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Дейностите ще обхванат централната градска част, в която се намират едни от най-значимите обекти в столицата
Обявиха резултатите от
процедурата за избор на изпълнител на ремонта на „Златна
София“ – Зона 4 от централната градска част (ЦГЧ). На
първо място е класирано „Трейс
Груп Холд“ АД. Зона 4 обхваща
пространството около хрампаметник „Александър Невски“,
където са едни от най-значимите обекти в столицата, като
Народното събрание, палатата
на Светия синод, църквата „Св.
София“, паметниците на Васил
Левски и Незнайния войн. Стойността на предвидените дейности е 14 139 275 лв. без ДДС, а
финансирането е осигурено по
Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 – 2020“. Срокът
на реализация е 300 дни.
Дейностите за обновяването на „Златна София“ са заложени във втората позиция на
обществената поръчка за избор на изпълнители на ремонта
на зони 2 и 4 от централната
градска част.
За първата обособена позиция, която е за Зона 2, също
има класиран на първо място участник – „Парсек Груп“
ЕООД. Стойността на проекта е 5 430 883 лв. без ДДС, а
продължителност та за осъществяването му е 220 дни.
Финансирането за обновяването на Зона 2 от ЦГЧ също е осигурено от „ОПРР 2014 – 2020“ по
процедура „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Договори за изпълнение на
СМР ще бъдат сключени с победителите след изтичане на
законоустановения срок за обжалване.
` стр. 2

Снимка в. „Строител“

Росица Георгиева

ИНТЕРВЮ

` стр. 6-7

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на СО по „Обществено строителство“:

КСБ

` стр. 8-9

Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София,
вицепрезидент на FIEC:

Столичната община има план как да
процедира, ако скоро не се вземе решение Индексацията трябва да достигне до всички
за индексация на строителните договори фирми, особено до малките и средните
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Снимка Мартин Стоянов

ëùąĆüĆ×ùĄ÷ĐĂöøùā
Доц. д-р инж. Георги Линков, председател
на Комисията за воденето, поддържането
и ползването на ЦПРС
Инж. Георги Ганджов, член на УС на КСБ
и на Комисията по професионална етика
към КСБ
Инж. Георги Изворов, член на УС на КСБ
Инж. Георги Младенов, член на КС на КСБ
Инж. Георги Емилов, председател на
секция „Енергийна инфраструктура“ към
КСБ и член на КВПП на ЦПРС

Доц. д-р инж. Георги Годинячки, член
на КВПП на ЦПРС
Георги Георгиев, председател на ОП
на КСБ – Ловеч
Георги Стоянов, председател на ОП
на КСБ – Сливен
Георги Грънчаров, ръководител на
звено „Регистър“ към КСБ
Георги Гьоков, министър на труда и
социалната политика

ëùąĆüĆĄĂúøùāøùā

11 май
Инж. Саркис Гарабедян, член
на Комисията за ЦПРС

12 май
Орлин Бишков, председател
на ОП на КСБ – Видин

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöôāôăĄôûāćöôčüĆùûøĄôöù 
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` от стр. 1

Проектът за Зона 4 от ЦГЧ включва ремонт на източния тротоар по бул.
„Васил Левски“ и пред Националната галерия „Квадрат 500“. Предвижда се да
бъдат обновени зелените площи и прилежащите към тях алеи около църквата
„Св. София“, както и пред Синодалната
палата. Ще бъдат изпълнени СМР по ул.
„Париж“ – от бул. „Цар Освободител“ до
ул. „Оборище“, площад „Св. Александър
Невски“ и ул. „Оборище“ в участъка от
ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър
Невски“.
Строителят ще реновира алеите и зелените площи по ул. „Московска“ от ул. „Дунав“ до пл. „Васил Левски“, ще се обнови и
кръговото кръстовище при паметника на
Апостола. Проектът за „Златна София“
предвижда още ремонт в участъка от

пл. „Св. Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“, включително и на тротоара по булеварда до началото на спирката на масовия градски транспорт пред
Националната художествена академия.
Ще се работи още по бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Васил Левски“ до ул.
„Г. С. Раковски“, пл. „Народно събрание“,
ул. „19-ти февруари“ – в частта от бул.
„Цар Освободител“ до ул. „Шипка“, ул.
„15-ти ноември“ – от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Шипка“, ул. „Шипка“ – от
ул. „19-ти февруари“ до ул. „Париж”, и ул.
„Г. С. Раковски“ – от ул. „Аксаков“ до ул.
„Московска“.
Първата позиция, която е за Зона 2,
обхваща СМР на ул. „Цар Иван Шишман“
в участъка от ул. „Ген. Паренсов“ до пл.
„Народно събрание“ и на ул. „6-ти септември“ – от ул. „Граф Игнатиев“ до
ул. „Славянска“.

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ
КОНСТРУКЦИИ
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА
НА МЕТАЛИ
КОФИ ЗА БАГЕРИ

тел. 0885 307 750; 0335 5 842 office@lalev.eu lalev.ltd@gmail.com www.lalev.eu
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ǬȈȌȖȝȈȕȈȟȈȓȖȚȖȕȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈȚȍȘȔȐȕȈȓȈ ǩȢȓȋȈȘȐȧȐǸțȔȢȕȐȧȗȘȍȊȘȢȡȈȚ
ǬțȕȈȊȊȒȓȦȟȖȊȚȘȈȕșȗȖȘȚȍȕ
ȒȖȘȐȌȖȘȏȈǭȊȘȖȗȈ
ȏȈȊȚȍȟȕȍȕȗȘȐȘȖȌȍȕȋȈȏȊǨȓȍȒșȈȕȌȘțȗȖȓȐș
До края на юни трябва да бъде завършено строителството
на интерконектора Гърция – България
„Интерконекторът ГърЕмил Христов
Министър-председателите на Гърция Кириакос Мицотакис и на България Кирил
Петков заедно дадоха началото на изграждането на
плаващия блок за съхранение
и регазификация (FSRU) на
втечнен природен газ (LNG)
в Александруполис. Двамата
премиери подписаха специално изработена паметна
плоча за стартирането на
проекта, който ще се превърне в нов енергиен портал
с ключова роля не само за
енергийната сигурност и
независимост на Гърция, но и
за цяла Югоизточна Европа.
На официалната церемония
присъстваха председателят на Европейския съвет
Шарл Мишел, президентът
на Сърбия Александър Вучич,
премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски,
посланикът на САЩ в Гърция
Н.Пр. Джефри Пайът, както и
представители на местната
власт.
Въвеждането в експлоатация на плаващия блок за
съхранение и FSRU в Александруполис ще засили стратегическата роля на Гърция
като енергиен център за
по-широкия регион на Югоизточна Европа и ще предложи
алтернативни източници и
маршрути за доставка на
газ за региона, повишавайки

енергийната сигурност на
доставките и енергийната
автономия в периоди на големи предизвикателства.
Проектът ще стимулира и
местната икономика и заетостта.
Очаква се терминалът да
заработи до края на 2023 г.,
като договореният капацитет за регазификация вече
достига до 60% от техническия му капацитет от общо
5,5 млрд. куб. м на година.
Проектът е на стойност
166,7 млн. евро. Финансирането на терминала при
Александруполис е по линия
на гръцката Оперативна
програма „Конкурентоспособност, предприемачество и иновации 2014 - 2020”
(EPAnEK).
По-късно премиерът Кирил Петков провери строителството на интерконектора Гърция – България. След
като се запозна с напредъка

по проекта, заяви, че очаква
до края на юни да завърши абсолютно цялото строителството на газовата връзка.
Министър-председателят
информира, че хидравличните тестове на част от
трасето вече са завършени,
и допълни, че строителството на подобен мащабен проект е трудно, но и за двете
държави газовата връзка е
огромен приоритет.

ция – България заедно с проекта за втечнен газ край
Александруполис ни дават
възможност за пълна диверсификация. Проектът
ще свърже газопреносните
мрежи на двете съседни
държави, осигурявайки достъп до Южния газов коридор
и до редица нови източници
на природен газ“, подчерта
Петков.
Газопроводът e с обща
дължина 182 км, повечето от
които са на българска територия. Към момента проектът е завършен на 92%, като
линейната част е изпълнена.
Продължават дейностите по
изграждане на наземните съоръжения – двете газоизмервателни станции при Стара
Загора и Комотини. Станцията на наша територия е в
много напреднал етап на изпълнение и предстои да бъде
довършена и хидротествана
в рамките на май.

Десислава Бакърджиева
Превръщането на река Дунав в ключов транспортен коридор за Европа ще бъде обща задача
за България и Румъния. Това стана ясно след срещата на министър-председателя Кирил Петков
с премиера на Румъния Николае Чука.
По време на посещението си в Румъния Кирил
Петков е съобщил, че съвместна работна група
с представители на двете държави ще започне ускорено обсъждане на инфраструктурните
проекти, чрез които река Дунав ще стане плавателна целогодишно. „Ще бъдат разгледани и
възможностите за изграждане на още един мост
до Русе и на други четири по протежението на
реката, както и драгирането на плавателния
път. Тези инициативи ще допринесат за икономическото развитие и просперитет в региона“,
е подчертал българският премиер.
Сътрудничеството в енергийната сфера
също е било акцент в разговора на Петков и Николае Чука. Кирил Петков е изтъкнал, че с общи
усилия много по-лесно могат да бъдат преодолени рисковете, произтичащи от енергийната
криза. „Важно е България и Румъния да не са само
добри съседи, но и добри партньори“, е казал още
министър-председателят Петков и е добавил, че
свършеното по набелязаните задачи ще бъде отчетено през септември на съвместно заседание
на двете правителства.
Двамата министър-председатели са потвърдили като огромен приоритет приемането
на България и Румъния в Шенген. Те са заявили и
категоричната си подкрепа за европейския път
на Украйна, Молдова и Грузия.
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ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ

:::=*3%*
ȽɪɭɩɚɬɚɁȽɉɁɚɜɨɞɢɡɚɝɨɪɟɳɨɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɰɟɥɢ
ɱɪɟɡɫɜɨɢɬɟɭɫɥɭɝɢɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɮɢɪɦɢɜ
ɫɮɟɪɚɬɚɧɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɱɪɟɡɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɜɨɬɚɧɚɬɹɯɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɡɚɬɟɯɧɢɬɟɤɪɚɣɧɢ
ɤɥɢɟɧɬɢ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɫɪɟɳɭɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLOLQIR#]JSEJ

ɝɪɄɚɫɩɢɱɚɧ
ɭɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBNDVSLFKDQ#]JSEJ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɞɨɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBSORYGLY#]JSEJ

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
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ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

ǵȖȊȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȧȊȐȕȌțșȚȘȐȈȓȕȈȏȖȕȈ
ÄǩȖȎțȘȐȡȍ´ȡȍȘȈȏȒȘȐȍȘȈȉȖȚȕȐȔȍșȚȈ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
В Индустриална зона
„Божурище“ се подготвя
разширяване и нова инвестиция за 100 млн. евро за
строителство на най-голямата логистична база
на Балканите. Очаква се
с реализирането й да се
открият над 200 работни
места в зоната. Това стана ясно след посещение на
вицепремиера и министър
на икономиката и индустрията Корнелия Нинова
в индустриалния парк. Тя
е разгледала на място
плановете за строителството и е обсъдила де-

тайли по изпълнението на
проекта. Информацията
съобщиха от Министерството на икономиката и
индустрията, като добавят, че Нинова е провела
разговори с ръководството на „Електроенергиен

системен оператор“ ЕАД
за изграждане на свързващата инфраструктура,
която държавата трябва
да осигури на инвеститорите.
Вицепремиерът е заявила, че ведомството

ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȖȚȖȕȈȍȕȍȘȋȍȚȐȒȈȚȈȐȟȈșȚȕȐȧȚșȍȒȚȖȘ
ȡȍȗȘȖțȟȊȈȚȐȕȖȊȈȚȐȊȕȐȘȍȠȍȕȐȧȊșȍȒȚȖȘȈ
Министерството на
енергетиката и корпорация
„AES България“ сключиха
меморандум за разбирателство, съобщиха от ведомството. Документът са
парафирали министърът на
енергетиката Александър
Николов и изп. директор на
дружеството Иван Цанков.
Според споразумението
„AES България“ се ангажира
да подпомага усилията на
страната за декарбонизация на енергетиката и
постигане на увеличените
амбиции за 2030 и 2050 г. по
европейския Зелен пакт. Ще
бъдат предоставени знания

и опит за пазарното внедряване на иновативни технологии, които ще спомогнат
плавния преход към екологосъобразно производство

и съхранение на енергия,
включително от възобновяеми източници. Предвижда
се „AES България” да проучи вариантите за разра-

петък, 6 май 2022
е готово с регистъра на
индустриалните паркове.
„Те са регионално разположени така, че да покрият
цялата страна. Изграждането на нови и разширяването на досегашните зони
е един от начините да се
преодолеят регионалните
различия“, е изтъкнала тя.
По думите й особено
внимание ще се отдели на
Северозападна България.
„Икономическата криза
принуди много световни
компании да скъсяват веригите на доставки и да
търсят в нашата страна
условия за преместване на
бизнеса си. Ускорено трябва да се подготвят проектите за нови зони. Това са
възможности за българската икономика и още работни места“, е казала също
министър Корнелия Нинова.
ботване на комбинация от
соларен проект с мощност
около 100 MW и Система за
съхранение на енергия от
батерии (BESS), както и самостоятелен BESS проект
от 80 MWh в околностите
на София, с което ще подпомогне потенциала и сигурността на мрежата.
„С меморандума правим
следваща стъпка в двустранното сътрудничество за устойчиво развитие
на сектора. Енергетиката
не само в България е изправена пред редица предизвикателства, които можем да
преодолеем само ако сме
единни“, е посочил министър
Николов по време на подписването.

ǎǴȂǱǻǼǱǸǴǱǼȆǾǖǺǼǹǱǷǴȋǙǴǹǺǮǬ
ǴǱǮǼǺǶǺǸǴǽǬǼǞǴǱǼǴǍǼǱǾǺǹǽǬ
ǺǭǽȆǰǴǷǴǬǶǾǿǬǷǹǴǮȆǻǼǺǽǴ

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова е разговаряла с еврокомисаря
по вътрешния пазар Тиери Бретон. Двамата са обсъдили предизвикателствата пред българската икономика
и индустрия след спирането на доставките на газ за
България, както и бъдещето на ядрената енергетика и
Зелената сделка.
Вицепремиерът Нинова е запознала комисар Бретон
с трудностите, пред които са изправени близо 30 000
български фирми, и опасността от фалити. В тази връзка е коментирана възможността държавите членки на
ЕС да се обединят и закупят заедно количества газ, за
да се постигне по-ниска цена, както и данъчни облекчения чрез намаляване на ДДС и акциз.
Тиери Бретон е подчертал, че България не е сама и
заедно ще се търсят възможните алтернативи, и е информирал вицепремиера Нинова, че на 18 май в Брюксел
ще се обсъжда стратегия за действие.

ǚǾǭǱǷȋǳǮǬǸǱǯǺǾǻǼǴǽȆǱǰǴǹȋǮǬǹǱǾǺ
ǹǬǍȆǷǯǬǼǴȋǴǜǿǸȆǹǴȋǶȆǸǑǝ
Министърът на транспорта и съобщенията Николай
Събев е патрон на честването в Русе на 15 години от
присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Събитието ще бъде отбелязано в Деня на
Европа, 9 май. Инициативата е съвместна с международното дружество „Елиас Канети“ и областната администрация в Русе.
Министър Събев ще бъде домакин на панорамна разходка с кораб по река Дунав, в която ще се включат
представители на дипломатическия корпус в България,
както и местни власти от България и Румъния.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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ȗȖǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈȗȘȖȋȘȈȔȈȏȈ
ȌȖșȚȢȗȕȈȎȐȓȐȡȕȈșȘȍȌȈ
ȒȢȡȐȊȚȍȋȖȓȍȔȐȖȉȡȐȕȐ
Снимка Георги Сотиров

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
По Програма „Развитие на
регионите 2021 - 2027“ („ПРР
2021 - 2027“) ще се финансират
различни мерки за енергийна
ефективност на еднофамилни
къщи. Условието е те да се намират в 50-те големи общини.
Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ). Мерките ще се подкрепят по приоритети 1 и 2 на
„ПРР 2021 - 2027“ – „Интегрирано градско развитие“ и „Интегрирано териториално развитие
на регионите“.
От МРРБ поясниха, че ще се
финансират проекти, идентифицирани на базата на подхода
„от долу нагоре“, които са отразени в плановете за интегрирано развитие на общините
и интегрираните териториални стратегии за развитие на
шестте региона за планиране.
Моделът за подкрепа на мерките все още е в процес на разработване. Уточнява се и общият
брой обекти, които ще могат
да се финансират.
„Задължително условие за
обновяване на еднофамилните
жилищни сгради ще бъде наличието на изготвено обследване
за енергийна ефективност и
техническо обследване на сградата, което собствениците
могат да възложат на специалисти. Основната цел е след санирането обектът да постига

по-висок енергиен клас“, добавят от ведомството.
Най - голем и те о б щ и н и в
страната – Столична, Пловдив,
Варна, Бургас, Плевен, Русе,
Стара Загора, Видин, Велико
Търново и Благоевград, ще получават финансиране в рамките
на „Интегрирано градско развитие“. По втория приоритет
ще се финансират мерки на
територията на останалите
40 градски общини. Това са Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян,
Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра,
Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос,
Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград,
Кърджали, Хасково, Асеновград,
Велинград, Смолян, Пазарджик,
Пещера, Панагюрище, Карлово,
Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич,

Самоков и Сандански.
При изпълнението на мерките по „ПРР 2021 - 2027“ се
предвижда използване на финансови инструменти за някои
от планираните интервенции,
които ще стимулират реализирането на приходогенериращи
инвестиции и предоставянето
на дългосрочни заеми с ниска
лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови
инструменти ще се предоставя включително в комбинация с
безвъзмездна финансова помощ
в една операция.
От МРРБ припомнят, че в
момента собствениците на
еднофамилни жилищни сгради
могат да реализират мерки за
енергийна ефективност чрез
заемно финансиране от Фонда
на фондовете по линия на Оперативна програма „Региони в
растеж 2014 - 2020“.

До 27 юли могат да се подават проектни предложения по
Националната програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност. Това съобщиха от
Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Общият бюджет на програмата за
2022 г. е 2,5 млн. лв. В сравнение
с миналата година средствата
са увеличени с 500 000 лв., когато са реализирани 131 проекта
в 36 общини.
По Компонент 1 ще се финансират проекти за достъпна
жилищна среда чрез изграждане
и монтиране на рампи, подемни

платформи и асансьори, които
улесняват придвижването на хората с увреждания. МТСП ще отпуска до 100 000 лв. за всяко одобрено предложение. Проектите
по Компонент „Лична мобилност“
ще получават до 8000 лв. Средствата ще се отпускат за преустройство на лек автомобил.

ǙǝǔǺǾȃǴǾǬǻǺǹǴǲǱǹǴǱǹǬ
ǽȆǽǾǬǮǹǴȋǻǺǶǬǳǬǾǱǷÅǭǴǳǹǱǽ
ǶǷǴǸǬǾǮǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺ´
През април 2022 г. общият
показател на бизнес климата
се покачва с 4,2 пункта спрямо предходния месец, сочат
данните на Националния статистически институт (НСИ).
Подобрение на показателя се
наблюдава в промишлеността
(с 4,6 пункта), търговията на
дребно (с 10,6) и сектора на услугите (с 3,5), докато в строителството е регистрирано понижение. От НСИ отчитат, че
през април съставният показател „бизнес климат в строителството“ намалява с 2,6
пункта, което се дължи на резервираните оценки и очаквания на строителните предпри-

емачи за бизнес състоянието
на предприятията. „Производственият график е осигурен с
договори за 5,5 месеца, като се
регистрира понижение от 0,2
месеца спрямо оценката през
януари. Същевременно и очакванията за нови поръчки през
следващите шест месеца са
по-неблагоприятни“, е изводът
на НСИ.
В информацията на института се посочва още, че найсериозната пречка, затрудняваща дейността в сектора,
остава несигурната икономическа среда, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила.
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Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната община по „Обществено строителство“:

³ÔÐÍÊÙÏÂÔÂÐÃÛÊÏÂÊÎÂÑÍÂÏÌÂÌÆÂÑÒÐØÇÆÊÒÂ 
         ÏÂÓÔÒÐÊÔÇÍÏÊÔÇÆÐÅÐÄÐÒÊ
Най-големият проблем за мен е
довършването на започнатите
проекти

Снимка в. „Строител“

Росица Георгиева

Инж. Джоргов, предстои стартът на активния строителен сезон в
Столичната община (СО).
Кои ще бъдат големите
проекти, по които ще се
изпълняват дейности през
това лято?
Капиталовата програма
на София за тази година е
в размер на 594 млн. лв. В
нея сме заложили важни за
СО обекти. Един от тях е
вторият етап от основния
ремонт на ул. „Първа българска армия“. Проектът
включва трасе с дължина от 2 км, от които през
2021 г. изградихме 1,2 км.
Причината да не реализираме всички дейности тогава
е, че имаше частни имоти,
които не бяха отчуждени.
Очакваме новото разрешение за строеж и да започнем останалите 800 м.
За 2022 г. сме планирали и
третия етап на ул. „Николай Коперник“ в жк „Слатина“. Първите два фази от
проекта са изпълнени. За
третия сме в процес на финализиране на проектирането и предстои издаване на
строително разрешение.
Продължаваме и трасето на трамвай №5. Съгласно проекта, участъкът не
е разделен на етапи, но ние
решихме да го осъществим
на части, за да може в района, все пак да има движение на градския транспорт.
Целта ни е през юни да
пуснем трамвай №5 от ТМ
ухо „Съдебна палата“ до ТМ
ухо „Бъкстон“. Натрупано е
забавяне от около месец и
половина, като причината
са лошите метеорологични
условия през миналата пролет, но изпълнителят успя
да навакса частично загубеното време. След като
приключи първият етап на
трамвайното трасе през
юни, строителят трябва
да потвърди, че ще успее
да реализира дейностите
по следващата фаза според заложената в договора
цена. Ако това се случи,
ще стартира работата в
участъка от ТМ ухо „Бъкстон“ до ТМ ухо „Княжево“.
СМР при крайната спирка,
която е разположена на Софийския околовръстен път,
също ще се прави на части,
за да има движещ се градски транспорт, защото в
делнични дни трамвай №5
се ползва от около 50 хил.
души. През лятото ще работим в кв. „Княжево“, там
надморската височина е поголяма и топлите месеци са
по-малко. В този район се
предвижда реконструкция
на пътните платна, защото трасето на трамвая е

споделено с автомобилите.
Срокът за изпълнение на
целия проект е 2 г., като за
първия етап между Съдебната палата и кв. „Бъкстон“
е необходимо повече време,
защото е по-сложен като
изпълнение, докато за другия смятам, че ще се справим за по-кратък период и
ще се вместим в графика.
Друг обект, по който
ще се работи през 2022 г., е
рехабилитацията на ул. „Кукуш“. В момента провеждаме тръжна процедура за
избор на изпълнител, тя е
на инженеринг и предстои
да се издаде разрешение за
строеж. Внесли сме също
документи за издаване на
строителни книжа за разширението на бул. „Ломско
шосе“. Очаквам до две седмици да има издадени документи за първия етап – от
метростанция (МС) „Ломско
шосе“ до жп надлеза.
За бул. „Източна тангента“ избрахме строител
през 2021 г. Работният проект за трасето между Северната скоростна тангента и бул. „Владимир Вазов“
е готов.
Един от важните ремонти е и този за тунела
на бул. „Царица Йоанна“ към
жк „Люлин“. Очаквам в следващите седмици да има избран изпълнител, ако няма
обжалване на процедурата.
Предстои и внасяне на документи за издаване на раз-

решение за строеж. Намеренията ни са да започнем
работа през лято. Естествено е да има затруднения
с трафика по време на дейностите, но през септември движението трябва да
се нормализира. Моля гражданите да проявят разбиране, защото ремонтът е
изключително належащ.
Планираме да продължат СМР по ул. „Филип
Кутев“. Преди две години
стартирахме проекта за
реконструкция и разширение, но имаше проблем със
собствеността на два имота. И за двата процедурите
за придобиване са на финала. За северното платно на
ул. „Филип Кутев“ ще внесем
документи за издаване на
разрешение за строеж през
май, а за южното – месец
или два по-късно.
Подготвяме търга за
пробива на бул. „Тодор Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до
бул. „Черни връх“, за който
изготвихме работен проект. В тръжната процедура
ще включим и пробива на ул.
„Филип Кутев“ от ул. „Сребърна“ покрай зоологическата градина до бул. „Симеоновско шосе“. Документите
са подадени в Агенцията
по обществени поръчки.
Кметът Фандъкова държи
изключително много да изградим участъците от бул.
„Тодор Каблешков“ и ул. „Филип Кутев“, защото това е

ключова част от вътрешните рингове на София и ще
разтовари чувствително
трафика.
СО обяви поръчка на
стойност 47 млн. лв. без
ДДС за рехабилитация на
улици. На какъв етап е тя?
Процедурата е за ремонт на трасета в различни части на града, като е
разделена на 6 обособени
позиции. Наложи се да бъде
удължен срокът за подаване
на оферти, тъй като имаше
въпроси от кандидатите.
Вече са отворени техническите оферти. За всяка от
позициите участват по 5 6 фирми, което показва, че
има конкуренция. Изчистили
сме всички въпроси със собствеността за 5 от обособените позиции.
Втората за изграждането на бул. „Копенхаген“ между жилищните комплекси
„Дружба“ и „Младост“, където ще има и трамвайни линии, към момента е прекратена. По протежението на
трасето има частни имоти
и строителните дейности
няма да може да стартират
преди 2023 г. Освен това се
оказа, че трамваят, който ще се движи в района,
трябва да се захранва от
допълнителна станция. Съоръжението е с висока цена
и това не беше уточнено в
тръжните документи. Преценихме, че е по-добре да

ги прецизираме, за да може
кандидатите да оферират
правилно. Предвиждаме
продължение на трасето на
трамвая от жк „Дружба“ до
МС „Младост 3“, където ще
се обособи колело и ще се
създаде връзка на трамвая
и метрото. Ще се направят
и велоалеи, както е според
регулацията.
Как ще продължи обновяването на инфраструктурата в кварталите?
В ход е ремонтът на няколко по-малки улици в различни части на София. При
изграждане на този тип
обекти в новите комплекси
основният проблем е свързан със собствеността на
терените. Насочили сме
усилията си към трасета,
които са по-натоварени
или осигуряват достъп до
детски градини, училища
и др. Например започнахме
дейностите по ул. „Сашо
Николов - Сладура“ в район
„Лозенец“, където има нова
детска градина. Строим и
ул. „Флора“ в кв. „Манастирски ливади“, там също се
изгражда детска градина.
Целта е, когато бъде готово детското заведение, да
бъде завършена и улицата.
Процедираме разрешения за
строеж за още 4 - 5 подобни
обекта в различни части на
града.
Беше обявена нова

програма за ремонт и изграждане на тротоарите
в София. Тя предвижда за 4
години да бъдат обновени
690 хил. кв. м от тези съоръжения. Какво конкретно
се планира в това направление за 2022 г.?
Ремонтът и изграждането на тротоари е важен
акцент от програмата на
кмета Фандъкова за покомфортна градска среда
и пешеходна свързаност на
публични обекти със спирките на градския транспорт. За изпълнението на
тази програма Столичната община смята да вземе
инвестиционен заем от 50
млн. евро от Европейската инвестиционна банка,
а СО да осигури 10 млн. лв.
собствено участие. Вече
проведохме публичното обсъждане и предстои Столичният общински съвет да
вземе решение. Процедурата за отпускане на заема
ще отнеме 5 - 6 месеца и
реално дейностите може
да стартират през есента. В последните години
метеорологичните условия
през есента са по-подходящи за работа, отколкото
през пролетта. Така че през
2022 г. ще започне обновяване на тротоарите по програмата, но основната дейност ще бъде през 2023 г. и
2024 г.
В отделните части на
града ще се изпълняват

ИНТЕРВЮ

петък, 6 май 2022
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различни дейности. На някои места настилките са
в лошо състояние, но в същото време нямат много
инженерни мрежи и за тях
очакваме по-бърза реализация. За други участъци ще
се наложи подмяна на инженерна инфраструктура.
Заложените 690 хил.
кв. м за изпълнение са индикативни, но според мен това
е минимумът от работата,
която трябва да свършим. С
районните администрации
действаме активно и вече
имаме направени списъци с
отделни трасета.
Пешеходната свързаност в града е основният
акцент в програмата и затова се предвижда всички
тротоари да бъдат понижени и да се осигури удобство на придвижване. Ще
обновим и всички повдигнати пешеходни пътеки
така, че да отговарят на
нормативните изисквания.
Не само ще бъдат ремонтирани тротоарните настилки около детски градини,
училища, читалища, но и ще
се изграждат връзки между
тези обекти и спирките на
градския транспорт, както
и между метрото и наземния транспорт.
Когато заемът стане
факт, веднага започваме
активно да работим. Целта
е да направим целева субсидия в този тип инфраструктура. 20% от средствата
ще се дадат директно на
районите, а останалите
80% ще бъдат инвестирани
от СО по програми, изработени от администрациите.
Отделно от това за тази
година в бюджета на Столичната община са заложени 50 млн. лв. за обновяване
на тротоари.

Приоритет в дейността на кмета на СО Йорданка Фандъкова е изграждането на детски градини.
През тази година колко
заведения ще бъдат въведени в експлоатация и за
колко ще стартира строителство?
Програмата на общината за детски заведения е за
нови обекти. Държавата ни
помогна преди две години с
ресурс от 65 млн. лв., които
ще бъдат усвоени до средата на тази година. Процесът на проектиране, избор
на изпълнители и строителство отнема около 2 - 2,5 г.
През 2021 г. бяха построени
и въведени в експлоатация
11 детски градини, в които
бяха разкрити около 850
места. Към момента се изграждат 18 сгради – част
от тях са стартирали през
2021 г. Кметовете на райони са възложили над 90% от
процедурите за проектиране и строителството.
При някои дейностите са
забавени, но смяната на изпълнител по вече подписан
договор е трудна. Не прибягваме към тази стъпка,

защото тя ще доведе до
още по-голямо забавяне.
Финансово обектите са
осигурени, технически също
съдействаме на кметовете на райони, които искат
помощ. За 17 градини има
сключени договори, които
са на етап проектиране.
Столичната община и
всички 24 районни администрации работят приоритетно за построяване на
нови градини. Където има
свободен терен, независимо от това каква е собствеността му, се действа активно. Осигуряват се
средства за придобиване
на земята, ако не е на общината, проверява се дали
има нужда от градоустройствени процедури.

Какво предвиждате за
училищата?
СО има договор с Министерството на образованието и науката за изграждане
на две нови училища. Едното е в район „Студентски“,
където сме в процес на придобиване на земята. За него
държавата ни е предоставила 5 млн. лв. Второто
училище ще се построи на
мястото на бившата сграда на Националния дарителски фонд „13 века България“.
Вече са отстранени трудностите със събарянето
на зданието и районната
администрация извършва
проектиране и избор на изпълнител за построяване на
училище и детска градина.
Направени са идейни разработки и визуализации, като
се надявам строителството да започне през тази
година.
Отделно от това се работи по няколко пристройки
към училища. Навсякъде фокусът е да се осигури едносменен режим.
Предстои да бъдат избрани изпълнители за проектите за ремонт, реконструкция и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в 1-во СУ „Свети
Седмочисленици“, 28-о СУ
„Алеко Константинов“ и
48-о ОУ „Йосиф Ковачев“.
На какъв етап са проектите с европейско финансиране на СО?
Вече говорих за ремонта на трасето на трамвай
№5, който се реализира със
средства от ЕС. За зони 2 и
4 от централната градска
част направихме актуализация на проектите, като
предвидихме обновяване на
инженерни мрежи, които не
бяха включени преди това.
Това беше съгласувано с
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 - 2020“. Проведохме търгове и имаме
избрани изпълнители, като
тече срокът за обжалване.
Издадено е разрешение за
строеж и ако не възникнат
проблеми, дейностите ще
стартират до края на май.

В кв. „Манастирски ливади“ тази година трябва да заработи
първата детска градина в района

Проектите трябва да са
напълно готови до края на
2023 г.
За Зона 2 срокът за
осъществяване на СМР е
6 месеца и се надяваме да
ги приключим още тази година. Ще разделим проекта
на части, като 2021 г. там
бяха извършени основни
ремонти на мрежите на
„Топлофикация София“ ЕАД и
на „Софийска вода“ АД, под
пътните платна инфраструктурата е нова. Временната настилка, изградена през м.г., ще позволи,
докато се работи по тротоарите, да може да се ходи
по платното и обратното.
Зона 4 е с голям обхват
и затова карето, заключено между бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Цар
Освободител“, бул. „Васил
Левски“ и ул. „Георги С. Раковски“, е разделено на 8
части. Предвиждаме да се
работи едновременно по
максимум 4 зони, без те да
са една до друга, за да не се
спира напълно пешеходният
достъп. Строителството
ще се извършва през тази
и следващата година, като
съотношението ще е 50:50.
Какъв е напредъкът по
проекта за строителство
на ВиК инфраструктурата
със средства от ОП „Околна среда 2014 – 2020“?
За тези обекти тече
процес на проектиране. Те
ще се изпълняват на инженеринг и в някакъв следващ
момент ще достигнем до
издаване на строителни
разрешения. От избраните
изпълнители има писма за
прекратяване на договорите, а до 2023 г. трябва да
приключат всички дейности. Водим кореспонденция
с Управляващия орган на
„ОПОС 2014 - 2020“. Предстои ни среща с всички
бенефициенти по програмата, за да видим как ще продължим да работим заради
повишаващите се цени на
част от строителните материали.
Най-сериозният проблем за строителите са
повишаващите се цени на
материалите. Държавата
работи за изготвяне на
механизъм за индексация
на строителните договори. СО е сред най-големите възложители. Има ли
администрацията лостове за реакция, ако в обо-

зримо бъдеще не се приеме формула за промяна на
цените? Как в момента се
изготвят прогнозни цени
за търговете, които ще
се изпълняват след един
немалък период от време?
Нито възложителите,
нито строителите могат
да направят прогноза за
тренда на цените. Затова
в договорите може да се
заложат формули – част
от тръжната документация, които да позволяват
при драстична промяна на
цените на материалите да
се преизчисляват стойностите. Сега в сключените
договори няма опция за промяна на цените, въпреки че
Законът за обществените
поръчки (ЗОП) позволява
повишаването им, ако не се
изменя предметът на търга до 50%. Проблемът е, че
вече няколко месеца няма
отговор на въпроса какви
данни да се използват за
индексация на договорите.
Не съм оптимист, че през
2022 г. ще има понижение
и нормализиране на цените. За последната година
газът поскъпна 4 пъти, а
всички асфалтови бази използват газ. Битумът, ако
миналата година е бил 700
лв./т, то сега е 1400 лв./т.
Имам информация, че вече
е изготвена конкретна методика, по която да може
да се индексират цените.
Работим много оперативно
с вицепремиера и министър
на регионалното развитие
и благоустройството Гроздан Караджов. Държавата
се опитва да намери път
така, че да не се ощетяват
нито възложителите, нито
изпълнителите. Някои от
страните в Европа използват подобни методики. Министерският съвет трябва да вземе решение, за да
може всеки възложител да
използва избраната от България методика и на базата
й да сключва анекси и да е
спокоен, че има държавно
решение и няма да се търси отговорност за това, че
някой индивидуално е предприел мерки.
З апоч ва ак т ив н и я т
строителен сезон. За някои
от обектите, които коментирах, тече процедура
за избор на изпълнител, за
други договорите са сключени преди година. Най-големият проблем за мен като
зам.-кмет на София е как
да довършим започнатите

Предстои стартът на втори етап от ремонта на бул. „Първа
българска армия“

„Зелени“ релси ще бъдат обособени по трасето на трамвай №5

проекти. Не може да не приключим ремонта на трамвай №5, да не изпълняваме
текущ ремонт и поддръжка
на пътната инфраструктура, да не строим детски
градини.
Столичната община
има план как да процедира,
ако скоро не се вземе решение за начина на индексация
на строителните договори.
В София по линия на текущия ремонт и поддръжка на
пътната инфраструктура
имаме договори със 7 фирми или обединения, които
са сключени през 2019 г.
Към този момент имаме
предизвестие от някои от
тях, че вече има стопанска
непоносимост, компаниите
си вадят сертификати за
форсмажорни обстоятелства. Ние няма как да принудим някого да работи – може
да развалим договор или да
водим дела за неустойки. За
да не губим време, от месец
работим по нови процедури
и планът ни е до две седмици, ако няма решеншие, да
стартираме нови търгове
за текущ ремонт и поддръжка на пътната мрежа.
По отношение на проектите, по които предстои
да се работи, ако стигнем
до разтрогване на договори, трябва да изготвим
Акт образец 10 и да опишем
какво точно е изпълнено и
всичко, което остава като
дейности, да го търгуваме
отново. Смяната на изпълнител е тежка процедура
и ще ни отнеме поне 6 месеца. Но съм оптимист, че
ще има решение на национално ниво. Индексацията
е напълно необходима не
само за възложителите, но
и за строителите. Разбираме, че нещата се правят
бавно, за да се прецизират.
Индексация у нас не е правена досега. Никой не е бил
в тази ситуация, защото
не е имало такова шоково
повишение на цените. Има

и друг проблем. Индексацията ще създаде нуждата от
допълнителни средства.
Бюджетът е разпределен,
направени са разчети. Повече пари от данъци в общинския бюджет няма как
да постъпят. Реално, ако са
по-високи цените, а ние разполагаме с Х лв., няма как да
изпълним същия обем дейности, които сме заложили.
Нужно е някакво преразпределение и приоритизация на
обектите, които ще се реализират. Надявам се поне
за проектите с европейско
финансиране да получим помощ по линия на Европейската комисия. Дано и държавата да помогне на местните
власти и да отпусне средства за обектите с общинско финансиране.
Например в Националния
план за възстановяване и
устойчивост е заложено
финансирането на разклонението на метрото към
жк „Левски“. Но търговете
са отпреди повече от 1 година. Това е проект, който
СО стартира със собствени пари. Надяваме се при
индексация и метрото да се
подпомогне със средства.
Как ще продължи сътрудничеството Ви с КСБ
и по-специално с Областното представителство
на организацията в София?
Камарата на строителите в България представлява един основен бранш
за България. Столичната
община е в постоянен оперативен контакт с КСБ и
с ОП София. В момента и
държавата, и общината,
и строителният бранш, и
гражданите сме от едната
страна, а това се случва за
първи път. Всеки се опитва
да предлага решения за преодоляване на трудностите.
Наистина много се надявам
през май да имаме решение
на въпроса за индексацията.
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Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, вицепрезидент на FIEC:

ªÏÆÇÌÓÂØÊáÔÂÔÒáÃÄÂÆÂÆÐÓÔÊÅÏÇÆÐÄÓÊÙÌÊ
FIEC предлага ЕК да предприеме мерки индексацията да стане задължителен елемент от
Снимка в. „Строител“

Ренета Николова
Инж. Качамаков, строителният бранш е изправен пред
сериозни предизвикателства,
цените на материалите растат, доставките се бавят. Как
се справят със създалата се
ситуация фирмите членове на
най-голямото Областно представителство на Камарата на
строителите в България – Софийското?
Почти не минава ден, в който
да не водя разговори с някой от
колегите. Те споделят, че индексация няма, а цените на строителните материали се повишават, и ми задават въпроса какво
можем да направим ние като Камара. Аз ще кажа какво сме направили досега - проучили сме европейския опит, изработили сме
обща методика, която сме предоставили на междуведомствената работна група, в която влизат
представители на МРРБ, на МФ
и на др. институции. Проведохме
поредица от срещи и в МРРБ, и
в МФ и очакваме в близките дни
да излезе предложение за решение, което да предвижда методика за индексация на договорите
в строителството. Очакваме
също така то да бъде максимално бързо одобрено и подписано.
Може би това решение няма да
бъде идеално за нас, но е първата
стъпка, която ще бъде направена,
за да получат строителите ня-

каква компенсация за драстичното повишаване на цените в сектора. За мен е важно това да се
случи както за големите договори, така и този механизъм да се
прехвърли от главните изпълнители към подизпълнителите. Да
не се получи така, че индексацията да достигне само до големите
изпълнители, а в същото време
да не могат да бъдат компенсирани малките и средните фирми,

които на практика са най-тежко
засегнати и всъщност са крайните изпълнители на СМР. Знаете,
че във FIEC отговарям за МСП, и
много ми се иска тази политика, която я виждам в западните
страни за защита на интересите на малките и средните фирми, да я видя и на българска почва. КСБ винаги е работила да има
симбиоза между малки, средни и
големи фирми. Днешният момент

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

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

е тежък за целия бранш. Затова е
толкова важно, когато се получи
помощ, тя да бъде разпределена
справедливо, така че да достигне
до всички. И искам да е ясно, че
във всички тези разговори, които
водим с правителството за индексацията, поставяме въпроса
и за най-малките фирми, които
работят на различните обекти.
Наскоро взехте участие във

форум, организиран от Европейската комисия. Разкажете ни
повече. Вие имахте и конкретно
предложение.
На европейския форум, организиран от ЕК, една от темите
беше точно за индексацията. Аз
изразих моето мнение, че считам,
че е необходимо намирането на
дългосрочно решение по този въпрос, касаещо и бъдещи подобни
кризи, и че едно такова решение
трябва да бъде европейска инициатива. Със съжаление казвам,
че в последните 20 години всички
по-хубави неща, които са се случили в България, са се случили в
една или друга форма под натиск
от Европа. Считам, че и сега в
този момент ЕК трябва да излезе
с позиция, която да касае всички страни членки. Аз предложих
като възможно решение ЕК да
задължи всички държави членки
да включат клаузи за индексация
в договорите за строителство.
Тук не говоря само за договори
с финансиране от европейските
фондове, а за всякакъв тип, вкл. с
държавно или с общинско финансиране. Разбира се, може да има
някакви разлики и специфики при
всяка една държава, но е важно
това да бъде записано и прието
като директива или чрез друга
законова форма, така че да не се
дава възможност на възложителите да не включват клауза за корекция в цената на договора при
необходимост.

КСБ
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договорите за строителство

През миналата седмица се
проведе и УС на FIEC, на който настоях и се прие да бъде направено
изявление от Европейската федерация към ЕК за точно същото
нещо, което предложих на форума.
И моето предложение е включено
в изявлението на FIEC към Комисията във връзка с последствията за сектор „Строителство“
от войната в Украйна. В това изявление има точка, която касае
договорите за строителство, и
становището на федерацията е,
че те трябва да бъдат индексирани и тази индексация трябва
да бъде комуникирана от ЕК към
всички държави членки. Това е
един всеобщ проблем за цяла Европа и считам, че наистина ЕК
трябва да въведе ред и да излезе със своя позиция. Това е нещо,
за което ще се борим - да има
разписани правила, които ще ни
помогнат, първо, сега в ситуацията, в която се намира браншът,
и второ - за в бъдеще - за да може
да има предвидимост, да се работи спокойно, да няма стрес сред
фирмите.
Кои са основните приоритети, по които ще работи ОП на
КСБ – София, през 2022 г.?
В момента най-големият ни
проблем е индексацията. В тази
ситуация, в която се намираме,
всички страдат и е редно, дори
морално, ако искате, първо да се
получат индексации, и също така

те да бъдат разпределени по един
справедлив начин, така че да достигнат и до подизпълнителите.
В доста случаи тези индексации
няма да бъдат достатъчни. Те
няма да покрият загубите, които
са натрупали строителите. Но
все пак това е някакво начало. И
вече е крайно време да се случи.
Следващ приоритет е разплащането към пътностроителните
фирми в пълен размер за извършените СМР. Приветстваме решението на НС за 50% разплащане,
но това е само първа стъпка. Позицията ни е, че фирмите, които
са изпълнили възложените им от
държавата дейности, трябва да
получат парите, които са изработили.
Подкрепата за малките и
средните фирми също е сред
основните приоритети на ОП
- София. И, разбира се, като постоянен приоритет не мога да
не спомена дигитализацията.
Тя е бъдещето. И то не далечното, вече чука на вратата ни.
Масово в Европа се използват
BIM модели. При нас този процес
още не е стартирал. Ние имаме
стратегия за развитието на
цифровизацията, даже има пътна карта в МРРБ за процеса, но
има много неща, за които ние в
строителния сектор трябва да
се подготвим предварително. В
тази връзка ОП на КСБ - София,
винаги се опитва на семинарите,
които организираме, едната от

темите да е свързана с цифровизацията. Планираме и първия за
тази година семинар, вероятно за
края на юни.

Присъствахте на представянето на проектобюджета на
СО. Традиционно ОП София и СО
имат добра комуникация и провеждат работни срещи. Предвиждате ли скоро такава?
Благодаря за тази среща, на
която пред ръководството на
КСБ бе представен от зам.-кмета Дончо Барбалов планираният бюджет на СО. На срещата
присъстваше и зам.-кметът по
строителството Ангел Джоргов.
Коментирахме освен предвидените инвестиции и актуалните за
сектора въпроси. Така че срещата беше много полезна. В предвидения бюджет не само на СО,
но и на държавата има сериозни
средства за строителство. Проблемът е, че тези пари се пускат
по старите процедури, в договорите няма включени клаузи за
индексация. Някои проекти са изготвени по сметки за финансиране отпреди 2 и повече години. Те
са неадекватни и не отговарят
на днешния ден. Не трябва да се
приема, че проблемът е само на
строителните фирми, и да ни се
казва например - имате договор,
изпълнявайте го. Проблемът е и
на инвеститора. Ние сме от една
страна, в една лодка сме. Знам,
че СО търсят различни варианти,
за да може да се излезе от ситуацията и строителството да
продължи. Факт е, че най-скъпото

строителство е незавършеното.
По отношение на инициирането на среща, да – планираме
да отправим покана за такава.
Нашите срещи са традиционни,
на тях обменяме добри практики
и си казваме проблемите. Изчакваме да видим какво решение ще
предложи работната група относно индексацията. След това
ще бъде изключително полезно
да проведем една от ежегодните ни срещи със СО, когато
имаме яснота за методиката и
правилата как индексацията ще
се случва, за да можем да коментираме в конкретика. СО е един
от най-големите възложители
за бранша в България и ние като
ОП София гледаме на нея като на
изключително важен и надежден
партньор. Надявам се да продължим ползотворното си сътрудничество.
Иначе аз като председател
на ОП на КСБ – София, се старая
да участвам във всички срещи с
институциите, които провежда
Камарата, за да има представителност на фирмите от София
и областта и да мога по най-добрия начин да защитавам интересите им.
Освен, че сте вицепрезидент на FIEC, участвате и в
работата на другите международни организации, на които
КСБ е член – CICA и EIC. Какви
са основните теми, по които
работят те?
В EIC, която е организация,
обединяваща европейски фирми,

които работят извън ЕС, основно
Близкия изток и Африка, темите
са подобни. При тях плюсът е,
че повечето от договорите, над
80% са по ФИДИК и в тях възможностите за индексация и промяна са разписани, има и методика,
която се следва, тя се предлага
и одобрява от инженера на проекта. Там за момента може би
нещата са по-регулирани.
Относно CICA на 19 май ще
има общо събрание в Тел Авив, където ще присъствам, и се надявам да разберем как се справят в
настоящата ситуация колегите,
които са от другата страна на
света.
На 18 май КСБ, ОП София и
в. „Строител” организират
кръгла маса за реформата в
сферата на обществените поръчки. Всъщност възобновяваме една традиция, която бе прекъсната заради пандемията, за
ежегодно провеждане на такъв
форум, на който да се поставят
въпросите, свързани с един от
най-важните за бизнеса и конкетно за строителния сектор
закони - ЗОП.
Чудесна е инициативата на
в. „Строител” да подновим провеждането на кръглите маси за
модернизацията на ЗОП. Винаги сме ги организирали заедно и
сега ОП София застава зад тази
много навременна идея. Мисля, че
ще се получи интересна дискусия,
и, разбира се, чрез в. „Строител”
след това цялата информация ще
достигне и до всички фирми.
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ǹȢȊȍȚȢȚǭǲǶǼǰǵȖȌȖȉȘȐȖȞȍȕȒȈȚȈȕȈ
ǷȓȈȕȈȏȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȐțșȚȖȑȟȐȊȖșȚ
Средствата, достъпни по него, са 6,3 млрд. евро
Страницата
подготви
Мирослав Еленков
Оценката на Националния план за възстановяване
и устойчивост на България
(НПВУ) беше одобрена от
министрите на икономиката и финансите на Европейския съюз по време на
неформално заседание на
Съвет ЕКОФИН. След официалното приемане на решението България ще може да
получава средства и да заявява плащания по Механизма
за насърчаване на икономическото възстановяване.
Това съобщиха от пресцентъра на Министерството
на финансите.
Средствата, достъпни
по НПВУ, са 6,3 млрд. евро. В
Плана са заложени проекти

и реформи в ключови области, като здравеопазване,
образование, транспортна
свързаност, енергетика, дигитализация и бизнес среда.
За постигане за енергийна ефективност (ЕЕ)
и „зелен” преход в НПВУ са
предвидени инвестиции в

цялостно енергийно обновяване на многофамилни жилищни, търговски и публични
сгради с до 100% субсидия с
цел 30% подобрение на ЕЕ. В
това направление са включени още: изграждане на
600 МВт (общо 6000 МВтч)
мощности за съхранение на

електроенергия; проучвания за геотермален потенциал на 6 локации из цялата
страна и потвърждаване на
съществуващите залежи;
строителство на пилотна
геотермална централа за
топло и/или електроенергийно производство.

За мо дернизаци я на
транспорта е предвидено:
закупуването на 42 електрически влака за крайградски линии в София, Пловдив
и др.; 20 бързи електрически
влака за основни междурегионални направления в страната и 18 локомотива.
Най-важните проекти
в областта на здравеопазването са осигуряване на
високотехнологична апаратура за 35 звена за педиатрична грижа и за 14 звена
за диагностика и лечение
на онкологични заболявания.
Със средства от НПВУ ще
се закупят 6 медицински хеликоптера с цел обхващане
на територията на страната за предоставяне на
спешна помощ в т.нар. златен час, както и за транспортиране на пациенти
между болници. Заложена е
и модернизация на услугата
112.

В областта на образованието основните проекти са: за оборудване на над
2240 специализирани класни
стаи за наука и технически
предмети; създаване на 4
научни центъра за развитие на STEM; повишаване на
квалификациите на 39 000
учители в сферата на STEM
обучението.
Европейската комисия
приветства одобрението от Съвета на нейните
оценки на плановете за възстановяване и устойчивост
на България и Швеция. От
институцията припомнят,
че в тези планове се определят мерките, които ще
бъдат подкрепени от Механизма за възстановяване
и устойчивост. МВУ е в основата на NextGenerationEU,
който ще предостави 800
млрд. евро в подкрепа на инвестиции и реформи в целия
ЕС.

ǭǷȏȈȗȖȟȊȈȘȍȜȖȘȔȈȕȈȗȘȈȊȐȓȈȚȈȏȈ ǭǲȌȈȌȍșȚȈȘȚȕȈ
ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȚȖ
ȐȏȉȖȘȐȊǹȢȦȏȈ
ȕȈȏȌȘȈȊȕȐȌȈȕȕȐ
„Европейски ят парламент (ЕП) стартира
реформата на Акта за
избиране на членове на
ЕП с цел преминаване от
27 отделни избори с различни правила към единни
европейски избори“, съобщават от институцията.
Евродепутатите са приели доклад по законодателна инициатива, който
има за цел преразглеждането на правилата за европейските избори. Проектът за законодателен
акт е одобрен с 323 гласа
„за“, 262 „против“ и 48 „въздържал се“, а придружаващата го резолюция - с 331
„за“, 257 „против“ и 52 „въздържал се“.
Съгласно предложената система всеки гласоподавател ще разполага с
два гласа – един за избирането на членове на Европейския парламент в националните избирателни
райони и един за членове
на ЕП в избирателния район, обхващащ цялата територия на Съюза, с 28 допълнителни места. За да
се гарантира географски
баланс в рамките на тези
листи, държавите членки

ще бъдат разделени на
три групи в зависимост
от размера на населението си. Листите ще бъдат
запълнени с кандидати
от всяка от тези групи
по пропорционален начин.
Общите за целия ЕС листи с кандидати следва да
се подадат от европейски
изборни субекти като коалиции от национални политически партии.
ЕП също така иска да
се реши въпросът с неравенството между половете, като подчертава,
че въпреки цялостното
подобрение при последните избори някои държави
не са избрали нито една
жена за член на Европейския парламент. Текстът
предлага въвеждането на
листи с редуващи се по
полов признак кандидати
(zipped lists) или квоти, без
да се нарушават правата
на небинарните лица.
Другите предложения
за „европеизиране“ на изборите включват: 9 май
да бъде определен за общ
европейски ден за гласуване; предоставяне на право
за кандидатиране в избори
за европейските гражда-

Гласоподавателите ще имат два гласа на европейските
избори - за национални и общоевропейски кандидати

ни, навършили 18 години;
определяне на задължителен минимален изборен
праг от 3,5% за избирателни райони с повече от
60 места; равен достъп
до гласуването на всички
граждани, включително
лицата с увреждания, и
възможност за гласуване
по пощата; право на европейците да гласуват за
председател на Комисията посредством системата „водещ кандидат“
(Spitzenkandidaten) чрез
общи листи за целия ЕС.
В прессъобщението се
посочва още, че ще бъде
създаден Европейски избирателен орган, който
да наблюдава процеса и

да гарантира спазването
на новите правила. За да
бъдат приети тези промени, както е установено
в член 223 от Договора за
функционирането на ЕС,
законодателната инициатива на Парламента ще
трябва да бъде одобрена
с единодушие от Съвета.
После докладът ще се върне в ЕП, за да могат евродепутатите да дадат
съгласието си. След това
той трябва да бъде одобрен от всички държави
членки в съответствие с
техните конституционни
изисквания. Преговорите
със Съвета ще започнат,
когато страните от ЕС
приемат своята позиция.

ǪǹȖȜȐȧșȢȏȌȈȊȈȚȗȢȘȊȈȚȈȘȍȋȐȖȕȈȓȕȈȘȈȉȖȚȕȈȋȘțȗȈ
ȒȈȚȖȟȈșȚȖȚȗȓȈȚȜȖȘȔȈȚȈȕȈǭǹȏȈȏȈȒțȗțȊȈȕȍȕȈȍȕȍȘȋȐȧ
Европейската комисия и България се договориха да създадат в
София първата регионална работна
група като част от платформата
на ЕС за закупуване на енергия. В
рамките на този пилотен проект
ще бъдат разгледани нуждите от
газ и електричество, техните цени
и потоци, както и инфраструктурните аспекти. Това съобщиха от
ЕК.
Регионалната работна група
ще се съсредоточи върху предсто-

ящата година и ще предостави
специфичен регионален експертен
опит и ноу-хау за разработването
и прилагането на плана за действие REPowerEU с цел намаляване на
зависимостта от руски изкопаеми
горива, запълване на хранилищата
за следващата зима и допълнително
ускоряване на декарбонизацията в
енергийния сектор. Тя ще подпомага
и координира прилагането на плановете за съвместна подготвеност в
региона, включително закупуването

на международния пазар, съхранението и междусистемните връзки,
като по този начин се допринесе за
сигурността на доставките в България, региона, енергийната общност и не само.
Работата на групата ще се основе по-специално на подготовката
на ЕК за различни сценарии, свързани със спиране на енергийните доставки, в тясно сътрудничество и
солидарност с държавите членки и
международните партньори.

Европейската комисия
(ЕК) даде старт на европейското пространство
на здравни данни (ЕПЗД) –
един от централните градивни елементи на силен
Европейски здравен съюз.
Това съобщиха от институцията.
С п о р е д Ко м и с и я т а
ЕПЗД ще помогне на ЕС да
постигне качествен скок
напред в начина, по който
на хората в цяла Европа
се предоставя здравно обслужване. То ще даде възможност на гражданите
да контролират и използват здравните си данни в
своята страна или в други
държави от ЕС. ЕПЗД насърчава истински единен
пазар за цифрови здравни
услуги и продукти. Освен
това пространството
осигурява още последователна, надеждна и ефикасна рамка за използването
на здравни данни за научни изследвания, иновации,

създаване на политики и
регулаторни дейности,
като същевременно гарантира пълно спазване на високите стандарти на ЕС
за защита на данните.
Държавите от ЕС ще
гарантират, че обобщените данни за пациентите,
електронните рецепти,
медицинските изображения и заключенията във
връзка с тях, лабораторните резултати и епикризите са издадени и приети
в общ европейски формат.
За да бъдат защитени
правата на гражданите,
всички държави от ЕС
трябва да създадат органи
в областта на цифровото
здравеопазване. Тези органи ще участват в трансгранична цифрова инфраструктура (MyHealth@EU,
инфраструктура за данни
„Моето здраве в ЕС“), помагаща на пациентите да
споделят своите данни в
чужбина.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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Еврокомисар Мария Габриел:

ǭȊȘȖȗȈȡȍȐȔȈȒȓȐȔȈȚȐȟȕȖ
ȕȍțȚȘȈȓȕȐȋȘȈȌȈȌȖȋ
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ǭȒșȗȍȘȚȐȖȉșȢȌȐȝȈ
ȕȈȗȘȍȌȢȒȈȊȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȚȖ
ȕȈÄǵȖȊȍȊȘȖȗȍȑșȒȐǩȈțȝȈțș´

София и Габрово са избрани да участват в мисията по
програма „Хоризонт Европа“
центрове за постигане
Страницата
подготви
Мирослав Еленков
Е в р о ко м и с а р я т п о
иновациите, научните
изследвания, културата,
образованието и младежта Мария Габриел обяви
100-те града в ЕС, които
ще участват в мисията
по програма „Хоризонт
Европа“ за постигане на
климатично неутрални и
интелигентни градове до
2030 г. Това става ясно
от прессъобщение до ме-

диите, разпространено
от екипа й.
„Една от новостите
в „Хоризонт Европа“ са
пет те мисии, с които

предлагаме различен подход на работа, ориентиран към въздействие. С
тази за градовете целим
постигане на 100 клима-

тично неутрални града
до 2030 г. Получихме рекорден брой кандидатури
- 377, които са показателни за силния интерес
и желание за действие от
страна на местните власти. Радвам се, че сред
избраните 100 европейски
града има два български –
София и Габрово“, е казала
българският еврокомисар.
По думите на Мария
Габриел жителите на 100те града представляват
12% от населението на
ЕС. „Очаквам от избраните да станат водещи

ǛǼǱǰǽǾǺǴǯǼǬǲǰǬǹǽǶǴǰǴǬǷǺǯǽǶǺǸǴǽǬǼ
ǘǬǼǴȋǏǬǭǼǴǱǷǹǬǾǱǸǬÅǘǷǬǰǴǾǱȁǺǼǬ
ǳǬǭȆǰǱȅǱǾǺǹǬǑǮǼǺǻǬ´
На 9 май ще се проведе граждански
диалог с еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Темата на
дебата е „Младите хора за бъдещето
на Европа“. Това съобщиха от екипа й,
като поясниха, че Габриел ще отговаря
на въпроси, свързани с възможностите,
които ЕС предоставя на младите хора
в сферата на образованието, иноваци-

ите, науката и културата.
„2022 г. е Европейската година на
младежта и затова в Деня на Европа
ще говорим на езика на младите и ще
чуем техните идеи за бъдещето на ЕС“,
посочват още от екипа на българския
еврокомисар.
В дискусията ще вземе участие и
Биляна Сиракова, координатор на ЕС по
въпросите на младежта.

ǷȘȐȒȓȦȟȐȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȕȈȚȈȗȓȍȕȈȘȕȈșȍșȐȧ
ȕȈǲȖȕȜȍȘȍȕȞȐȧȚȈȏȈȉȢȌȍȡȍȚȖȕȈǭȊȘȖȗȈ
„Пленарната сесия на Конференцията
за бъдещето на Европа приключи работата си, като членовете на Европейския парламент одобриха постигнатите
резултати и обявиха, че ЕП възнамерява
да даде старт на реформите в ЕС“, съобщиха от институцията.
Заседанието е започнало с представяне на предложенията от председателите на работните групи и говорителите на гражданите. На него почти всички
оратори са се съгласили, че предложенията включват важни реформи, основани
на препоръките на европейците.
След презентациите представителите на четирите институционални
компонента на Конференцията (Парламента, Съвета, Комисията и национални
парламенти) са одобрили предложенията
с консенсус. По време на речта си от
името на делегацията на ЕП съпредседателят на Конференцията Ги Верхофстад
е потвърдил, че политическите групи ще
внесат резолюция, в която ще призоват
за преразглеждане на договорите на ЕС.
Коментирайки, че тази Конференция го
е накарала да осъзнае значението на

механизмите за участие, допълващи
представителната демокрация, той е
заявил, че членовете на ЕП трябва да
се борят усилено, за да гарантират, че
предложенията на Конференцията ще
се превърнат в реформите, от които се
нуждае ЕС.
Говорителите на гражданите са подчертали, че очакват от институциите
на ЕС и държавите членки да осигурят
подходящи последващи действия и че е
важно европейците да не останат разочаровани след този исторически момент.

на климатична неутралност и да се превърнат в
европейски иновационни
хъбове”, е заявила Габриел. Българският еврокомисар е споделила още,
че финансирането на мисията е 360 млн. евро. до
2023 г.
В прессъобщението
се посочва, че ключов елемент е разработването
на договори за климата
от избраните градове,
адаптирани към конкретните местни услови я.
Всеки договор ще включва план за действие, времева рамка и инвестиционна стратегия с цел
постигане на климатична неутралност до 2030
г. Те ще бъдат създадени
в сътрудничество между
регионалните и местни
власти, гражданите, академичните и научните
среди, бизнеса. Ползите
за избраните населени
места включват и техническа помощ, работа в
мрежа, споделяне на добри практики чрез специално създадена за мисията платформа „Градове с
нулеви емисии“.

Как да доближим „Новия европейски Баухаус“ до
гражданите и да създадем
по-привлекателни и достъпни места за живеене?
Как да превърнем идеята
в реалност и инициативата в успех? Тези въпроси са били във фокуса на
съдържателния дебат с
работната група на ЕНП
в Европейския парламент
за мониторинг на кохезионната политика, организиран от председателя
на групата Андрей Новаков. Това става ясно от
публикация във Фейсбук
страницата на еврокомисаря по иновации, научни
изследвания, култура, образование и младеж Мария
Габриел.
Тя посочва, че заедно с

еврокомисар Елиза Ферейра, евродепутати, членове
на ЕНП от националните
парламенти и представители на Комитета на
регионите са обсъдили
напредъка в изпълнението на „Нов европейски
Баухаус“, адаптирането
на ценностите на инициативата към местните
нужди, за да бъдат в полза
на гражданите, приноса
на новосъздадената Лаборатория „Нов европейски
Баухаус“ за насърчаване
участието на гражданите и регионите, както и
въздействието на културата и творчеството за
изграждането на по-добри
пространства за живеене
и устойчиви местни общности.
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ǶȚȊȖȘȐȝȈȖȜȍȘȚȐȚȍȕȈȒȈȕȌȐȌȈȚȐȚȍ ǸȈȏȘȈȉȖȚȊȈȚȗȐȓȖȚȍȕȗȘȖȍȒȚȏȈ
ȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȐȘȍȔȖȕȚȕȈȗȢȚȕȐ ȊȖȌȖȘȖȌȕȈȐȕșȚȈȓȈȞȐȧȏȈȌȍȗȖ
ȕȈÄǴȍȚȘȖȗȖȓȐȚȍȕ´
ȚȘȈșȍȚȈȊǹȖȜȐȧ
Тръжната процедура е в шест обособени
позиции, стойността й е 47,4 млн. лв.

Страницата
подготви
Росица Георгиева
В Столичната община
отвориха офертите на
кандидатите за изграждане и ремонт на пътни
трасета. Обществената
поръчка е на стойност
47,4 млн. лв. Тя е обявена
на инженеринг и разделена
в шест обособени позиции
(ОП). В първата е включено изграждането на бул.
„Рожен“ в участъка от
надлеза над жп линията
до Северната скоростна
тангента. Стойността на дейностите е 13,6
млн. лв. без ДДС, а продължителността им е 425
дни. По ОП 1 документи са
подали четирима участника – „Джи Пи Груп“ АД; Обединение „Рожен ТР“, което
е съставено от „Трейс
Груп Холд“ АД и „Трейс БГ“
ЕАД; „Щрабаг“ ЕАД; и „Климатроник“ ЕООД.
За втората позиция
на търга, която включва строителството на
бул. „Копенхаген“ в частта от жк „Дружба“ до жк
„Младост“, няма отворени
оферти, тъй като е прекратена.
ОП 3 е за строителството на източния надлез над жп линията при
кв. „Бакърена фабрика“. В
това трасе е предвидено
да бъдат инвестирани 10

млн. лв. без ДДС, а продължителността на изпълнението ще е 755 дни. За позицията се състезават 6
фирми и обединения. Това
са: „ГБС - Инфраструктурн о с трои тел с тво “
АД; ДЗЗД „Калистратов
Груп - Рутекс“, Обединение „Геопът улици 2022“,
в което са „Геострой“
АД, „Пътстрой-92“ АД и
„Пътпроект“ ЕООД; „Трейс
Груп Холд“ АД; „ИСА 2000“
ЕООД; „Хидро-Вод Строй“
ДЗЗД, в което влизат
„ВДХ“ АД и „Хидрострой“
АД.
Четвъртата позиция в
търга е за рехабилитация
на ул. „5001” в район „Искър“. Общината планира
да инвестира 2,4 млн. лв.,
а ремонтът ще продължи
150 дни. И тук подадените
оферти са шест – „Новако Строй“ ЕООД; „Енвайро Клийн“ ЕООД; „Парсек
Груп“ ЕООД; ДЗЗД „Люкос
София 2022“ с участници
„СА.И.Е.“ ЕООД и „Люкос
Инженеринг“ ЕООД; „Растер-Юг“ ООД; и „Пътпроект“ ЕООД.
В ОП 5 на обществената поръчка е заложена
реконструкцията на ул.
„Любляна“ в район „Овча
купел“. Стойността на
дейностите е 5 млн. лв., а
срокът за реализирането
им 190 дни. За позицията
са подадени 9 оферти. Те
са на „ГБС - Инфраструк-

турно строителство“ АД;
„Джи Пи Груп“ АД; „Инмат
Софи я“ ЕООД; „Парсек
Груп“ ЕООД; „Хидро-Вод
Строй“ ДЗЗД, в което
влизат „ВДХ“ АД и „Хидрострой“ АД; ДЗЗД „БМ Инженеринг“, съставено от
„Марибор-Строй“ ЕООД и
„Графена Груп“ ЕООД; „Пътинженериг-М“ АД; „БГ
Нова“ АД; ДЗЗД „Сердика
2022“ с участници „Танатос“ ООД, „Хая-С“ ООД и
ДЗЗД „Хранкострой 2019“.
П о сле дн ат а ш е с т а
позиция е за ремонт по
съществуващо положение на ул. „Летоструй“ от
ул. „Витиня“ до бул. „Ботевградско шосе“ в район
„Подуяне“. Предвидената сума за дейностите,
които ще продължат 150
дни, е 1,8 млн. лв. Кандидатите са 4. Оферти са
подадени от: ДЗЗД „Аква
Ленд“ с партньори „Аква
Конструкт Груп“ ЕООД и
„БГ Ленд Ко“ АД; „ПСТ Груп“
ЕАД; ДЗЗД „Сердика 2022“,
в което са „Танатос“ ООД,
„Хая-С“ ООД и ДЗЗД „Хранкострой 2019“; и Обединение „БГ София“ ДЗЗД с
участници „БГНОВА Инженеринг“ ЕООД, „БГНОВА“ АД и Обединение „БГ
София“ ДЗЗД.
Предстои след разглеждане на техническите оферти на кандидатите да бъдат отворени и
ценовите предложения.

Ȑʋʉɻʄʍʀʋɴʈɻ͚΄ʀɿɷʋɴɾɺɴʈɻ΄ʀ΄ɺʉʌʍɴɶʄɴ΄ʈɴ΄
ʉɵʉʋʎɺɶɴʈɻ΄ɿɴ΄ʐʉʍʉɶʉʆʍɴʀʒʈʀ΄ʓɻʈʍʋɴʆʀ͟
Ȏɴʆʀʒʈʉ΄
Ȏ
ɴʆʀ
ʉɵʉʋʎɺɶɴʈɻ
ɵ

Ȇʈɾɻʈɻʋʀʈɷ
ȍʉʈʍɴɾ

ȑɴɿɶʀʍʀɻ΄ʈɴ΄
ʊʋʉɻʄʍɴ

ʎʆ͟΄Ȍʉʄʉʇʉʍʀɶ΄̆
ɷʋ͟΄Ȓʉʐʀʤ

Ȑʋʉɻʄʍʀʋɴʈɻ

̅̇΄̍̆̅̊΄̉̈̆
̅̍̎΄̈̈̋΄̎̇̊̈

ƊåŉĎƊοāĎƂĀƊŜŉåƂ͟Āħ
āĎƂĀƊŜŉåƂ͟Āħ

Министрите на околната среда и водите Борислав Сандов и на образованието и науката акад.
Николай Денков, кметът
на София Йорданка Фандъкова и кметът на район
„Слатина“ Георги Илиев
присъстваха на представянето на новоизградената водородна инсталация
за отопление на Професионалната гимназия по
транспорт „Макгахан“.
Извършена е подмяна на
водогрейните котли, с
което се намаляват с
30% вредните емисии във
въздуха. Финансирането
е осигурено от МОН през
2021 г.
„В момента разработваме пилотен проект за
подобна водородна инсталация на едно от депата
на „Метрополитен“. С нея
ще намалим наполовина
консумацията на електричество и ще произвеждаме
за собствени нужди“, каза
кметът Фандъкова. Тя добави, че през последните
години Столичната община е реализирала различни
проекти за внедряване на
технологии от възобновя-

еми енергийни източници
в общински детски градини. „По този начин, основно чрез соларни системи,
намаляваме консумацията
на електрическа енергия и
подменяме стари отоплителни инсталации“, уточни кметът на София.
Йорданка Фандъкова
коментира още, че в Националния план за възстановяване и устойчивост
са предвидени инвестиции в основни ремонти и
внедряване на енергийна
ефективност в сгради на
детски градини и училища.
Тя съобщи, че Столичната
община вече работи по
списъка с проекти, с кои-

то ще кандидатства по
Плана.
„При разговора ни с
министър Сандов поисках при разработването
на насоките за кандидатстване да предвидят
възможност за финансиране на комплексни решения. Това означава не
само ремонт и енергийна
ефективност, но и възможност за изграждане
на ВЕИ инсталации, с които училищата и детските
градини чувствително ще
намалят разходите си и
увеличат дела на алтернативните източници на
енергия“, каза още кметът Фандъкова.

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚșȋȘȈȌȈȚȈȕȈȚȖǹǻÄǵȍȖȜȐȚǩȖȏȊȍȓȐ´
На редовното си заседание Столичният общински съвет взе решение сградата на 44-то
СУ „Неофит Бозвели“ в жк
„Хаджи Димитър“ да бъде
обновена със средства
от Специализирания общински приватизационен

фонд. Районната администрация в „Подуяне“ е изготвила проект за СМР на
съществуващата сграда,
който да се изпълни на
два етапа. Първият от
тях е за основен ремонт
на покрива и укрепване па
основите на зданието на

учебното заведение. Вторият е за конструктивно
възстановителни работи
и внедряване на мерки за
повишаване на енергийната ефективност.
След проведена обществена поръчка за изпълнител е избран „Марбъл Строй“ ЕООД, като
стойността на договора
за проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор е
398 238 лв. Договорът е за
първия етап от строително-ремонтните работи и
е сключен под условие „без
осигурено финансиране“.
Прогнозната стойност за втория етап е
680 000 лв.

ǯȈȗȖȟȕȈȞȧȓȖșȚȕȖȗȘȍȈșȜȈȓȚȐȘȈȕȍȕȈțȓȐȞȈȚȈȗȘȍȌ
ǾȍȕȚȢȘȈȏȈșȢȊȘȍȔȍȕȕȖȐȏȒțșȚȊȖÄǺȖȗȓȖȞȍȕȚȘȈȓȈ´
Започна цялостно обновяване на улицата пред
Центъра за съвременно
изкуство „Топлоцентрала“.
Ремонтните дейности
обхващат асфалтиране
на пътното платно по ул.
„Емил Берсински“ от бул.
„Петко Каравелов“ до входа на Южния парк, както
и ремонт на прилежащата тротоарна настилка
и подмяна на бетоновите
бордюри. В рамките на
проекта попада и цялостната подмяна на предпазните парапети на съществуващото мостово
съоръжение, което е част
от улицата.
„Ремонтирането на
тр ас ет о п р е д „Топло централа“ е естествена
част от процеса по трансформация на бившата
изоставена индустриална сграда в Регионален

център за съвременно
изкуство. Реконструкцията на самата сграда и
помещенията в нея приключи в края на миналата
година и тя вече работи
по предназначение. С обновяването на улицата
ще се придаде цялостен
и завършен вид на прос-

транството за култура
и прилежащите към него
публични площи“. Това коментира зам.-кметът на
София по „Обществено
строителство“ инж. Ангел Джоргов. Той добави,
че „Топлоцентрала“ разполага с две основни зали за
сценично изкуство.

ИНФРАСТРУКТУРА
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șȈȞȍȕȖȊȐȚȍȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȊȗȖȘȢȟȒȐȚȍȏȈ
șȚȘȖȐȚȍȓȍȕȕȈȌȏȖȘȗȘȐȘȍȔȖȕȚȈȕȈȉȓȐȏȖȒȔȗȢȚȐȡȈ
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
Общо 153 са отворените ценови оферти на
кан ди дат и те в д вете
обществени поръчки за
избор на изпълнители на
строителния надзор при
основния ремонт на близо 200 км третокласни
пътища. Те включват 11
отсечки в областите Варна, Бургас, Стара Загора,
Видин, Хасково и Смолян.
Сред тях са участъци,
предложени от граждани
за включване в ремонтната програма на Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ) за 2022 г., като Дюлинския проход, трасетата Росен – Веселие – Ясна
поляна и Маринка – Визица
в област Бургас, участъка

Раброво – Периловци – Шишенци във Видин.
Едната тръжна процедура е за строителен
надзор при ремонта на
123,5 км пътища и е разделена в пет обособени
позиции, за които са отво-

рени 59 ценови предложения. Втората обществена
поръчка е за строителен
надзор при основния ремонт на 76,2 км републиканска мрежа. Търгът е в 6
обособени позиции, за които има 94 ценови оферти.

За ремонта на тези
близо 200 км третокласни пътища има изготвени технически проекти.
В момента АПИ провежда
обществени поръчки за
избор на изпълнители на
СМР.

От АПИ припомниха,
че в обявените тръжни
процедури са завишени
изискванията към изпълнителите на основни я
ремонт и на строителния
надзор както по време на
СМР, така и в гаранционни я период след това.
Целта е да се гарантира
качествено изпълнение
на строително-монтажните работи. Предвидено е ново задължение на
строителния надзор да
разполага с акредитирана
строителна лаборатория,
различна от тази, която
ще използва строителят.
Целта е консултантът
да извършва собствени
проби, изпитвания и контролни проверки по време
на изпълнението и приемането на СМР. Също така
е увеличен гаранционният
срок на пътните работи

– 6 г., вместо досегашните 3 г. „При установяване
на технически грешки и
несъответствия в сертификат за извършени
СМР, одобрен от надзора
и предаден за окончателно
одобрение и разплащане
на възложителя, ще може
да се налагат санкции и
на строителния надзор“,
посочват от АПИ. От
Агенцията добавят, че на
строителния надзор допълнително е вменено да
съгласува и контролира
временната организация
на движение с оглед повишаване на безопасността
по време на строителството.
П ъл н и я т с п и сък н а
участниците и ценовите
оферти са публикувани на
сайта на в. „Строител“
https://vestnikstroitel.bg.

ǷȖȕȖȊȈȗȘȖȋȘȈȔȈȡȍșȍ ǵȈȌȔȓȕȓȊȡȍșȍȊȓȖȎȈȚȊȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȕȐ
ȐȕȊȍșȚȐȘȈȚȔȓȕȓȊ ȖȉȍȒȚȐȐȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȕȈ67(0ȒȈȉȐȕȍȚȐȌȖȋ
ȏȈșȗȖȘȚȕȐȗȓȖȡȈȌȒȐ
На Портала за обществени консултации
към Министерския съвет
https://strategy.bg е публикуван проект на решение
за одобряване на Програма за изграждане на нови
и ремонт на съществуващи спортни площадки,
като становища по нея
се депозират до 30 май.
Тя е разработена на база
Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и е насочена за държавните
и общинските училища.
Целта й е подобряване
на спортната култура в
учебните заведения чрез
предприемането на мерки, които да доведат до
изграждане, разширяване и модернизиране на
спортната база на образователните институции и създаване на условия за пълноценното й
използване за физическо
възпитание и спорт от

учениците както за провеждане на редовните часове, така и за дейности
извън учебния план.
Общи ят бюджет на
програмата е 15 млн. лв.,
които са разпределени в
2 модула. Първият е „Изграждане на нови спортни
площадки със специализирана спортна настилка“,
като за него са предвидени 10 млн. лв. Проектите
по Модул 1 могат да са с
максимална стойност до
170 хил. лв. с ДДС. За Модул 2 „Ремонт на спортни
площадки“ са планирани
5 млн. лв. Максималната
стойност на проект по
него ще е до 100 хил. лв.
с ДДС.
С тези 15 млн. лв. се
планира изграждането на
58 нови спортни площадки и ремонтът на 50 съществуващи. Периодът
за реализацията на програмата е от април до
декември 2022 г.

Над 326 млн. лв. ще получат училища и детски градини за нови класни стаи, STEM кабинети и ремонти
до 2026 г., съобщиха от Министерството на образованието и науката
(МОН). Проектите за модернизация
за образователната среда ще бъдат финансирани по Националния
план за възстановяване и устойчивост.
„В общините с недостиг на места в училища и детски градини ще
се отпускат средства за пристрояване и надстрояване на вече съществуващи сгради. Това ще става
и ако училището няма възможност
да премине на едносменен режим на
обучение“, посочват от МОН.
Основната цел на финансовата
подкрепа е да се създадат условия за равен достъп до образование, като се изгражда иновативна,
енергийно ефективна и мотивираща
образователна среда. „Чрез своите
проекти училищата и детските гра-

дини трябва да подобрят достъпа
на хората с увреждания до сградите. Образователните институции
ще имат възможност да оптимизи-

рат вътрешното си пространство
с оглед бъдещи пандемии и извънредни ситуации“, допълват от ведомството.

ǪȝȖȌȍșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈȞȍȕȚȢȘȈȏȈȟȐșȚȐ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ&OHDQ &LUFOH
Емил Христов
В хо д е с тр ои т ел ството на Център за компетентности за чисти
технологии Clean&Circle.
В и с о ко т е х н о л о г и ч н а та сграда се изгражда
в кв. „Лозенец“ в София
в кампуса на Софийския
университет „Св. К лимент Охридски“. Висшето
учебно заведение е водещ
партньор по проекта, който се реализира по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“.
Той е на обща стойност
над 23,6 млн. лв., от които
20,1 млн. лв. са от ЕС, а 3,5
млн. лв. - национално съфинансиране. Срокът за реализация е до края на 2023 г.
Партньори по проекта са Университетът

по архитектура, строи тел с тво и г е о де з и я ,
Лесотехническият университет, Бургаски ят
университет „Професор
д-р Асен Златаров“, Институтът по физико-химия „Академик Ростислав
Каишев“ – БАН, Институтът по органична химия

с център по фитохимия
– БАН, Институтът по
микробиология „Стефан
Ангелов“ – БАН, и Фондация „Клийнтех България“.
Асоциирани партньори
са Столичната община,
Столичното предприятие
за третиране на отпадъци, „Софийска вода” АД,

„Интерпласт БГ“ ЕООД,
Енергийна Агенция – Пловдив, и Университетът на
Модена – Италия.
С изграждането на
центъра за компетентности за чисти технологии трябва да се създаде
ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет, които
да стимулират научното
развитие на страната
в сферата на во дите,
енергията и управление
на отпадъците и тяхното внедряване в кръговата икономика. Зданието
ще е на четири етажа,
като първи ят ще бъде
конферентна зала и акселератор за технологично
предприемачество. Всеки
от останалите етажи ще
бъде строго специализиран. Покривът ще e изцяло
покрит със соларни панели
за оптимизиране на енергийната ефективност.
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ǪȐǲȔȘȍȎȐȚȍȊȠȍșȚȖȉȓȈșȚȐȡȍșȍ
ȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȈȚșȉȓȐȏȖȔȓȘȌȓȊ
Финансирането ще се осигури по Програма „Околна среда 2021 - 2027“
Георги Сотиров
„Водоснабдителните и
канализационни системи
в шест области в страната ще бъдат модернизирани. Това са Велико
Търново, Габрово, Плевен,
София област, Търговище
и Хасково. Планираните
инвестиции са за близо
1 млрд. лв. по Програма
„Околна среда“ за периода
2021 - 2027 г. Нови водопроводи, канализационни
клонове, пречиствателни станции и други ВиК
съоръжения ще подобрят
значително качеството
на услугата.“ Това съобщи зам.-министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Деляна Иванова, която откри
форум за представяне на

резултатите по проект
„Подпомагане на регионалното инвестиционно
планиране на отрасъл ВиК
– етап 2“, финансиран от
ОП „Околна среда 2014 2020“. Модератор на събитието, което се проведе в
София, бе директорът на
дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ
инж. Иванка Виденова. На
него присъстваха управители и специалисти от
държавни ВиК дружества
в страната, представители на общински и областни администрации
и други заинтересовани
лица.
Стойността на проекта по „ОПОС 2014 – 2020“
е над 22 млн. лв., като освен изготвянето на Регионалните прединвести-

Снимки авторът

Зам.-министърът на регионалното развитие и
благоустройството Деляна Иванова и директорът на
„Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ инж. Иванка Виденова

ционни проучвания (РПИП)
за шестте области той
ф и н ан с и ра и мерк и з а
повишаване на административния капацитет
и обучения на служители
на МРРБ, ВиК оператори,
общински и областни администрации. Всички дейности трябва да приключат в края на 2023 г.
Зам.-министър Иванова изтъкна, че стратегическите проучвания дават
пълната информация за
състоянието на мрежите,
нужните инвестиции и са
изискване за получаване
на европейското финансиране за ВиК отрасъла.
По думите й качеството
на РПИП е изключително

важно, защото от тях зависи обхватът на финансирането след това. Деляна Иванова призова да се
положат усилия, за да не
се повтарят установени
пропуски и неточности
през предходния период.
„За целта е необходима
мобилизаци я и синхрон
между ВиК операторите,
областните и общински
администрации“, подчерта тя.
„С тр а т е г и ч е с к и т е
цели, които сме си поставили, са постигане на
технически, екологичен и
финансово устойчив ВиК
отрасъл, като предоставяме услуги с високо
качество на социално по-

ÅǎǴǖǕǺǮǶǺǮȂǴ´ǚǚǐ²ǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺ
Йордан Минчев от „ВиК Йовковци” ООД посочи, че в РПИП са
включени всички територии, които
са обхванати от ВиК оператора.
„Имаме 13 агломерации, като 3 от
тях са с над 10 000 е.ж., а останалите 10 са между 2 и 10 000 е.ж. В
документа разглеждаме подробни
екологични оценки, анализирани са
всички археологически дадености,

както и сеизмични зони, които ще
бъдат обхванати в бъдещото инвестиционно намерение, и проекти, които ще се финансират от
ОПОС“, информира той.
„ВиК Йовковци” ООД е завършило измервателната кампания за
водоснабдяването по утвърдена
методика, като основните пунктове са съобразени с водоснабди-

ÅǎǴǖ´Ǒǚǚǐ²ǝǺȀǴȋǺǭǷǬǽǾ
Мариана Колева от „ВиК” ЕООД
София област информира, че в рамките на измервателната кампания
са проведени подробни геодезически, геоложки и хидроложки проучвания за определяне на актуалното
състояние на ВиК мрежата. „Имаме
общо 152 водоснабдителни системи,
като над 85% от тръбите са стари,
амортизирани, корозирали, с нарушени връзки. Основните проблеми са

свързани с огромната територия и
голямата дължина на ВиК мрежата.
Загубите по трасетата се движат
между 60 и 70%“, посочи тя.
Колева изтъкна, че операторът
среща особени трудности в Самоков, където водоснабдителната
мрежа преминава през много сложен
терен. „В РПИП предлагаме изграждането на алтернативно трасе,
което е по-дълго, но е много по-дос-

телната система „Йовковци”, както и с характерни и важни точки
и зони по вътрешноразпределителните мрежи и съоръжения. Извършена е и процедура по измерване
на канализационната система,
определени са характерни места
с недостатъци и пропуски, както
и структурни проблеми и пропадания.
тъпно за експлоатация за нашите
екипи“, добави тя.
По отношение на качеството на
питейните води беше отчетено, че
има моментни отклонения. ПСПВ са
строени преди 40 - 50 г., като тази
в Лъкатник се нуждае от цялостна
реконструкция.
Канализационната мрежа в областта е с високо покритие. Изключение правят агломерации до 10 000
е.ж., като Божурище, Петърч, Правец, с. Костенец и още няколко.

ÅǎǴǖ´ǚǚǐ²ǞȆǼǯǺǮǴȅǱ ÅǎǴǖ´Ǒǚǚǐ²ǡǬǽǶǺǮǺ
Инж. Красимира Кузманова коментира, че очакваните инвестиции от ЕС във ВиК мрежата
в областта ще дадат възможност за развитие
на сектора. „В документа разглеждаме водохващанията – резервоари, язовири, довеждащи
външни водопроводи, ПСПВ, напорни резервоари
и др. Разбира се, и канализационната мрежа“,
посочи тя.
По отношение на качеството на водите инж.
Кузманова заяви, че са констатирани различни
отклонения, основно мътността, в снабдяването на Търговище и околните села от яз. „Тича”.
Според нея за този проблем е наложителна посериозна инвестиция в съществуващата ПСПВ.

„Ние работим на около 28% от територията
на Южен Централен район.
„ВиК“ ЕООД – Хасково, обслужва 11 общини с 265 населени места, от които 4 са с
над 10 000 е.ж., а 65 – под 50
души“, заяви представителят на дружеството Катрин
Найденова.
Захранването с питейната вода става от вододайни зони, от подземни водни
тела, като почти всички

системи са помпени. „От 15
такива източници само при
4 водата е добра. Един от
основните параметри, по
които водата е замърсена,
е наличието на манган, нитрати, фосфати и сулфати,
които са свързани със селското стопанство“, отчете Найденова. Тя добави, че
решението е или изграждане
на модерни ПСПВ, или сериозна реконструкция на съществуващите мощности.

носима цена. Секторът
е един от най-тежките
в икономиката, изключително важен за живота
и здравето на хората“,
коментира Иванова. Зам.министърът припомни, че
ВиК активите в страната
включват над 90 хил. км
водопроводи и канализационни мрежи, построени
преди десетилетия. Огромната част от тях се
нуждаят от подмяна или
сериозен ремонт.
„Поели сме ангажимент пред ЕС да изградим ВиК инфраструктура,
която е в съответствие
с европейските директиви в областта на питейните и отпадните води.
Това предпоставя необходимостта от максимално
съсредоточаване на усилията за ползване на фон-

довете на ЕС за подмяна
на инфраструктурата“,
каза още Деляна Иванова.
В края на изказването си
тя информира, че в момента с европейски средства
от „ОПОС 2014 - 2020“ се
изпълняват обекти в 15
административни области.
Последва ха презентации на представители
на ВиК дружествата от
Велико Търново, Габрово,
Плевен, София област,
Тъ р гови щ е и Х ас ково,
които отчетоха изпълнените дейности по РПИП.
На форума бе направена
равносметка и за постигнатото по договорите за
надграждане на капацитета на заинтересованите
страни в отрасъл ВиК.
Представени бяха и добри
практики.

ÅǎǴǖµǚǚǐ²ǏǬǭǼǺǮǺ
„По отношение на качеството на водата в областта нямаме трайни отклонения. Единственият голям
проблем се явява мътността на водата в определени периоди на годината“, посочи Елена Богданова от
„ВиК” ООД – Габрово. По думите й при направените
измервания за водопроводните мрежи са констатирани загуби по довеждащи водопроводи от около 21%. Сериозен проблем е отчетен на територията на община
Севлиево – външният водопровод след отклонението
за града до с. Добромирка регистрира загуби от 70,4%
от подаденото водно количество.
„По отношение на намаляване на загубите за населени места с над 10 000 е.ж., каквито са Габрово и
Севлиево, е наложителна реконструкция на довеждащи
водопроводи и по преминавания на магистралните клонове под реките Янтра и Паничарка, както и ремонти
на част от вътрешната водопроводна мрежа“, бе категорична Богданова. Тя добави, че в РПИП са определени и съответни мерки за подобряване на водоснабдяването на селища с население от 50 до 2000 е.ж.

ÅǎǴǖ´Ǒǚǚǐ²ǛǷǱǮǱǹ
На територията на област Плевен са определени
15 агломерации, като Плевен и Червен бряг са с над
10 000 е.ж., а останалите 13 са до 10 000 е.ж. Инж. Божин
Бонев от „ВиК” ЕООД – Плевен, съобщи, че извършената
измервателна кампания на големите водоснабдителни
съоръжения показва огромни загуби по вътрешните системи – за гр. Плевен – до 70%, а за Червен бряг – 61,7%.
„Имаме доста източници с недобро качество на питейната вода. Анализирани са алтернативните водоизточници. В региона има реки, големи водни ресурси,
които към момента не се използват, а за това има възможности“, посочи инж. Бонев.
В РПИП са установени и водопроводи с високи налягания, малка проводимост, систематизирани са авариите. Документът предвижда локални пречиствателни
съоръжения за по-малките населени места.
По отношение на канализационните системи се посочва, че такива има в 9 населени места, ПСОВ са 4, а
действащите канализационни помпени станции – също 4.
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Заради проблема с рязкото поскъпване на строителните материали е застрашена
реализацията на проекти на местните власти на стойност над 2 млрд. лева
Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ - Сливен
В рамките на три дни
Сливен бе домакин на Х
Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено
планиране от общините.
Форумът бе организиран
от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и
„НСОРБ Актив“ ЕООД. В
събитието се включиха
зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов, директорът
на Националния институт
за недвижимо културно
наследство (НИНКН) арх.
Петър Петров, зам.-началникът на Дирекцията
за национален строителен контрол (ДНСК) арх.
Деляна Панайотова, зам.кметовете на Сливен по
устройство на територията Камен Костов и по
икономическо развитие
Стоян Марков, съдия Галина Солакова от Върховния
административен съд.
НСОРБ беше представено
от изп. директор Силвия
Георгиева. Юбилейната
среща събра над 100 участници от 60 общини, като
в нея се включиха и представители на браншови
организации – КАБ, БААИК,
Областното представителство на КСБ в Сливен.
Във форума участваха още
инж. Георги Даракчиев,
главен директор дирекция
„Строителен контрол“ в
ДНСК, Анна Сибинова, и.д.
началник-отдел „Правнонормативно обслужване“ в
ДНСК, инж. Светла Кутлева, началник на Служба по
геодезия, картография и
кадастър – Бургас, и инж.
Теодора Балулова, началник
на СГКК – Сливен.
Програмата на форума
включи няколко панела, на
които бяха обсъдени публикуваните за обществено
обсъждане промени на Закона за устройство на територията (ЗУТ), възможностите за дигитализация
на инвестиционния процес
и за финансиране на общинските проекти с национални и европейски средства и
от Плана за възстановяване и устойчивост на България. Проведоха се и дискусии, в които бяха очертани
ролите и отговорностите
в контрола по строителство. Бяха разгледани промените в нормативната
уредба за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри. Във фокуса на срещата бе и подобряването
на процесите за опазване
на недвижимото културно
наследство и на взаимодействието между НИНКН
и местните власти.

„Сверяването на часовниците за предизвикателствата и възможните
решения в работата ни е
задължително. Споделянето на проблемите по време на ежегодните срещи
на общинските архитекти
винаги води до предложения
за законодателни промени“,
каза при откриването на
срещата Здравко Здравков,
главен архитект на Столичната община и председател на Постоянната
комисия към НСОРБ по устройство на територията
и недвижимо културно-историческо наследство.
Зам.-кметовете Стоян Марков и Камен Костов
поздравиха участниците
от името на кмета на община Сливен Стефан Радев
и пожелаха успех на форума. Марков изрази задоволство, че Сливен е домакин
на годишната среща на
главните архитекти, която според него се е превърнала в

посланик на добрия диалог между централното и
местно управление.
„Убеден съм, че дискусиите в търсенето на
дългосрочни и работещи
решения ще бъдат ползотворни“, добави той. Стефан
Марков запозна аудиторията с амбицията на община Сливен за осигуряване
на достъпна и комфортна
градска среда с повече зелени площи.
На присъстващите в
залата бе представен и
новият главен архитект
на община Сливен – Виктор
Дойчинов.
„Срещата на архитектите от общините е
лична кауза както за мен,
така и за екипа на „НСОРБ
Актив“, защото поставихме началото й точно преди десет години във Велико Търново и я направихме
задължително събитие в
общинските календари. Събитието се чака с еднакво
желание както от Вас, така
и от представителите на
браншовите организации и
централната власт”, заяви

Силвия Георгиева. Тя разясни специфични акценти при
изпълнението на общинските проекти в рамките
на предстоящия програмен
период, като коментира и
Плана за възстановяване
и устойчивост, който обхваща 57 инвестиции и 48
реформи в 4 стълба и 12
компонента. По думите на
Георгиева по Плана ще се
модернизира образователна инфраструктура, ще се
изграждат младежки центрове, ще се обособяват
STEM центрове.

Подобряването на енергийната ефективност на
сградния фонд също е важен
елемент в стратегическия
документ,
както и внедряването
на Единна информационна
система по устройство
на територията, инвестиционно проектиране и
разрешаване на строителството. Подкрепа ще получи и пилотната фаза за
въвеждане на строителноинформационно моделиране
(BIM) в инвестиционното
проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на сектора
в България. Планът ще финансира и Програма за публична подкрепа за развитие
на индустриални зони, паркове и сходни територии и
привличане на инвестиции,
стана ясно от изказването
на Силвия Георгиева.
Тя обърна внимание
и на инициативата „Нов
европейски Баухаус“. Изп.
директор на НСОРБ припомни, че Европейската
комисия е обявила три нови
покани за представяне на
предложения. Първата и
втората са насочени към
дейности за ангажиране
на гражданите и създаване
на обществени пространства заедно с тях. „С третата се предоставя техническа помощ на малки и
средни общини, които не
разполагат с необходимия
капацитет или експертен
опит, за да реализират
свои проекти по „Нов европейски Баухаус“, посочи

инфлацията. Тази скала,
разработена на база данни
от НСИ и Евростат, ще
позволява диференцирано
прилагане за отделните
типове строителство –
пътища, сгради и др., и ще
позволи отчитането на
специфичните материали,
влагани в различните видове строителство.
Участниците обсъдиха
и Методическо указание
на АОП за възможности за
индексиране на договори по
време на изпълнението им
в условия на инфлация.
От името на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан
Караджов зам.-министър
Аспарухов поздрави участниците в събитието и ги
увери, че МРРБ се отнася
със сериозно разбиране към
проблемите и предизвикателствата пред главните архитекти и тяхната
отговорност за перспективното развитие на населените места. Стефан
Аспарухов представи

архитектите в България и
Камарата на строителите
в България. Документът
предвижда страните да си
сътрудничат за

създаване на образователен
център по архитектурна и
строителна реставрация.

„Застрашено е изпълнението на проекти на общините на стойност над 2
млрд. лв. НСОРБ настоя за
разработване на правила
за индексиране на договорите за строителство от
междуведомствена експертна група, отчитащи
всички фактори – инфлаци-

насочени към намирането на баланс и справедливост за всички страни
в инвестиционния процес.
„Сериозно внимание ведомството отделя и на
необходимостта от дигитализация на процесите
в сферата на строителството“, добави той.
В дискусионния панел,

Други главни цели са:
обучение и практическа
подготовка на квалифицирани кадри за извършване
на консервационно-реставрационни дейности и работа по обекти – недвижима
културна ценност (НКЦ);
опазване и популяризиране
на културно-историческото наследство; изготвяне
на нормативна база с ясна
субординация и отношения
между институциите за
опазване на НКЦ и подобряване на архитектурния облик на населените места;
повишаване на квалификацията на специалистите
– архитекти, строители,
художници, за работа с
НКЦ; изграждане на добра
инфраструктура и връзки с
архитектурни резервати;
и др.
Панелът продължи с
дискусия по основните
проблеми, възпрепятстващи ефективното опазване на НКЦ, като липса на
експерти в отговорните
административни структури, както и неактуалност на списъците на НКЦ
от местно ниво за сведение и ансамблово значение,
които реално възпрепятстват и функционирането
на 6-те общински звена
по чл. 17 от Закона за кул-

ята в сектора, различните
типове строителство,
специфичните материали
и др. Необходим е траен механизъм за актуализиране
на цените по договорите,
който да се прилага занапред в дългосрочен план“,
бе категорична Георгиева.
На срещата бе коментирано, че по информация
на АОП основната възможност, която се обсъжда, е
индексирането на действащите договори чрез използването на скала от
индекси, които отчитат

посветен на недвижимото
културно наследство, бе
представена „Концепция
за устойчиво развитие и
управление на културно-историческото наследство
на територията на община Брацигово“, разработена
от арх. Георги Цапков, арх.
Младен Китов и арх. Десислава Димитрова. Арх.
Димитрова припомни, че
на 20 януари бе подписан
меморандум за сътрудничество и развитие на концепцията между община
Брацигово, Камарата на

турното наследство. Директорът на НИНКН арх.
Петър Петров запозна аудиторията с възможностите за подобряване на
процесите по опазване на
недвижимото културно наследство и по-тясното сътрудничество с общините.
В заключителния панел
присъстващите на срещата обсъдиха със съдия
Галина Солакова от ВАС
конкретни примери и предизвикателства от общините по прилагането на
ЗУТ.

тя. Георгиева добави, че
знанията и поуките, извлечени в рамките на тази
покана, ще бъдат включени
в инструментариум, който
да се използва от други
общини и представители
на обществеността за
разработването на нови
или възпроизвеждането на
реализирани проекти по
инициативата.
Силвия Георгиева засегна и

проблема с рязкото поскъпване на строителните
материали.

краткосрочните и средносрочните мерки във визията
на МРРБ за промените в
ЗУТ,
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Амбициозна капиталова програма в Кърджали и предпазливи инвестиции за благоустрояване
Елица Илчева
Трудна и далеч не каквато биха желали кметовете е финансовата 2022 г.
за повечето общини. Почти навсякъде в страната
бюджетите на местните
власти бяха приети с голямо закъснение през април,
като все още има градове,
в които процесът не е приключил. Непредвидимата
обстановка, породена от
здравната криза и продължаващата вече трети месец война в Европа,
принуждават кметовете
да са предпазливи в инвестициите в градска среда,
дори когато ги определят
за приоритетни. Общата
за страната картина се
повтаря и във финансовите рамки на поредните
общини, които представяме – Кърджали, Свиленград, Плевен и Благоевград.
Общото е, че никъде не са
предприели вдигане на данъците с цел повече приходи и навсякъде се разчита
на 100-процентовата им
събираемост. Сигурно е
също, че само след месец
или два градоначалниците
ще мислят за актуализация
на бюджетите, която ще
даде възможности за преразпределение на парите в
зависимост от случващото се у нас и по-света.

26% от бюджета на Кърджали са за
капиталови разходи

В обновения „Арпезос Север“ ще бъде изграден скейт парк за
младежта

Кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис увери съветниците, че инвестиционната програма е
приоритет

Кризисен, но и инвестиционен бюджет в Кърджали
Кризисен, но и инвестиционен, социален и бюджет
на децата на Кърджали.
Така кметът на общината
д-р инж. Хасан Азис обяви
макрорамката за 2022 г.,
която вече е приета от Общинския съвет. Тя е в размер на 88 880 000 лв., като
60% са за държавни дейности, 39% за общински и 1%
за дофинансиране. Плансметката е с ръст от над
17% спрямо 2021 г. Парите
от централния бюджет са
62 475 260 лв., а от местни
приходи – 20 266 140 лв.
В с и ч к и кап и т а лови
средства за годината са
23 108 184 лв., като в тях
влизат и тези по 16 проекта, финансирани от Европейския съюз на стойност
над 12 млн. лв. С местни
приходи се планират проекти за 10 348 000 лв.,
осигурени от следните източници: целева субсидия
от Републикански бюджет
– 4 503 600 лв., собствени приходи от продажби
– 2 390 000 лв., преходен
остатък за капиталови
разходи – 3 454 000 лв.
„Работата за подобряване на жизнената среда
ще продължи през тази
и следващата година. За
поддържане на паркове и
градини ще има 751 590 лв.,

Очаква се тази година да бъде завършен туристическият
център на Перперикон

за нови тротоари, улици и б л а го ус тро яване
– 1 488 000 лв., за общинска пътна мрежа и зимно
поддържане – 840 400 лв.
Предвидени са серия от
проекти, насочени към децата, първият от които
е вече факт – въженият
парк в „Простор”. Ще търсим финансиране за скейт
парк в „Арпезос Север”,
каза д-р инж. Хасан Азис.
По думите му ще бъдат
изградени детска градина
в кв. „Възрожденци“, ясла в
центъра на града, ще се
направи реконструкция на
бившето спортно училище и разширението на две
детски градини. Очаква се
през тази година и проектът за посетителски център на Перперикон да бъде
реализиран и обектът да
заработи.
„Един от важните въпроси за общината е този
за водоснабдяването на
малки населени места. В
Болярци все още чакат
вода, има нужда от подобряване на водоснабдяването в Черна скала, Долна

Бленика. Тази и следващата година ние трябва
да приключим с темата
за подземна инфраструктура за осветлението.
Въпросът е разрешен на
60 - 70%”, коментира още
кметът на Кърджали.
Той изрази надежда и за
приключване на проекта за
информационния център и
залата за заседания на Общинския съвет. Проектът
е забавен заради продължило с години прехвърляне
на собствеността на 30
кв. м в сградата на местната администрация от
държавата на общината.
Годишният разход за
проектите, изпълнявани
със средства от ЕС, е
7 374 895 лв. От тези, които са свързани със строителство, най-големият е
по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“)
„Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите“. По него се работи
от 2020 г. и е на обща
стойност 8 855 144 лв., а
тази година ще се усвоят

2 578 365 лв. Ще продължи
реализацията и на друг
обект с туристическа
насоченост – „Древните
Родопи и Егея – Културен коридор в подкрепа
на развитието на региона“, който е по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „България – Гърция
2014-2020“. Стойността е 2 347 173 лв., като
трябва да бъде приключен
настоящата година, а оставащото финансиране е
1 173 586 лв.
По „ОПРР 2014 - 2020“
се изпълнява и проект за
ремонт на улици и тротоари за над 5 млн. лв., като
остава да се усвоят още
810 679 лв. За областния
информационен център са
заложени 124 999 лв. В изграждането на Център за
подкрепа на лица с увреждания по ОП „Развитие на
човешките ресурси 2014
– 2020“ ще бъдат вложени
449 999 лв. По Програмата
за развитие на селските
райони ще продължи изпълнението на „Ремонт и
рехабилитация на детски
площадки в населени места
на територията на община Кърджали” на стойност
125 627 лв.

Пълен консенсус за макрорамката в Плевен
Бюджет 2022 г. на община Плевен беше приет
единодушно. Общият му

размер е 156 353 023 лв., в
т.ч. приходи за държавни
дейности - 93 248 594 лв.,
и местни при ходи 63 104 429 лв.
За функция „Жилищно
строителство, благоустройство и комунално
стопанство и опазва-

не на околната среда“
предвидените средства
са 22 819 011 лв., в които влизат 832 720 лв. за
кметствата със самостоятелен бюджет. Финансирането на обектите по
това перо е изцяло с местни приходи.

Съветниците в Плевен гласуваха средства за нов
Общ устройствен план и за подобрения по символа на града –
мемориала „Епопея”
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в Плевен, Свиленград и Благоевград

Отделно капиталовите разходи с бюджетни
средства са 14 641 247 лв.,
от които 11 137 070 лв. от
местния и 3 504 177 лв. от
държавния бюджет. Инвестиционни проекти ще
бъдат финансирани и с
пари от Европейския съюз
– 12 634 280 лв.
С преходен остатък
от целеви трансфери за
капиталови разходи от
2019 г., 2020 г. и 2021 г. ще
се изпълняват следните
обекти: Подпорна стена
„Княз Борис I“ – 32 039 лв.;
Общ устройствен план на
община Плевен – 69 880 лв.;
противопожарна система
Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ – 238 600 лв.;
частично изграждане на
улица в жк „Дружба“; реконструкция на система
за улично осветление; ремонт на летен театър в
парк „Кайлъка“; на общински
път Трънчовица – Новачене
– 2,1 млн. лв.; и други. Още
2 549 500 лв. има за ремонт
на улици в града, които се
очаква да дойдат от местни приходи.
Сред проектите, включени в инвестиционната
програма на общината за
текущата година, са още:
изграждане на Основно
училище „Валери Петров“;
ремонт на зала „Спартак“;
ремонти на исторически
обекти в Плевен; строителство на допълнително
водоснабдяване в с. Горталово; ремонт на улици в
с. Бохот; подмяна на канализация в с. Ясен; и др.
Още почти 1 млн. лв. ще
се вложат в реконструкци-

Съветниците в Свиленград залагат основно на собствени приходи в инвестиционната програма

лихвени заеми по проекти
– 66 820 лв., както и преходен остатък от държавна дейност за 2021 г. от
1 689 731 лв.
В приходната част на
бюджета за 2022 г. е взето
предвид, че за изминалата
2021 г. общината е сред
малкото с преизпълнение
от 106% при събираемостта.
„Бюджет 2022 на Свиленград е първият съставен в услови ята на
необнародван до края на
предходната година Закон
за държавния бюджет на
Република България в пандемия, икономическа криза,
породена от ръста на цените на енергоносителите
и материалите, и война,
застрашаваща сигурността в Европа. Поради тази
обстановка са предвидени
както необходимите раз-

Предвидени са средства и за довършване на ремонта на
автогарата в Плевен, която коренно промени визията си

ята на автогара Плевен,
където ще се изгради информационен остров и
видео наблюдение, охранителна система и други.

Свиленград – много европейски проекти за малко
пари
Община Свиленград ще
разполага с 34 747 081 лв.
през 2022 г. Финансовата
рамка е приета с пълно
мнозинство на редовна сесия на Общинския съвет.
За делегирани от държавата дейности са предвидени
19 046 157 лв., а за местни
дейности - 15 700 924 лв.
Тук влизат и временни без-

ходи за текущата година,
така и средства за продължаване на реализацията на
мерки от предходната и
достатъчно резерви за минимизиране на рисковете“,
заяви при представянето
му зам.-кметът Мария Костадинова.
Инвестиционната програма за 2022 г. е в размер
на 7 822 949 лв. Интересно
е, че обратно на общата
тенденция повечето пари
за капиталови разходи да
идват от ЕС, тук от бюджета са 6 637 242 лв., а
от европейски проекти,
които са общо 30 на брой
- 1 185 707 лв.
За Общинското пред-

Визията на града няма да усети съществена промяна през
настоящата година

приятие „Благоустрояване
и озеленяване” са заделени
3 561 721 лв. Средствата
са разпределени за поддръжка на улично осветление, изграждане, ремонт
на пътна мрежа, дейности
по жилищно строителство, благоустройство и
регионално развитие, озеленяване, чистота и други
дейности.
В разходите за култура,
читалищно дело и музеи,
които са 827 143 лв., влизат освен издръжката и
текущи ремонти на читалища в селата, обновяване
на арт галерията, конкурс
за нов общински музей и изграждане на посетителски
център.

та е 105,7 млн. лв. Според
местната власт, тъй като
голяма част от средствата са делегирани, възможностите за постигане на
по-добри резултати за благоустрояване на градската
среда са ограничени.

„Бюджетът на Благоевград за 2022 г. не е това,
което ни се иска да бъде.
Забавянето на децентрализацията е една от причините общините да не
могат сами да определят
къде да влагат средства“,
коментира кметът на Благоевград Илко Стоянов. По
думите му общата рамка
от над 105 млн. лв. изглежда много голяма, но близо
80% от тези средства са
за делегирани дейности,
които трябва да бъдат
разпределени и разходвани
в точно определени ресори. „Целите са да държим
общината спокойна, стабилна, доколкото може в
тези условия, и да чакаме
евентуалното европейско
финансиране. Към момента това са намерения, все
още говорим в бъдеще време“, коментира градоначалникът.
Илко Стоянов съобщи,
че капиталовата програма
на община Благоевград в
новия бюджет е в размер
само на 2 млн. лв., затова
е много важно как ще бъдат разпределени така
наречените остатъци в
бюджета.
Голяма част от парите
ще бъдат заложени за изготвяне на проекти, защото Благоевград има нужда
от такива.
„Ще се работи усилено
за създаване на страте-

гия за проектно развитие,
за да може, когато дойде
финансирането, да имаме
готовност. Сред приоритетите са подобряване
състоянието на пътната
инфраструктура, на градската среда и други. По
този повод ще бъде реализирана инициативата
„Заедно за нашия общ дом“,
в която активно ще участват гражданите, които ще
дават своите предложения
за това как искат да се подобри градът“, коментира
още Стоянов. За тази цел
са планирани 200 хил. лв. в
общинския бюджет.
Проекти, които са належащи за изпълнение, според кмета са подобряване
подходите на града, което
включва благоустрояване
ведно с подмяна на ВиК, на
основни пътни артерии и
изграждане на ул. „Промишлена“. Също изготвяне на
проект за надлез при кв.
„Грамада“, който да започва от ул. „Зелендолско
шосе“ и да завършва при
кръстовището под I УК на
ЮЗУ, както и надграждане
на болничен комплекс при
ул. Славянска“. От местната администрация посочиха, че е необходимо да
бъдат направени постъпки
за нов Общ устройствен
план на Благоевград, за
да може да се постигне
по-благоприятна градска
среда.

Благоевград свива до
минимум инвестициите в
градска среда
През настоящата година бюджетът на община-

Кметът на Благоевград Илко Стоянов съобщи при приемането на бюджета, че капиталовата
програма на общината е 2 млн. лв.

В Благоевград е належащо изграждането на надлез към
кв. „Грамада“, както и подобряването на достъпността от
подходите към града
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ǹȚȈȘȚȐȘȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈȌȍȚșȒȈȋȘȈȌȐȕȈȊǷȓȖȊȌȐȊ
Проектът се финансира с 3,4 млн. лв. от ОПРР
Страницата подготви
Елица Илчева
Нова сграда на детска градина „Зорница“ в
район „Южен” в Пловдив
ще отвори врати до края
на следващата година.
Изграждането й стартира със символична първа
копка, която направиха
зам.-кметът по „Строителство и инвестиции“
Пламен Райчев и районният кмет Костадин Язов, а
кметът на община Пловдив Здравко Димитров
плисна традиционното
менче и пожела на строителите да им върви по
вода. Обектът се реализира по проект „Реконструкция, преустройство
и изграждане на образователна инфраструктура
в 2 детски градини в град
Пловдив”. Той е на обща
стойност над 8,6 млн. лв.,
като финансирането е

осигурено по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 - 2020”.
„Обещахме, че ще построим 12 детски градини и ясли в рамките
на този мандат, а ето
че ще направим 14 нови
детски заведения. Призовавам строителите да
работят бързо и качествено и в скоро време да

ǶȉȡȐȕȈǫȈȉȘȖȊȖȕȈșȚȖȧȊȈȏȈȚȘȍȚȈ
ȓȍȕȚȈȕȈȘȍȗțȉȓȐȒȈȕșȒȐȗȢȚ
Община Габрово поиска от Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ)
изграждане на трета лента за ляв завой за идващите от Габрово в посока
село Враниловци, където
в момента се създават

конфликтни ситуации на
кръстовището с републикански път II-44 Севлиево –
Габрово. След среща между
общината, областната
администрация и АПИ по
проблема с конфликтното кръстовище е решено

ни съберат отново, за да
открием обекта“, заяви
Здравко Димитров.
Новата сграда на
ДГ „Зорница“ ще бъде за
пет групи – общо 125
деца от 3 до 6 години.
Градината ще разполага
със занималня и спалня,
гардеробно помещение,
офис-разливна. Ще има и
физкултурно-музикален
Агенцията да изпълни допълнителни мерки за обезопасяване на участъка, а
общината да извърши преброяване на движението на
МПС във всички направления, което да докаже необходимостта от трета
лента. Освен това община
Габрово е възложила изпълнение на осветление в района на кръстовището.

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

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
Специални кофражи и метални
конструкции
 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични
подпори
 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
 Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
 Жилищни и административни сгради
 Търговски сгради (молове)
 Пречиствателни станции
 Атомни електроцентрали
 Мостови съоръжения
 Подпорни стени
 Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
 Метростанции

 Кофраж за кръгли стени

салон, зала за прожекции,
кабинет по рисуване и фонотека, както и собствено перално помещение. На
двора ще бъдат изградени 5 площадки за игра.
Проектът включва и ремонт и ново оборудване
на кухненския блок на ДГ
„Зорница“. Поръчката е
възложена на инженеринг
и се изпълнява от „Парсек
Груп“ ЕООД.
Костадин Язов информира, че в район „Южен“
ще бъдат изградени общо
4 детски заведения. По
думите му предстои да
с т арт и ра с трои тел ството на ДГ в двора на
СУ „Стоян Михайловски“,
а СМР на детската градина на бул. „Александър
Стамболийски“ са приключили и се чака изборът на изпълнител за
обзавеждането. Проектират се и детски ясли
в „Южен“.

ǓǬǻǺȃǹǬǺǭǹǺǮȋǮǬǹǱǾǺ
ǹǬǻǷǺȅǬǰÅǒǴǾǱǹǻǬǳǬǼ´
В ход е рехабилитацията на площад „Житен пазар“
в Пловдив. Обектът се реализира в рамките на проект
„Обновяване на градската среда в община Пловдив 2020
- 2023 г.“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.
Първата копка направиха зам.-кметът по „Образование
и бизнес развитие“ Стефан Стоянов, кметът на район
„Централен“ Георги Стаменов и директорът на Дирекция
„Строителство и инвестиции“ в община Пловдив Юлиян
Попов. В събитието участва и Красимир Донков, собственик на фирмата изпълнител „Проинвестстрой“ ЕООД.
„Този обект се забави малко, но важното е, че стартира и до есента ще може да бъде завършен. С неговата
реализация кварталът става още по-желано място за живеене и инвестиции. Много скоро тук ще има съвсем нова
градска среда“, заяви Стефан Стоянов.
Георги Стаменов обясни, че на площада ще бъде изградена водна каскада, ще има много пейки, озеленяване,
както и нови детски съоръжения. „Мястото ще претърпи
пълна промяна. Идеята ни е туристическите групи, които
посещават Стария град, да се събират тук и след това
да се изтеглят към паркинга за автобуси, който изградихме. Амбицията ни е да открием обекта за празника на
Пловдив“, каза още районният кмет.
Красимир Донков обеща, че до старта на учебната
година жителите и гостите на Пловдив ще се радват на
напълно преобразеното пространство.

ǶȚȒȘȐȝȈȕȖȊȐȧȒȖȘȗțșȕȈǴǶǩǨǳ
ÄǬȘǹȚȍȜȈȕǿȍȘȒȍȏȖȊ´ȊȢȊǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ
С откриването на нов
корпус на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико
Търново се реализира дългогодишна идея за сливането на двете бази на лечебното заведение. Сградата
на 8 етажа е свързана чрез
топла връзка с основния
стационар на лечебницата и там са преместени
5 отделения, които досега
са били в странична база
в кв. „Варуша“. Проектанти на новия корпус са „Иво
Петров Архитекти” ООД,
а фирмата изпълнител е
„Билдинг Комфорт” ЕООД.
Инвестицията за новото здание възлиза на близо

10 млн. лв. и е реализирана
със собствени средства
на лечебното заведение
от продажбата на имоти и нисколихвен заем.

Парите за обзавеждане и
оборудване са в размер на
800 000 лв. и са осигурени
от Министерството на
здравеопазването.

ǷȘȍȊȘȢȡȈȚșȚȈȘȈșȋȘȈȌȈȊǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌ
ȊȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȍȕȞȍȕȚȢȘ
Сградата на бившия
Междуучилищен център в
Благоевград ще бъде обновена с проект по Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност,
енергийна сигурност“,
осъществявана чрез Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014 2021 г. Той ще се реализира
в партньорство с „Норск
Енерджи“, Норвегия. Об-

щата стойност на инвестицията е 1 027 000 лв.,
които са 100% безвъзмездни финансови средства, а
срокът за изпълнение е 24
месеца.
По думите на кмета на
Благоевград Илко Стоянов
целта е да бъдат създадени подходящи условия
за поетапното изграждане на модерен младежки
център, където да бъдат
провеждани извънкласни

обучителни и културни
дейности. Освен това ще
се подобри енергийната
ефективност на сградата
на образователния център,
като идеята е да се постигне възможно най-ниско
потребление на енергия.

ǸȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈȕȈǴȓȈȌȍȎȒȐȧȌȖȔ
ȊǷȈȏȈȘȌȎȐȒȍȕȈȜȐȕȈȓ
„Младежкият дом в Пазарджик ще
добие съвсем различен вид.“ Това заяви
кметът на общината Тодор Попов при
инспекция на ремонта на зданието. До
момента е направен цялостен външен
ремонт, оправен е покривът, сменена е
дограмата, дюбелирани са всички фасадни плочи, които са падали и са създавали
риск от инциденти.
„Не сме спрели да обръщаме внимание
на всички институции на територията
на община Пазарджик. Дойде време и за
Младежкия дом. Той ще е една шарена изненада за хората на празника на Пазарджик, защото Младежкият дом трябва да
носи позитивизъм и радост, да е цветен,

интересен, слънчев и светъл, и затова с
нашите партньори решихме да направим
нещо, което досега не е правено“, каза
още кметът Попов.
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ǹȚȘȖȐȚȍȓȐȖȚȇȔȉȖȓȗȖȔȖȋȕȈȝȈȏȈȘȍȔȖȕȚȈ
ȕȈțȓȐȞȈȚȈȌȖǫȘȍȉȕȐȧȒȈȕȈȓ
Напредват дейностите на ул. „Търговска“, които се изпълняват със
спестен ресурс от ОПРР
Страницата
подготви
Елица Илчева
Приключва полагането
на два пласта асфалт на
довеждащия път до Гребния канал в Ямбол. Участъкът, дълъг над 200 метра,
не е имал покритие повече
от 20 години. Общината е
осигурила 20 000 лв., а останалите средства са дарение от местната фирма
„Хидросистем“ ЕООД.
„Надявам се, че ремон-

тът ще допринесе за пълноценното изживяване на
жителите и гостите на
града, които решат да посетят местността“, коментира кметът на Ямбол
Валентин Ревански.
Предстои да започне
ремонтирането на пътна
отсечка от довеждащия
път до Гребния канал към
местност Ормана. Участъкът е с много дупки,
неравности и липсващ
асфалт. Дейностите ще
бъдат финансирани изця-

ǨșȜȈȓȚȐȘȈȚȟȈșȚȖȚȉțȓÄǩȢȓȋȈȘȐȧ´ȊȢȊǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ

ǻȒȘȍȗȍȕȖȍșȊȓȈȟȐȡȍȚȖȗȘȐȘȐȒȔ
ȕȈȗȢȚ,ǸȈȌȖȔȐȘǷȍȘȕȐȒ
С издаването на разрешението за ползване
з авъ р ш и у к р е п в а н е т о
на свлачището при км.
72+300 на път I-6 Кюстендил – Радомир – Перник, съобщиха от Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ). Обектът е реализиран по проект „Превенция и противодействие на
свлачищните процеси по
републиканска пътна мрежа - Фаза 2“ по ОП „Околна
среда 2014 - 2020“, по който се възстановяват общо
5 обекта. Той е на обща
стойност 17 815 006,80 лв.
От АПИ припомниха,
че интензивните валежи

през 2015 г. са активизирали свлачищна зона на
първокласния път, който
е основна транспортна
връзка на жителите на
Кюстендил и Радомир със
София. За спиране на свлачищния процес на обекта
в близост до Радомир са
изпълнени геозащитни
строително-монтажни работи. Изградена е укрепителна конструкция, която
включва стоманобетонови
пилоти в петата на свлачищния откос и стоманобетонова подпорна стена.
Отводняването в участъка се осъществява чрез
дренажни ребра, облицован

окоп и дренаж. Отсечката
е с възстановена хоризонтална маркировка.
Изпълнител е „ПЪТГЕО
2018“ ДЗЗД с участници
„Пиринстройинженеринг“
ЕАД и „Геоконструкт“ ООД.
Договорът е на инженеринг и е на обща стойност
336 000 лв. Авторският
надзор e осъществен от
„ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД. Строителният надзор е на „Консулт инженерингс“ ЕООД и
е за 17 010 лв.

ǶȉȧȊȐȝȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȈȗȖȘȢȟȒȈȏȈȌȖȊȢȘȠȊȈȕȍȕȈșȗȖȘȚȕȈ
ȏȈȓȈÄǨȉȘȐȚțș´ȊǸȈȏȋȘȈȌ
Община Разград обяви обществена
поръчка за ремонт на спортна зала „Абритус“. Проектът за обновяването на
обекта стартира още през 2013 г., като
стойността му бе 1 099 391,53 лв. След
частично изпълнение той бе спрян поради
установяване на компрометирани участъци в конструкцията и междувременен
фалит на избраната фирма. „Въвеждането в експлоатация на обекта е сред основните приоритети на местната власт
и усилията, насочени към изпълнение на
този ангажимент, не са спирали от началото на мандата на общинското ръководство“, съобщиха от пресцентъра на
администрацията в Разград.
В новата обществена поръчка, обявена в края на миналата седмица, са
описани конкретни видове строителни
и монтажни работи на прогнозна стойност 333 333,33 лв. без ДДС. Те трябва
да се реализират: в салона за баскетбол - монтаж на ел. инсталация, фоа-

Започна частичното асфалтиране на
централния булевард „България“ във Велико Търново, където вече е монтирана
нова ВиК мрежа. Дейностите обхващат
района от Съдебната палата до кръстовището на бул. „България“ с улица „Любен
Каравелов“. След изпълнението и на останалите етапи по смяната на ВиК мре-
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за изпитване на бетон, кофражи и крепежни елементи. За облицовки, настилки, мазилки, шпакловки, зидарии и сухо
строителство са закупени пълни комплекти с инструменти и уреди. Кабинетът по технология на строителството е оборудван с 3D принтер, софтуер
за изчисление на стоманобетонни конструкции по нормативи, както и GPS
системи, нови нивелири, теодолити от
последно поколение за бъдещите геодезисти.

жата целият булевард ще бъде напълно
преасфалтиран.
От общината съобщиха, че 14 улици в
града нямат изградени тротоари, а други
29 са с частично поставени пешеходни
настилки. По думите на кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов, който е и
председател на УС на НСОРБ, тази година
на пет от тях ще се направят тротоари.
Очаква се да бъдат изградени и 4 нови улици - „Козлодуй“, „Народни будители“, „Иван
Хаджидимитров“ и „Димитър Благоев“.
От местната администрация допълват, че към края на миналата година 48 км
от наличните трасета за пешеходци са
за основен ремонт. В прилично състояние
са 101 км.

ǍǌǗǖǌǙǝǞǔǕǗǔǙǒǑǙǑǜǔǙǏ
ǏǚǐǔǙǔ

ǛǜǚǔǓǎǚǐǝǞǎǚ
ǙǌǛǜǚǠǔǗǔ
Ǔǌǝǟǡǚ
ǝǞǜǚǔǞǑǗǝǞǎǚ

йе и зала (кота 0,00), водомерен възел,
фитнес, сауна, други помещения и коридори, фасади и дограма. За част от тях
материалите са налични на обекта, за
останалите е необходимо да бъдат доставени от изпълнителя, като това е
уточнено в техническата спецификация.
Срокът за подаване на оферти е 13
май. Изпълнението на поръчката не може
да бъде по-дълго от 90 календарни дни,
считано от датата, посочена във възлагателно писмо от страна на възложителя, който е община Разград.

ǷȘȍȌșȚȈȊȐȝȈȖȉȕȖȊȍȕȐȘȈȉȖȚȐȓȕȐȞȐȊǷǫÄǾȈȘǰȊȈȕ
проекта е 72 хил. лв.
Ǩșȍȕ,,´ȊǽȈșȒȖȊȖ
В новите работилници има преса
Кметът на община Хасково Станислав Дечев бе гост на церемонията
по откриване на обновени работилници
по дървообработване и строителство
в Професионалната гимназия „Цар Иван
Асен II“. На събитието бяха представени
и два нови кабинета в учебното заведение – по технология на строителството
и по геодезия. Работилниците и кабинетите са обновени по Националната
програма „Модернизация на професионалното образование“. Стойността на

ло от бюджета на община
Ямбол.
Междувременно напредва и работата на централната ямболска улица
„Търговска“ в зоната от
площад „Освобождение“
до ул. „Преслав“. „Към момента сме доволни от
изпълнението. Очакваме
ремонтът да приключи
до няколко месеца, по-рано от предвидения срок“,
коментира кметът на
Ямбол. Проектът се изпълнява в рамките на инвестиционната програма
на град Ямбол. Той се осъществява благодарение
на спестен ресур по ОП
„Региони в растеж 2014 –
2020“ след редуциране на
разходи от други обекти и
с остатъчни средства от
програмата.

sales@balkansteel.com
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Проф. д-р инж. Димитър Кисляков, ръководител катедра „Хидротехника и хидромелиорации“
в УАСГ и председател на Българското дружество по големите язовири:

ǽȐȌȘȖșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȍȍȌȐȕșȚȊȍȕȈȚȈ
ȏȈȡȐȚȍȕȈȐȕȎȍȕȍȘȕȈșȗȍȞȐȈȓȕȖșȚțȕȈș
Истинското професионално развитие изисква непрекъснато учене
Снимка авторът

Георги Сотиров
Проф. Кисляков, традиционно всяка година
Българското дружество
по големите язовири
(БДГЯ), на което сте
председател, отбелязва
Световния ден на водата
с научноприложна конференция. Разкажете ни за
събитието през 2022 г.
Този път решихме малко да променим формата
на честването на Деня на
водата. Тоест да не изнасяме специализирани доклади, предназначени само
за колегията, а да предизвикаме по-широка дискусия
по актуални проблеми на
язовирите у нас. Наличието на такива напоследък
все по-често се споменава, но някак съвсем общо,
сякаш само колкото да се
привлече медийно внимание по някакъв друг повод.
Затова поканихме и ръководството на всички свързани институции в тази
област на най-високо ниво.
Малцина представители се
отзоваха, но срещата изигра своята роля.
Конференцията се
фокусира върху административните проблеми
на язовирите у нас и на
водностопанската им
експлоатация?
Формулира хме тези
две теми, защото те са
основни и, както се оказа,
предостатъчни. По първата – административните
проблеми (процедури, собственост, нормативна
уредба и т.н.), поканихме
Държавното предприятие
за управление и стопанисване на язовири и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
за кратки доклади, с които
актуалните проблеми да
бъдат формулирани и обобщени за последваща дискусия. Желание да представи подобен доклад изяви и
Националното сдружение
на общините в Република
България, тъй като местните власти у нас са много
съществена страна в тези
отношения. С изнесената
информация направихме
ценно систематично обобщение на най-значимите
проблеми, свързани с язовирите у нас.
По втората тема представители на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) очертаха
рамката, по която ведомството осъществява управлението на водите у нас.
Доклад изнесе и проф. д.т.н.
инж. Оханес Сантурджиян
относно методика, разработена под негово ръководство за водностопанско уп-

равление на язовири, която
е приложена при голям брой
съоръжения.
За съжаление самото
поставяне на проблемите
се оказа твърде обстойно
и не остави достатъчно
време за дискусия, а такава
беше особено необходима
във втората част. Повърхностните водни ресурси
на България обективно са
ограничени, а наблюдаваните до момента тенденции
на климатични промени никак не са обнадеждаващи.
Тоест в дългосрочен план
трябва да е налице ясна
държавна стратегия за
опазването и управлението на този жизнено важен
национален ресурс.

етапи, някои от които се
оказаха във взаимно противоречие, тъй като отделни въпроси се решаваха
в момента „на парче” без
цялостна и дългосрочна
стратегия.
Много от тези малки
язовири и изобщо водоеми
са потенциално опасни,
тъй като например непосредствено до тях има населени места. Наличието
на проблеми със собствеността и съответно отговорността за състоянието на съоръженията води
в много случаи до липса на
адекватно техническо поддържане на съоръженията.
И в това вече е непосредствената опасност.

Едни от сериозните
проблеми, които се разискваха, бяха свързани
със съдбата на малките
водоеми.
Така е и именно тук присъствието на общините
като страна в отношенията е особено важно. Огромният брой най-различни
проблеми са свързани с историческото развитие на
този сектор през годините
след 1989 г. Важно е да се
отбележи, че това развитие премина през различни

На фона на изброените от Вас проблеми стои
и въпросът с липсата на
специалисти с хидротехническо образование. Промени ли се интересът към
професията?
Отскоро хидростроителството е единствената защитена инженерна
специалност у нас, която
се изучава само в Хидротехническия факултет на
Университета по архитектура, строителство и геодезия. Този факт определе-

но се отрази положително
на приема на студенти в
УАСГ през последните две
години, но трябва да мине
още доста време, за да завършат тези млади хора и
като инженери да поемат
своя професионален път –
там, където са нужни. Но
това е само едната страна на въпроса.
Абсолвенти по специалностите хидротехническо и хидромелиоративно
строителство имаше и
преди това. Допреди няколко години броят им никак не беше малък. Къде
отидоха обаче тези млади
хора? Защо малцина от тях
работят по специалността си? Освен тях имаше
и абсолвенти на съвместното ни обучение за двойно дипломиране с Техническия университет във
Виена. Това бяха инженери
по хидростроителство и
най-общо инфраструктурно инженерство с добър
работен немски и английски език. В областта на
хидростроителството се
реализират много малко от
тях. Същевременно различни структури на държавната администрация имат
нужда от специалисти с
такава квалификация. На

много важни, включително
големи, обекти по места
по техническата експлоатация на язовири и съоръженията към тях работят
специалисти с друг профил
на квалификация.
Тези тревожни констатации показват очевидно „разцепване” между
действителните нужди
на нашата страна в тази
инфраструктурна област
от такива специалисти и
реалните възможности за
тяхната реализация като
работни места и съответно привлекателност. Това е
всъщност сериозният проблем. Има обективна нужда
от инженери с тази специалност, а завършващите
или не могат да си намерят
работа, или са принудени
да отидат в съвсем друга
област за двойно по-високо заплащане. А когато
един млад специалист още
в началото на своя професионален път изцяло смени
попрището си, той после
практически е невъзможно
да се върне към изучаваната материя на нужното
ниво.
Въпросът е какво може
и трябва да се направи. В
областта на язовирите
като елемент на запазването на водните ресурси и тяхното управление
– област от национален
интерес и национална сигурност, определено има
място стратегическото
планиране на най-високо
държавно ниво. Включително и на съответни работни
места за специалистите
със специална квалификация в тази сфера като
част от политиката за
дългосрочно развитие. Оставянето на всичко само
на свободния пазар може
да доведе единствено до
постепенна разруха със
съпътстващите я дългосрочни последици.
Членовете на екипа на
в. „Строител“ неведнъж
са влизали в стена на язовир, където не е уютно и
приятно като в офис. В
този смисъл не си представям едно 24-годишно
момиче да избере в своя
професионален път именно задължението в някоя
язовирна стена да наблюдава и анализира определени параметри.
Уверявам Ви, заблуждавате се. Да, тази специалност определено има
своята специфика и не е
лека – с характера на обектите и техните местоположения, с командировките, с необходимостта
от вземане на технически
сложни и много отговорни
решения. Но момичетата

– инженери в тази специалност, имат своите
силни качества, които им
помагат за реализацията.
Най-напред те са добри
проектанти. Работоспособността, дисциплината
и способността за концентрация са ключови за бързо
и задълбочено навлизане в
професията, което изисква сериозно продължаващо образование по време
на самата практика. Днес
„продължаващото образование” се представя като
рекламен слоган, но всеки сериозен специалист
в която и да било област
винаги е знаел, че завършването на университета е
само фундаментът, върху
който цял живот се гради
истинското професионално развитие. А то изисква
непрекъснато учене.
Нашите възпитаници
успешно се реализират и в
експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях – една много
специфична област, която
изисква интегрален поглед
върху голям брой аспекти
на техническата експлоатация и комплексни знания
за съоръженията. Тук от
особено значение е времето. Когато работиш на даден обект дълги години, освен детайлното познаване
на всички негови елементи
започваш и да го „усещаш”,
а това е много важно.
Някои абсолвенти се насочват към различните институции в структурата
на държавната и общинска
администрация и конкретно на МОСВ.
Момичетата и момчетата, завършили „Хидр о с т р о и т ел с т в о “ , с е
реализират убедително
практически във всички
клонове на тази специалност. Това е преди всичко
свързано с цялостната
обществена нагласа за
тяхното приемане като
специалисти. Ако такава
нагласа е налице, те нямат проблеми с изкуствени задръжки и пълноценно
разкриват своя наистина
чудесен потенциал. И от
личен опит мога да заявя, че в това отношение
т.нар. развит Запад е видимо изостанал от нашата
страна.
Все пак не бива да забравяме, че хубавите неща
стават с любов. За да станеш добър в нещо, трябва
да го искаш, то трябва
просто да ти допада. Радостно е, че имаме наши
възпитаници, на които
тази трудна професия наистина им харесва. И те
трябва само да бъдат поощрявани, това е инвестиция в нашето общо бъдеще.
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ǹȋȘȈȌȈȕȈǯȈȝȈǽȈȌȐȌȊȓȍȏȍȊȓȈȕȌȠȈȜȚȈ
ȕȈȈȘȈȉșȒȈȚȈȗțșȚȐȕȧ
Новата централа на BEEAH демонстрира как технологията
може да доведе архитектурата до устойчиво въздействие
Страницата подготви
Елица Илчева
Zaha Hadid Architects
(ZHA) завършиха проекта, започнат от самата
Заха Хадид, за централа
на компанията за управление на околната среда
BEEAH Group в пустинята
на Обединените арабски
емирства.
С градата от 9000
кв. м, издигаща се между
пясъците Ал Саджа в Шарджа, отразява околния пейзаж, оформен от ветровете. Тя е с характерните
за студиото криволичещи
форми, имитиращи топо-

графията на пустинята.
С новата си централа
BEEAH цели да демонстрира как технологията може
да доведе архитектурата
до устойчиво въздействие. Отговаряйки на това,
проектът е решен като
серия от взаимосвързани
„дюни“, ориентирани и оформени за оптимизиране
на местните климатични
условия. Всички вътрешни
пространства са снабдени
с дневна светлина и гледка
към пейзажа, като същевременно се ограничава
количеството остъкляване, изложено на силното
слънце.

Проектът е изработен
от висок процент местни
материали. Панелите от
стъклени влакна намаляват слънчевата топлина,
докато лъчистото охлаждане на плочата регулира
вътрешните температури. Захранва се от соларна система, оборудвана с
технологии за достигане
на LEED Platinum стандартите. Така тя постига нетни нулеви емисии и
минимална консумация на
енергия.

Освен това има и системи за филтриране на
отпадните води, за да се
сведе до минимум консумацията. Соларна ферма зарежда батериите на Tesla,
за да отговаря на енергийните нужди 24 часа в денонощието.
Работата по проекта
стартира през 2014 г.,
когато начело все още
бе арх. Заха Хадид. След
смърт та й през 2016 г.
управлението пое арх.
Патрик Шумахер.

ǲȖȔȗȓȍȒșȢȚ9DOOH\ȊȓȍȏȍȊȌȍșȍȚȒȈȚȈȏȈ ǔǹǺǮǬǾǴǮǱǹǸǱǾǺǰǳǬ
ǴǳǻǼȆǽǶǮǬǹǱǹǬȀǬǽǬǰǴǾǱ
ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȐȚȍȕȈȋȘȈȌȐȕȈǨȔșȚȍȘȌȈȔ ǻǼǴǮǷǴȃǬǮǹǴǸǬǹǴǱǮ
ǏǱǼǸǬǹǴȋ
Впечатляващ комплекс
със смесено приложение,
проектиран от MVRDV,
вече е част от квартала
Zuidas в Амстердам. Той е
отговор на желанието на
местната власт да превърне мястото, което през
последните години се утвърди като международен
бизнес център, в по-пригодна за живеене среда.
И мет о н а п р о е к т а
– Valley (долина) е вдъхновено от обществено
достъпната терасирана
долина, която се простира
между трите кули. Чрез
отразяващата стъклена
външна фасада дизайнът
визуално се свързва с непосредствените си съседи – други бизнес сгради.
В пряк контраст с това,
вътрешната фасада се
определя от поредица от
грапави каменни тераси, еркери и балкони към
жилищата, облицовани с
естествен камък, с автоматично хидратирани
насаждения с различна височина, добавящи зеленина
към фасадите. Формата
наподобява именно долина. Едновременно с това
параметричният подход
на архитектите опти-

мизира оформлението на
сградите, отчитайки необходимото количество
светлина и нужната поверителност.
Обектите в комплекса
със смесено предназначение от 75 000 кв. м включват 200 апартамента,
множество магазини и
търговски площи, седем
етажа офис помещения,
културни институти и
творчески център, както
и триетажен подземен
паркинг с 375 паркоместа.
От нивото на улицата по

пешеходна пътека – покрай
търговските обекти, тераси и покривни градини
– се стига до централната обществено достъпна
зона, която се простира
през подиума на сградата,
на 4-ти и 5-ти етаж и заобикаля централната кула.
Проектът отговаря и на изискванията за
озеленяване на квартала.
Градинските площи са проектирани от ландшафтния
архитект Пиет Удолф, който се фокусира върху възможността да имат цело-

годишно зелен вид.
Valley е и един от десетте проекта, номинирани за тазгодишната награда за архитектура на
Амстердам – Amsterdam
Architecture Prize, организирана от Arcam – архитектурния център на нидерландската столица. А
журито го определи като
„привличащ погледа“.
Комплексът вече посреща първите си наематели и предстои да
отвори врати за обществеността на 8 юли.

Новопостроена
къща в средата на
Германия привлича
вниманието. На пръв
поглед строителният проект в ОберОлм не се различава
от 16-те милиона
еднофамилни къщи,
които съществуват
според Федералната статистическа
служба. Но именно
тук компанията Pierzina Bau GmbH & Co. KG показва
как бързо и надеждно да запечатате строителен
проект с минерално уплътнение по метода на изпръскване.
Обектът демонстрира, че приложението на машинната технология е абсолютно предимство за
средните строителни фирми по отношение на ефективност и рентабилност. Като правило използването на машина си струва за площ от 100 кв. м.
Хидроизолацията е нанесена върху обекта с перисталтична помпа М8. Машината се настройва
за около 20 минути и изпомпва хидроизолацията на
сградата на повече от 20 метра разстояние. При
малък обект помпата не трябва да се мести поради
големия й обхват, а по-високите места също могат
да бъдат достигнати лесно.
Допълнително изглаждане на повърхността
също вече не е необходимо. Работата с техниката
за пръскане е изключително лесна и позволява на
уплътнението да има професионален и равномерен
външен вид. Разходът на материал в зоната на дефекти също е намален, тъй като те се компенсират
директно, а не върху голяма площ.

ǲȖȕȞȍȗȞȐȧȏȈȖȜȐșȖȚȉȢȌȍȡȍȚȖȍ
ȘȈȉȖȚȕȈȚȈȒȈȗșțȓȈȊǯȈȗȈȌȍȕǩȍȕȋȈȓ
В пандемията много компании заложиха на работа от
вкъщи, с което концепцията
за сегашното работно пространство се промени и се появиха много интерпретации на
офиса на бъдещето. Екипът
на дизайнерското студио Abin
е автор на модула Happyworks
в Западен Бенгал (щат в източната част на Индия). Това
е малка сграда или, както самите създатели я наричат, работна капсула. Дизайнерите са

избрали да намалят обичайната инфраструктура, доколкото е възможно – оставили са
само пространство за сътрудничество.
В Happyworks архитектите
са предоставили различни видове работни станции. Подходящи са както за малки групи,
така и за индивидуални потребители. Вътре има зони и за
отдих с вътрешен екран, малко
кафене и нагреватели.
Важно е всяка „капсула“ да

има вътрешен двор и амфитеатър, които дават възможност
за прекарване на време на открито през почивката. Има
много естествена светлина
благодарение на големите прозорци.
Изграждането на такива
конструкции вече е планирано
от Abin и в различни точки в
Нютаун (град в централната
част на Уелс), като предимство е, че не е необходим голям
парцел.
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ǪȍȓȐȟȍșȚȊȍȕȈȗȘȐȘȖȌȈ
ȊȒȈȕȈȌșȒȐȚȍșȒȈȓȐ
най-старият в Канада,

Десислава
Бакърджиева

създаден през 1885 г.
От 1985 г. той е включен
в Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО и до
днес е едно от големите
национални съкровища на
Канада. В него посетителите могат да се забавляват с пешеходен туризъм,
каране на велосипед, риболов или просто разходка с
лодка из езерата. Националният парк разполага с
над 1600 км поддържани
пътеки и над 360 км колоездачни трасета. Тук се
намира и най-дългата пещерна система в цяла Канада, наречена Касългард,
в която се организират
специални туристически
обиколки.

С отпадането на
ограниченията за пътуване, въвеждани заради
пандемията, и наближаването на летните отпуски всеки започва да прави
планове къде да прекара
почивката си. В последните две години доста
хора се върнаха към природата, а някои започнаха да я ценят още повече.
Ако Ви се иска да избягате от големия град и да
релаксирате на красиво
място, където въздухът
е чист и можете да се забавлявате с различен вид
туризъм, то Банф би бил
чудесен избор.
Град Банф в Алберта,
Канада, е

от точно десет планини с
величествени заскрежени
върхове, които достигат
на височина до 3000 м над
морското равнище. Морейн се е образувало при
1885 м надморска височина. Прозрачно чистите
води на водни я басейн
покриват площ от 0,5
кв. км. Когато Морейн е
абсолютно пълно, водите
му започват да блестят
в различни нюанси на синьото. Хипнотизиращият
кристален цвят Морейн
дължи на скалното брашно, от което има наноси по
скалното дъно на езерото.
Около езерото Морейн има
няколко прокарани туристически маршрута, които
обаче понякога са ограничени за посетителите на
парка заради опасността

единственият град в
Национален парк Банф.
Намира се в Скалистите планини по Трансканадската магистрала,
приблизително на 126 км
западно от Калгари и на
58 км източно от езерото Луиз. На 1400 до 1630 м
надморска височина, Банф
е общността с втората
най-висока кота в Алберта. Разположен в южния
край на националния парк,
този малък град, заобиколен от планини, е основна
туристическа дестинация в Алберта. През него
протича река Боу.
В Банф има различни
възможности за настаняване, интересни магазини
и ресторанти, които варират от непринуден до
висок клас. През лятото
улиците на Банф са пълни
с туристи от цял свят,
които идват да видят величествените канадски
скали, а през зимата градът запазва оживената
си атмосфера, тъй като
близките склонове позволяват да се карат ски.
Два са големите музеи в град Банф. Buffalo
Nations Museum е разположен на брега на река Боу
в помещения зад дървена
ограда с кули, наподобяващи укрепен форт от XIX
век. Експонатите отразяват живота на местното индианско население.
Изучаването на Скалистите планини в региона
е основна тема на създадения от двойка местни
художници Whyte Museum
of Canadian Rockies.
Най-популярни ят
обект в града е

хотел Fairmont Banff
Springs.
Той е построен през
1888 г. като един от железопътните хотели на
Канада, чиято цел е била
да привлича посетители
от чужбина, които из-

Хотел Fairmont Banff Springs се е превърнал в емблема на град Банф

ползвайки железницата,
да се докоснат до изключителната природа
на страната. Проектиран като хотел замък,
Fairmont Banff Springs все
още пази голяма част от
блясъка на ранните дни
на железопътния туризъм и дори се е превърнал
в емблемата на Банф.
Зданието е заобиколено
от гориста местност и
предлага прекрасен изглед към околностите.
Разполага със 764 стаи,
ситуирани на 9 етажа.
Около един километър
е разстоянието от град
Банф до неголяма пещера
с термален извор и басейн вътре – Cave & Basin
National Historic Site. Непосредствено до нея има и
още един басейн с топла
вода, чиито води преливат в различни нюанси на
синьото.
Само на 4 км от града
в планината

Upper Hot Springs Pool е чудесно място за релакс

Бнаф е посещаван от туристи целогодишно

Бижуто на Национален
парк Банф е езерото Луиз

е Upper Hot Springs Pool.
Този басейн също е
чудесно място за релакс.
Пълни се с вода от минерални извори, чи ято
температура е около 40
градуса. Счита се, че наличието на сероводород,
магнезий, калций и бикарбонат придава лечебни свойства на водата.
Съвсем близо е разположена началната станция

Whyte Museum of the Canadian Rockies

Езерото Луиз

на кабинковия лифт Banff
Gondola. С него за около
10 минути туристите
се изкачват до върха на
близката планина Sulphur
Mountain.
От града може лесно
да се достигне до повечето забележителности
в Национален парк Банф,

в който има невероятни
скални форми, красиви
тюркоазени езера, отразяващи заснежените
върхове, ледниците и горите, както и голямо разнообразие от растения и
диви животни.

Национален парк Банф е

с блестящата си тюркоазена вода и заобикалящите го планини с височина до 3000 м. Водата е
твърде студена за къпане, но е идеална за каране
на кану. В западния край
на езерото Луиз се издига великолепният връх
Виктория, висок 3469 м.
Може и да се отседне
край езерото в популярния
хотел Fairmont Ch â teau
Lake Louise.
На 14 км от бижуто на
парка е езерото Морейн,
което му съперничи по
красота. То се захранва
от топящите се ледници и е разположено в известната като Valley of
the Ten Peaks. Коритото
на Морейн е заобиколено

от мечки гризли.
Перлата в короната на
Национален парк Банф е

The Columbia Icefield –
леденото поле, което
със своите 300 кв. км е
една от най-големите
натрупани на едно място
ледени маси. То е разположено в северозападния
край на Банф и отчасти в
южния край на националния парк Джаспър.
В Банф има още много
природни феномени и места, които е задължително
да се видят, стига човек
да разполага с достатъчно време и средства. Паркът е необятен и всеки,
който го посети, остава
с желанието да се връща отново и отново сред
тази величествена природа в канадските скали.

АКЦЕНТИ
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ǵȈȌȏȈȋȓȈȊȐȧȔȖȋȈȚȌȈșȍȊȐȌȧȚȕȈ
ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȧȜȍșȚȐȊȈȓȕȈȉȢȓȋȈȘșȒȖȚȖȒȐȕȖ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Националният фестивал на
българското кино представя над
60 заглавия – игрални, документални и анимационни филми, в
Дома на киното в София до 9 май.
Това е най-големият по замисъл
и размах форум за постиженията на българското кино, както
и за филмова теория и критика. Фестивалът носи името на
основоположника на българско-

то кино и основател на Съюза
на българските филмови дейци
(СБФД) Васил Гендов. Събитието продължава традицията на
годишните награди за филмово
изкуство на СБФД, чието начало
е поставено през 1975 г.
Тази година в рамките на
фестивала, който стартира на
2 май, ще бъдат отличени найдобрите заглавия за игрално, документално и анимационно кино,
ще се оценят постиженията на
всяка една професия в индустри-

ята, както и трудът на филмови
теоретици и критици. Предвидена е и Специална награда за
цялостно творчество.
Председателите на журитата са Петър Вълчанов (игрално
кино), Андрей Паунов (документално) и Златан Радев (анимационно кино), а членове – известни режисьори, оператори,
актьори, сценаристи, кинотеоретици и критици.
Победителите ще станат
ясни на 15 май на специална

церемония в Народния театър
„Иван Вазов“. Голямата награда
ще бъде обявена от почетния
гост на събитието Кшищоф
Зануси, легенда на световната
кинематография.
В съпътстващата програма
на фестивала са включени специални майсторски класове на
режисьорите Андрей Паунов и
Камен Калев, които ще се проведат на 17 и 24 май в залата на
СБФД на бул. „Княз Александър
Дондуков” 67.

ǷȘȍȏȌȍȒȍȔȊȘȐȖȚȒȘȐȊȈȔȍȕȖȊȐșȊȍȚȖȊȍ ǹȖȜȐȧȗȘȍȌșȚȈȊȧȕȈȑȌȖȉȘȖȚȖ
ȖȚȝȈȘȚȐȍȕȖȚȖȐȏȒțșȚȊȖ
șÄǨȊȈȚȈȘǷȘȐȘȖȌȈȚȈȕȈȊȖȌȈȚȈ´
„Аватар: Природата на водата” е заглавието на дълго подготвяното от ненадминатия
режисьор Джеймс Камерън продължение на мегахита „Аватар”
(2009), който със световни приходи от 2,84 млрд. долара продължава да е най-касовият филм на
всички времена. На 16 декември
Камерън не само отново ще ни

заведе на уникалната планета
Пандора, но и ще ни покаже нови
светове. 3D приключението се
развива 14 години след събитията в „Аватар”. Джейк Съли (Сам
Уортингтън) живее щастливо
заедно с Нейтири (Зоуи Салдана)
и техните деца, но когато стара
заплаха надвисва отново над на
Пандора, двамата са принудени

да напуснат дома си и да се отправят към различни региони на
изобилстващата от живот луна
и да търсят помощта на други
на‘ви племена. Неприятностите
обаче не спират да ги следват.
Джеймс Камерън е и сценарист заедно с Джош Фридман
(„Война на световете”). В ролите са още Сигорни Уивър, Стивън Ланг, Клиф Къртис, Джоел
Дейвид Мур, К. К. Х. Паундър, Еди
Фалко, Джемейн Клемент, Джовани Рибизи, Мишел Йео и Кейт
Уинслет.

На 3 май в столичния Регионален исторически музей (РИМ)
бе дадено началото на „София
Хартиен Арт Фест”, който до
30 ноември представя най-доброто от хартиеното изкуство.
12-ото издание на инициативата е под надслов „Нови хоризонти“. Проектът на фондация
„Аматерас” е част от Календара
на културните събития на Столичната община за 2022 г.
Програмата е с хибридно
съдържание – реално и виртуално, включващо изложби, онлайн
дискусия, уъркшопове, онлайн
лектория, състезание за юноши, представяне на книга, прожекция на документален филм
и пътуващи експозиции. Акценти в нея са : „Арт Книга” в
Регионален исторически музей
- София; Международен конкурс
„Аматерас” и „Градски структу-

ри” на Естер Борнемиса – НДК;
Биенале за хартиено изкуство –
Триъгълна кула на Сердика, РИМ
- София, галерия „Сан Стефано”;
„Японско хартиено изкуство” –
галерия „МАЗДА”, галерия „Финес”; „Обектът” – виртуален
проект; самостоятелен проект в галерия „Контраст” на
Валентин Бакърджиев; изложба
„Щрайх” в Градската галерия на
Созопол и в две локации в Брюксел; дискусия за „Динамиката в
изкуството”; лектория; работилници; представяне на книга
за съвременната скулптура и др.

ǪȐȍȕȈȖȉȧȊȧȊȈȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȍȕȒȖȕȒțȘșȏȈÄȏȍȓȍȕȐ´ȗȘȖȍȒȚȐ
Виена е първият град в света, който ще подкрепи международни и национални проекти с потенциал да разрешат
глобалната климатична криза.
Австрийската столица търси иновативни решения, с които да подобри капацитета на

местните власти да планират
креативни и иновативни решения за градско развитие, за да
смекчат въздействието от климатичните промени. За целта
Виенската бизнес агенция отваря програма за финансиране на
местни и чуждестранни компа-

нии, които искат да стартират
бизнес в австрийската столица.
ViennaCalling: ZeroEmissionCities
е насочена към фирми, които работят в областта на опазването на околната среда, климата
и намаляването на емисиите на
въглероден диоксид или други

парникови газове и адаптирането към изменението на климата.
Виена иска да реализира
проекти, които ще могат да
се прилагат не само на нейна
територия, но и в мегаполисите по целия свят. Отделните
предложения могат да получат

финансиране до 500 000 евро, а
крайният срок за кандидатстване е 25 юли 2022 г. Компании или
стартиращи фирми от чужбина,
които се преместват във Виена
за реализация на одобрения проект, получават допълнително
5000 евро.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ОП НА КСБ

ОБЩИНИ

Инж. Иоанис Партениотис,
вицепрезидент на КТ
„Подкрепа“ и Ф „СИВ“ –
„Подкрепа“

Работна среща на
община Варна с
фирми – членове на
ОП на КСБ – Варна

Лилия Донкова,
кмет на
столичния район
„Кремиковци”

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 г.
Специален
приз
„Скритото
добро“ на
Столичната
община, 2017
Годишната
награда на
ББАПБ „Медия
на годината“ за
2014 г. за принос
в областта
на пътната
безопасност

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

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

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“,
„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,
Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александрова – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян,
Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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В сила от 1 януари 2022 г.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2
Само с едногодишни договори.
Цена с включена 50% отстъпка –
за 1 година (52 броя) – 6500 лв.
2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ –
РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.
Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.
1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.
1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.
1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.
3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА
1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.
1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.
3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА
ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ
Максимален обем
1/2 страница – 500 лв.
4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 25 кв. см – 60 лв.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4
Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.
Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,35 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр.

BG.121357Q/U

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

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година – 350 лв.
7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 500 лв.
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 800 лв.
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв.
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

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

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

BG20102

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

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

ɋɆɈȻɂɅɇɂ
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə

ПУБЛИКУВАНЕ
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

%

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

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

