предварително прокарани 

тунели, свързани помежду 

си от триизмерна мрежа. 

Двуетажни са и имат 

тръбна форма с диаме-

тър 10 м и дължина 60 м.

Макросградите на 

скалата са свързани с ви-

Индустриалният коноп, 

който се използва за стро-

ителни цели, е едно от 

най-бързо растящите рас-

тения. За отглеждането 

му са необходими около 100 

дни, не се прилагат пести-

циди или инсектициди и е 

изключително подходящ за 

рекултивиране на почви. 

На практика предимства-

та на изходната суровина 

го превръщат в изключи-

телно природосъобразен 

продукт.

Конопът намира прило-

жение в строителството 

под формата на конопобе-

тон (hempcrete). Той пред-

ставлява смес от расти-

телни влакна, вар и вода. 

Могат да бъдат добавени 

пясък или цимент. Отли-

чава се с много добри из-

олационни свойства и по-

жароустойчивост. Негов 

основен недостатък обаче 

е ниската якост на натиск 

– около 1МРа в класическия 

си вид. Решение за прео-

доляването му е намере-

но от канадската фирма 

Just BioFiber – строителни 

блокове от конопобетон с 

вграден скелет от компо-

зитен материал.

Продуктът стъпва до 

голяма степен на идеята 

на класическия сглобяем 

бетон – предварително 

произведени елементи се 

напасват бързо и лесно 

на строителната пло-

щадка. Технологията е съ-

щата като при познатия 

конструктор LEGO – чрез 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Турският президент 

Реджеп Тайип Ердоган от-

кри най-дългия висящ мост 

в света, който се намира 

между европейския и ази-

атския бряг при Дардане-

лите. „Чанаккале 1915” е 

перлата в грандиозните 

инфраструктурни проек-

ти, които държавният гла-

ва на южната ни съседка 

превърна в приоритет по 

време на 20-годишното си 

управление. Това е и един 

от най-големите транс-

портни обекти в исто-

рията на Турция, чиято 

реализация започна преди 

5 г. – на 18 март 2017 г. 

Миналата година прези-

дентът Ердоган старти-

ра и това, което по-рано 

нарече своя „луд проект“ 

– канал за 15 млрд. долара 

в Истанбул, предназначен 

да облекчи натиска върху 

оживения проток Босфора. 

Критиците обаче поста-

виха под съмнение жизне-

способността на идеята 

предвид икономическите 

проблеми на Турция, рис-

ковете за околната среда 

и обществената съпро-

тива.

Техническите характе-

ристики на съоръжението 

„Чанаккале 1915” носят 

точно определен смисъл. 

Височината на опорни-

те колони, напомнящи на 

тези на легендарния „Гол-

дън Гейт Бридж” в Сан 

Франциско (САЩ), е 318 м, 

което отразява датата 

18 март, а разстоянието 

между тях е 2023 м, което 

символизира 2023 г., кога-

то се навършва един век 

от основаването на тур-

ската република. Общата 

дължина на моста е 4,6 км 

заедно с виадуктите към 

него.

„Турция открива най-

дълги я  висящ мост в 

света с най-голямо раз-

стояние между двете 

вертикални опорни коло-

ни, изпреварвайки Япо-

ния, която досега дър-

жеше първото място. 

Инвестицията от 2,5 

млрд. евро ще донесе на 

страната ни годишна 

печалба от 415 млн. евро, 

изразена в спестено вре-

ме, гориво и въглеродни 

емисии”, заяви президен-

тът Ердоган.

По думите му приносът 

на проекта в турската 

икономика ще възлезе на 

5,3 млрд. евро и ще осигу-

ри работа за 118 000 души 

и национален доход за 2,4 

млрд. евро. Освен това с 

новата инфраструктура 

разстоянието ще се взе-

ма за 6 минути. Таксата 

за преминаване на авто-

мобили ще бъде 200 лири 

(25 лв.), като в първата 

седмица след откриване-

то е безплатно.

Инвестицията в мегапроекта „Чанаккале 1915” е 2,5 млрд. евро

сокоскоростни асансьор-

ни системи, подобни на 

тези при небостъргачи-

те на Земята. Най-висо-

ката точка на скалата е 

Меса – обширна равнина, 

предназначена за произ-

водствени зони за храни 

и енергия.

В подножието са раз-

положени големи павили-

они за социално взаимо-

действие между хората. 

Проектирани са с полуп-

розрачни стени, които 

предлагат изглед към 

пейзажите на Марс. 

Е к и п ъ т  о т  а р х и -

текти,  ръководен от 

ABIBOO Studio и експер-

тите на SONet, наброява 

над 25 души. За разра-

ботването на Nuwa те са 

работили дистанционно 

– от три различни кон-

тинента.

П р е д п ол а г а е м и я т 

старт на строителство-

то на марсианския град 

ще бъде през 2054 г. 

вградения скелет от ком-

позитен материал блокове-

те се свързват и заключ-

ват, създавайки монолитна 

стена. Особеното в случая 

е възможността лесно да 

се променя размерът, тъй 

като могат да бъдат раз-

рязани дори с обикновен 

трион. Стандартно те са 

541,83 x 270,92 x 203,20 мм 

и тежат само около 14 кг.

Друго голямо предим-

ство на продукта е, че не 

е необходимо пробиване за 

инсталации, тъй като са 

предвидени канали за тях.

По данни на произво-

дителя цената на Just 

BioFiber е с до 37% по-ни-

ска от тази на традицион-

ни строителни материали 

със сравними характерис-

тики. Тази форма на коно-

побетон е сертифицирана 

като негорим материал и 

е негостоприемна среда 

за развитие на мухъл или 

насекоми. Производите-

лят декларира 10 пъти 

по-добри изолационни 

свойства на материала 

в сравнение с обикновен 

бетон, докато тежестта 

на конструкцията е напо-

ловина. На практика това 

означава, че решението е 

по-евтино и покрива дори 

изискванията за пасивни 

къщи. Като недостатък 

може да се посочи един-

ствено, че технологията 

е неприложима за подземно 

строителство.
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норамен тапет. Основно-

то условие е сдържаност 

и попадане в неутрална 

светла палитра, харак-

терна за стила на Север-

на Европа. 

Екологичен 

Вниманието към еколо-

госъобразността и акцен-

тът върху естествените 

материали винаги са били 

характерни за скандинав-

ския стил: дърво, камък, 

лен, памук, вълна - те „зву-

чат” по-ясно, „подсилени” 

от букети от сухи бил-

ки - тяхната дискретна 

графика е просто в стил 

сканди. Той може да бъде 

допълнен с прости графич-

ни букети от клони. 

Бяло с блясък 

Белият цвят е класиче-

ски за скандинавския стил. 

Никой друг не осигурява 

толкова много светлина, 

не зарежда с жизненост 

и оптимизъм. Особено - 

в комбинация със светло 

дърво и ярка зеленина от 

стайни растения. Модно-

то бяло в никакъв случай 

не е само нюанси на бяла 

боя, но и (например) ши-

рокоформатни панели от 

порцеланов камък. 

Етно и ярки акценти

Детайли в духа етно 

помагат за обогатяване-

то на интериора в сканди-

навски стил, запълването 

му с нови значения - плете-

ни вази и кошници, мебели 

и аксесоари от екзотич-

но дърво, които обаче не 

нарушават принципа на 

простотата, лаконизъм. 

Като „аксесоари” се по-

явяват дори екзотични 

плодове. 

В неутралната па-

литра на този вид обза-

веждане все по-често се 

появяват и ярки цветни 

акценти - нюанси на чер-

вено, зелено и синьо (вклю-

чително зеленика, модерна 

тази година). 

Прозрачност 

Прозрачността е друга 

модна тенденция, в която 

скандинавският стил се 

е влюбил. Защото добавя 

въздух към вътрешното 

пространство, освобож-

дава го от визуален шум. 

Такъв интериор като цяло 

изглежда свеж и млад осо-

бено през пролетта.

Пролетта е възраждането на природата, време на об-

новление и надежда. Как можете да разкажете за това в 

интериора? Дизайнерите съветват да се избягват ди-

ректни асоциации, а да се разчита на фини цветови ком-

бинации, символи, полунамеци и най-важното – да се следи 

как ще изглежда цялото. Интересен е примерът с полилей 

под формата на златна клонка с висулки като основен фо-

кус във всекидневната. 

Сезонът на цветята може да бъде и фрагмент – на-

пример мазилката на стената действа като акцентен мо-

мент - цветята са умишлено мащабни, а нежното розово 

и синьо и цветът на пелин поддържат пролетната тема. 

Текстилна декорация е може би най-лесното решение за 

промяна. Изненадващо, обикновеният бял тюл е в състоя-

ние да изпълни стаята със специален „въздух” - фин, сияен 

и дори влажен. Дизайнерите знаят тази тайна и затова 

понякога съветват прозорците да се покриват с тюл, дори 

ако зад тях има добра гледка, а именно в името на меката 

разсеяна светлина. 

Можете да подкрепите усещането за „ходене в обла-

ците“ с помощта на лека палитра, лаконични мебели, фло-

рален дизайн в модерен „естествен“ стил. 

Жан-Мари Масо е гений на 

продуктовия дизайн. Той отри-

ча модата, умее да поставя под 

въпрос общоприетото, вярва в 

прогреса. Всички негови творби 

могат да се разглеждат като 

отговор на въпроса: възможно 

ли е да се създаде удобна среда 

за човешкия живот в съвремен-

ния свят? Отговорът е: раз-

бира се, да. Новата колекция 

маси за кафе, проектирана от 

дизайнера за фабрика Poliform, 

се нарича Koishi и е успешен 

опит да погледнем творчески 

към това, което природата ни 

предлага. Заоблените линии на 

морския камък изглеждат много 

спокойни, а тези на плотовете 

- еднакви, сякаш повтарят ес-

тествените форми на камъче-

та в разреза. 

Koishi на японски означава 

камъче и думата е избрана нес-

лучайно. Стилистично масите 

се връщат към минимализма на 

японските жилища и тази есте-

тика, която като цяло повлия 

на развитието на европейския 

интериор през XX и началото на 

XI век, като този процес продъл-

жава. Естествено е, че за „камъ-

четата“ са избрани естествени 

материали: опората е метална, 

а плотът е изработен от мра-

мор или дърво. Мраморът е поли-

ран до блясък или мат, а дървото 

е в цвят „златен дъб” или „черен 

бряст”. 

Масите с различни форми 

органично допълват заоблените 

дивани Saint-Germain от Poliform, 

чиито форми са в съзвучие с 

тези на плотовете. Подобна ме-

белна композиция е в състояние 

да „настрои” интериора на вълна 

от спокойствие и релакс.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Функционалността е 

най-ценното предимство 

на скандинавския стил и 

това е причината да бъде 

предпочитан и в съвре-

менния свят. Днес обаче 

все повече се налагат не-

гови актуални версии, кои-

то го правят по-чувствен 

и по-емоционален, без да 

го лишават от основното 

предимство. Във времето 

на еклектизма скандинав-

ският стил губи обичай-

ния си пуризъм и придо-

бива нови черти, но си 

остава на върха.

Футуризъм или арт

Футуризмът може 

да бъде постигнат дори 

само с 3D лампи Fold 

Surface (дизайнер Arik Levy, 

Vibia) на стената, които 

приличат на модерен сте-

нопис. Като декоративен 

елемент поддържат те-

мата за разнообразие от 

текстури в интериора. В 

добавка с пухкав килим и 

ленена тапицерия на дива-

на помагат да се избегне 

прекомерен аскетизъм. 

Скандинавският стил 

винаги е приветствал мо-

нохромната фотография и 

графиката като начин за 

обогатяване на интерио-

ра, без да го претоварва. 

Същото може да се каже 

и за предметите на изку-

ството. Но в съвременния 

му вариант не е необхо-

димо да се „свива“ - голе-

мите формати са също 

толкова добри. Може да е 

рисунка на стена или па-



категорията с 

Хавиер Бардем, 

Бенедикт Към-

бърбач, Дензъл 

Уошингтън  и 

Андрю Гарфийлд.

Джесика 
Частейн също 
грабна своята 
първа златна 
статуетка 

за ролята си в „Очите на 

Тами Фей”. Тя стана най-до-

бра актриса в битка с Оли-

вия Колман, Пенелопе Крус, 

Никол Кидман и Кристен 

Стюарт.

Ариана ДеБоуз бе отли-

чена от Академията за най-

добра поддържаща женска 

роля за образа й на Анита 

в адаптацията на Стивън 

Спилбърг по хитовия мюзи-

къл „Уестсайдска история“.

Кенет Брана взе приза за 

„Най-добър сценарий” за „Бел-

фаст”. Това е първи „Оскар” 

за Брана, който е номиниран 

8 пъти за наградата.

„Карай колата ми”, три-

часовата адаптация по раз-

каза на Харуки Мураками, 

стана най-добър чуждоези-

чен филм.

„Енканто“ - семейна-

та приказка на „Дисни”, взе 

„Оскар” за най-добър анима-

ционен филм.

Отличието в категори-

ята „Най-добра оригинална 

песен” отиде при Били Ай-

лиш и Финъс за саундтра-

ка им към филма „Джеймс 

Бонд: Смъртта може да 

почака”.

На цермонията в „Долби 

Тиътър” бе отдадена почит 

на 60-ата годишнина от 

първия филм за Джеймс Бонд 

и половин век от първото 

излъчване на „Кръстникът”. 

Войната в Украйна също бе 

почетена с минута мълча-

ние.

Десислава 
Бакърджиева

На 27 март Академията 

за кинематографично изку-

ство и наука на САЩ връчи 

94-тите награди „Оскар”. 

Тазгодишното шоу се про-

веде в пълния си блясък, след 

като се завърна в обичайния 

си дом - „Долби Тиътър” в Лос 

Анджелис, Калифорния. Цере-

монията за първи път води-

ха три дами - комедийните 

звезди Ейми Шумър, Реджина 

Хол и Уанда Сайкс.

Затрогващата драма 

„CODA: Дете на глухи роди-

тели“ е големият победител 

- продукцията спечели 

три златни статуетки, 
включително в категори-
ята за най-добър филм. 

Останалите две награди 

са за най-добър адаптиран 

сценарий и за най-добър ак-

тьор в поддържаща роля, коя-

то се присъди на Трой Коцур. 

Той стана вторият лишен 

от слух актьор с „Оскар”, 

като това беше първата му 

номинация. CODA разказва за 

сложния живот на глухонямо 

семейство и тяхната чува-

ща дъщеря. Кинолентата се 

състезаваше с още девет 

заглавия за „Най-добър филм“, 

сред които психологически-

ят уестърн „Силата на куче-

то“ и научнофантастичният 

епос „Дюн“. Най-много шан-

сове се залагаха на „Силата 

на кучето“, който имаше 12 

номинации, но само една от 

тях стана реалност. 

Джейн Кампиън получи 
своя втори „Оскар” в 
категорията „Най-добър 
режисьор” 

за работата си по „Си-

лата на кучето”. Кампиън 

е едва третата отличена 

жена режисьор в над 90-го-

дишната история на цере-

монията.

„Дюн“ на Дени Вилньов, 

който се бори за 10 статуе-

тки, спечели общо 6, но нито 

една от тях не бе в ключови-

те категории. Продукцията 

е отличена по отношение на 

кинематография, монтаж, 

звук, визуални ефекти, ця-

лостен дизайн и саундтрак.

Призът за най-добър 
актьор отиде при Уил 
Смит.

Това е първи „Оскар” за 

популярния актьор и певец. 

Смит получи престижното 

отличие за превъплъщение-

то си в образа на решител-

ния баща на тенис шампион-

ките Винъс и Серина Уилямс 

в „Методът „Уилямс”. Преди 

това е номиниран за „Оскар” 

два пъти - за „Преследване 

на щастието” и „Али”. Уил 

Смит се съревноваваше в 
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОБЩИНИ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Инж. Даниел Панов, 
председател на УС 
на НСОРБ и кмет на 
Велико Търново

Радостин Ялъмов, 
зам.-кмет на 
Сливница

Маргарита Топалова, директор 
на ПГ по дървообработване и 
строителство „Цар Иван Асен II“ 
- Хасково

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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Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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Тазгодишната церемония се проведе в пълния си блясък в „Долби Тиътър“

„Най-добър филм“
 „CODA: Дете на глухи родители“

„Най-добър режисьор“
Джейн Кемпиън за „Силата на ку-

чето“

„Най-добра актриса“
Джесика Частейн за „Очите на 

Тами Фей“

„Най-добър актьор“
Уил Смит за „Методът „Уилямс“

„Най-добра актриса в поддър-
жаща роля“
Ариана ДеБоуз за „Уестсайдска ис-

тория“

„Най-добър актьор в поддър-
жаща роля“
Трой Коцур за „CODA: Дете на глухи 

родители“

„Оригинален сценарий“
Кенет Брана - „Белфаст“

„Адаптиран сценарий“
„CODA: Дете на глухи родители“

„Оригинална песен“
No Time to Die от „Джеймс Бонд: 

Смъртта може да почака“

„Оригинална музика“
„Дюн“

„ Н а й - д о б ър  а н и ма ц и о н е н 
филм“
„Енканто“

„Най-добър чуждестранен 
филм“
„Карай колата ми“ (Япония)

 „Операторско майсторство“
„Дюн“

„Монтаж“
„Дюн“

„Визуални ефекти“
„Дюн“

„Кинематография“

„Дюн“

„Звук“
 „Дюн“

„Костюми“
„Круела“

„Грим и прически“
„Очите на Тами Фей“

„Най-добър документален 
филм“
Summer of Soul (...Or, When the 

Revolution Could Not Be Televised)

„ К ъ с о м е т р а же н  и г р а ле н 
филм“
The Long Goodbye

„Късометражен анимационен 
филм“
The Windshield Wiper

„Късометражен документа-
лен филм“
The Queen of Basketball

Джесика Частейн

Трой Коцур

Джейн Кемпиън

Уил Смит
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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.


