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

Индексацията трябва да достигне до всички 
фирми, особено до малките и средните

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 8-9

Росица Георгиева

Обявиха резултатите от 

процедурата за избор на изпъл-

нител на ремонта на „Златна 

София“ – Зона 4 от централ-

ната градска част (ЦГЧ). На 

първо място е класирано „Трейс 

Груп Холд“ АД. Зона 4 обхваща 

пространството около храм-

паметник „Александър Невски“, 

където са едни от най-значими-

те обекти в столицата, като 

Народното събрание, палатата 

на Светия синод, църквата „Св. 

София“, паметниците на Васил 

Левски и Незнайния войн. Стой-

ността на предвидените дей-

ности 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 обновяване-

то на „Златна София“ са зало-

жени във втората позиция на 

обществената поръчка за из-

бор на изпълнители на ремонта 

на зони 2 и 4 от централната 

градска част. 

За първата обособена по-

зиция, която е за Зона 2, също 

има класиран на първо мяс-

то участник – „Парсек Груп“ 

ЕООД. Стойността на проек-

та е 5 430 883 лв. без ДДС, а 

продължителност та за осъ-

ществяването му е 220 дни. 

Финансирането за обновяване-

то на Зона 2 от ЦГЧ също е оси-

гурено от „ОПРР 2014 – 2020“ по 

процедура „Устойчиво и интег-

рирано градско развитие“.

Договори за изпълнение на 

СМР ще бъдат сключени с по-

бедителите след изтичане на 

законоустановения срок за об-

жалване.

Дейностите ще обхванат централната градска част, в която се намират едни от най-значимите обекти в столицата
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Проектът за Зона 4 от ЦГЧ включ-

ва ремонт на източния тротоар по бул. 

„Васил Левски“ и пред Националната га-

лерия „Квадрат 500“. Предвижда се да 

бъдат обновени зелените площи и при-

лежащите 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 зе-

лените площи по ул. „Московска“ от ул. „Ду-

нав“ 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. „Ва-

сил Левски“, включително и на трото-

ара по булеварда до началото на спирка-

та на масовия градски транспорт пред 

Националната художествена академия. 

Ще се работи още по бул. „Цар Освобо-

дител“ – 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 Освобо-

дител“ 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 сеп-

тември“ – от ул. „Граф Игнатиев“ до 

ул. „Славянска“.

 от стр. 1

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

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

11 май

Инж. Саркис Гарабедян, член 

на Комисията за 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

12 май

Орлин Бишков, председател 

на ОП на КСБ – Видин

Снимка Мартин Стоянов
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До края на юни трябва да бъде завършено строителството 
на интерконектора Гърция – България

петък, 6 май 2022 Ñòðîèòåë

Емил Христов

Министър-председате-

лите на Гърция Кириакос Ми-

цотакис и на България Кирил 

Петков заедно дадоха нача-

лото на изграждането на 

плаващия блок за съхранение 

и регазификация (FSRU) на 

втечнен природен газ (LNG) 

в Александруполис. Двамата 

премиери подписаха специ-

ално изработена паметна 

плоча за стартирането на 

проекта, който ще се пре-

върне 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 председате-

лят на Европейския съвет 

Шарл Мишел, президентът 

на Сърбия Александър Вучич, 

премиерът на Северна Маке-

дония Димитър Ковачевски, 

посланикът на САЩ в Гърция 

Н.Пр. Джефри Пайът, както и 

представители на местната 

власт.

Въвеждането в експлоа-

тация на плаващия блок за 

съхранение и FSRU в Алек-

сандруполис ще засили стра-

тегическата роля на Гърция 

като енергиен център за 

по-широкия регион на Югоиз-

точна 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 го-

леми предизвикателства. 

Проектът ще стимулира и 

местната икономика и зае-

тостта.

Очаква се терминалът да 

заработи до края на 2023 г., 

като договореният капаци-

тет за регазификация вече 

достига до 60% от техниче-

ския му капацитет от общо 

5,5 млрд. куб. м на година. 

Проектът е на стойност 

166,7 млн. евро. Финанси-

рането на терминала при 

Александруполис е по линия 

на гръцката Оперативна 

програма „Конкурентос-

пособност, предприемаче-

ство и иновации 2014 - 2020” 

(EPAnEK).

По-късно премиерът Ки-

рил Петков провери строи-

телството на интерконек-

тора Гърция – България. След 

като се запозна с напредъка 

по проекта, заяви, че очаква 

до края на юни да завърши аб-

солютно цялото строител-

ството на газовата връзка. 

Министър-председателят 

информира, че хидравлич-

ните тестове на част от 

трасето вече са завършени, 

и допълни, че строителство-

то на подобен мащабен про-

ект е трудно, но и за двете 

държави газовата връзка е 

огромен приоритет. 

Десислава Бакърджиева 

Превръщането на река Дунав в ключов транс-

портен коридор за Европа ще бъде обща задача 

за България и Румъния. Това стана ясно след сре-

щата 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 започ-

не ускорено обсъждане на инфраструктурните 

проекти, чрез които река Дунав ще стане пла-

вателна 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 иконо-

мическото развитие и просперитет в региона“, 

е подчертал българският премиер. 

Сътрудничеството в енергийната сфера 

също е било акцент в разговора на Петков и Ни-

колае Чука. Кирил Петков е изтъкнал, че с общи 

усилия много по-лесно могат да бъдат преодо-

лени 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 от-

четено през септември на съвместно заседание 

на двете правителства.

Двамата министър-председатели са по-

твърдили 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.

„Интерконекторът Гър-

ция – България заедно с про-

екта за втечнен газ край 

Александруполис ни дават 

възможност за пълна ди-

версификация. Проектът 

ще свърже газопреносните 

мрежи на двете съседни 

държави, осигурявайки дос-

тъп 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 тери-

тория. Към момента проек-

тът е завършен на 92%, като 

линейната част е изпълнена. 

Продължават дейностите по 

изграждане на наземните съ-

оръжения – двете газоизмер-

вателни станции при Стара 

Загора и Комотини. Станци-

ята на наша територия е в 

много напреднал етап на из-

пълнение и предстои да бъде 

довършена и хидротествана 

в рамките на май.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

В Индустриална зона 

„Божурище“ се подготвя 

разширяване и нова инвес-

тиция за 100 млн. евро за 

строителство на най-го-

лямата логистична база 

на Балканите. Очаква се 

с реализирането й да се 

открият над 200 работни 

места в зоната. Това ста-

на ясно след посещение на 

вицепремиера и министър 

на икономиката и индус-

трията Корнелия Нинова 

в индустриалния парк. Тя 

е разгледала на място 

плановете за строител-

ството и е обсъдила де-

тайли по изпълнението на 

проекта. Информацията 

съобщиха от Министер-

ството на икономиката и 

индустрията, като доба-

вят, че Нинова е провела 

разговори с ръководство-

то на „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД 

за изграждане на свърз-

ващата инфраструктура, 

която държавата трябва 

да осигури на инвестито-

рите. 

Вицепремиерът е за-

явила, че ведомството 

Министерството на 

енергетиката и корпорация 

„AES България“ сключиха 

меморандум за разбирател-

ство, съобщиха от ведом-

ството. 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 декарбони-

зация на енергетиката и 

постигане на увеличените 

амбиции за 2030 и 2050 г. по 

европейския Зелен пакт. Ще 

бъдат предоставени знания 

и опит за пазарното внедря-

ване на иновативни техно-

логии, които ще спомогнат 

плавния преход към еколо-

госъобразно производство 

и съхранение на енергия, 

включително от възобновя-

еми източници. Предвижда 

се „AES България” да про-

учи вариантите за разра-

Вицепремиерът и министър на икономиката и индус-

трията Корнелия Нинова е разговаряла с еврокомисаря 

по вътрешния пазар Тиери Бретон. Двамата са обсъди-

ли 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 връз-

ка 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 облекче-

ния чрез намаляване на ДДС и акциз.

Тиери Бретон е подчертал, че България не е сама и 

заедно ще се търсят възможните алтернативи, и е ин-

формирал вицепремиера Нинова, че на 18 май в Брюксел 

ще се обсъжда стратегия за действие.

Министърът на транспорта и съобщенията Николай 

Събев е патрон на честването в Русе на 15 години от 

присъединяването на България и Румъния към Европей-

ския съюз. Събитието ще бъде отбелязано в Деня на 

Европа, 9 май. Инициативата е съвместна с междуна-

родното дружество „Елиас Канети“ и областната ад-

министрация в Русе.

Министър Събев ще бъде домакин на панорамна раз-

ходка с кораб по река Дунав, в която ще се включат 

представители на дипломатическия корпус в България, 

както и местни власти от България и Румъния.

е готово с регистъра на 

индустриалните паркове. 

„Те са регионално разполо-

жени така, че да покрият 

цялата страна. Изгражда-

нето на нови и разширява-

нето 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 ве-

ригите на доставки и да 

търсят в нашата страна 

условия за преместване на 

бизнеса си. Ускорено тряб-

ва да се подготвят проек-

тите за нови зони. Това са 

възможности за българска-

та икономика и още работ-

ни 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 са-

мостоятелен BESS проект 

от 80 MWh в околностите 

на София, с което ще подпо-

могне потенциала и сигур-

ността на мрежата.

„С меморандума правим 

следваща стъпка в дву-

странното сътрудничест-

во за устойчиво развитие 

на сектора. Енергетиката 

не само в България е изпра-

вена пред редица предизви-

кателства, които можем да 

преодолеем само ако сме 

единни“, е посочил министър 

Николов по време на подпис-

ването.
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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 на-

мират в 50-те големи общини. 

Това съобщиха от Министер-

ството на регионалното раз-

витие и благоустройството 

(МРРБ). Мерките ще се под-

крепят по приоритети 1 и 2 на 

„ПРР 2021 - 2027“ – „Интегрира-

но градско развитие“ и „Интег-

рирано териториално развитие 

на регионите“. 

От МРРБ поясниха, че ще се 

финансират проекти, иденти-

фицирани на базата на подхода 

„от долу нагоре“, които са от-

разени в плановете за интег-

рирано развитие на общините 

и интегрираните териториал-

ни стратегии за развитие на 

шестте региона за планиране. 

Моделът за подкрепа на мерки-

те все още е в процес на разра-

ботване. Уточнява се и общият 

брой обекти, които ще могат 

да се финансират.

„Задължително условие за 

обновяване на еднофамилните 

жилищни сгради ще бъде нали-

чието на изготвено обследване 

за енергийна ефективност и 

техническо обследване на сгра-

дата, което собствениците 

могат да възложат на специа-

листи. Основната цел е след са-

нирането обектът да постига 

по-висок енергиен клас“, доба-

вят от ведомството. 

Най-големите общини в 

страната – Столична, Пловдив, 

Варна, Бургас, Плевен, Русе, 

Стара Загора, Видин, Велико 

Търново и Благоевград, ще полу-

чават финансиране в рамките 

на „Интегрирано градско раз-

витие“. По втория приоритет 

ще се финансират мерки на 

територията на останалите 

40 градски общини. Това са Вра-

ца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, 

Габрово, Горна Оряховица, Севли-

ево, Разград, Свищов, Силистра, 

Добрич, Търговище, Шумен, Сли-

вен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, 

Карнобат, Казанлък, Свилен-

град, Харманли, Димитровград, 

Кърджали, Хасково, Асеновград, 

Велинград, Смолян, Пазарджик, 

Пещера, Панагюрище, Карлово, 

Ботевград, Гоце Делчев, Дупни-

ца, Кюстендил, Перник, Петрич, 

Самоков и Сандански.

При изпълнението на мер-

ките по „ПРР 2021 - 2027“ се 

предвижда използване на фи-

нансови инструменти за някои 

от планираните интервенции, 

които ще стимулират реализи-

рането на приходогенериращи 

инвестиции и предоставянето 

на дългосрочни заеми с ниска 

лихва при благоприятни усло-

вия. Подкрепа чрез финансови 

инструменти ще се предоста-

вя 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 Опе-

ративна програма „Региони в 

растеж 2014 - 2020“.

През април 2022 г. общият 

показател на бизнес климата 

се покачва с 4,2 пункта спря-

мо предходния месец, сочат 

данните на Националния ста-

тистически институт (НСИ). 

Подобрение на показателя се 

наблюдава в промишлеността 

(с 4,6 пункта), търговията на 

дребно (с 10,6) и сектора на ус-

лугите (с 3,5), докато в строи-

телството е регистрирано по-

нижение. От НСИ отчитат, че 

през април съставният пока-

зател „бизнес климат в стро-

ителството“ намалява с 2,6 

пункта, което се дължи на ре-

зервираните оценки и очаква-

ния на строителните предпри-

емачи за бизнес състоянието 

на предприятията. „Производ-

ственият график е осигурен с 

договори за 5,5 месеца, като се 

регистрира понижение от 0,2 

месеца спрямо оценката през 

януари. Същевременно и очак-

ванията за нови поръчки през 

следващите шест месеца са 

по-неблагоприятни“, е изводът 

на НСИ. 

В информацията на инсти-

тута се посочва още, че най-

сериозната пречка, затрудня-

ваща дейността в сектора, 

остава несигурната икономи-

ческа среда, следвана от цени-

те на материалите и недости-

га на работна сила.

До 27 юли могат да се пода-

ват проектни предложения по 

Националната програма за дос-

тъпна жилищна среда и лична 

мобилност. Това съобщиха от 

Министерството на труда и со-

циалната политика (МТСП). Об-

щият бюджет на програмата за 

2022 г. е 2,5 млн. лв. В сравнение 

с миналата година средствата 

са увеличени с 500 000 лв., кога-

то са реализирани 131 проекта 

в 36 общини.

По Компонент 1 ще се фи-

нансират проекти за достъпна 

жилищна среда чрез изграждане 

и монтиране на рампи, подемни 

платформи и асансьори, които 

улесняват придвижването на хо-

рата с увреждания. МТСП ще от-

пуска до 100 000 лв. за всяко одо-

брено предложение. Проектите 

по Компонент „Лична мобилност“ 

ще получават до 8000 лв. Сред-

ствата ще се отпускат за преу-

стройство на лек автомобил.

Снимка Георги Сотиров
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Най-големият проблем за мен е  
довършването на започнатите 
проекти

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

Росица Георгиева

Инж. Джоргов, пред-

стои стартът на актив-

ния 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 бъл-

гарска армия“. Проектът 

включва трасе с дължи-

на от 2 км, от които през 

2021 г. изградихме 1,2 км. 

Причината да не реализира-

ме всички дейности тогава 

е, че имаше частни имоти, 

които не бяха отчуждени. 

Очакваме новото разре-

шение за строеж и да за-

почнем останалите 800 м. 

За 2022 г. сме планирали и 

третия етап на ул. „Нико-

лай Коперник“ в жк „Слати-

на“. Първите два фази от 

проекта са изпълнени. За 

третия сме в процес на фи-

нализиране на проектиране-

то и предстои издаване на 

строително разрешение. 

Продължаваме и трасе-

то на трамвай №5. Съглас-

но проекта, участъкът не 

е разделен на етапи, но ние 

решихме да го осъществим 

на части, за да може в ра-

йона, все пак да има движе-

ние 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 про-

лет, но изпълнителят успя 

да навакса частично загу-

беното време. След като 

приключи първият етап на 

трамвайното трасе през 

юни, строителят трябва 

да потвърди, че ще успее 

да реализира дейностите 

по следващата фаза спо-

ред заложената в договора 

цена. Ако това се случи, 

ще стартира работата в 

участъка от ТМ ухо „Бък-

стон“ до ТМ ухо „Княжево“. 

СМР при крайната спирка, 

която е разположена на Со-

фийския околовръстен път, 

също ще се прави на части, 

за да има движещ се град-

ски транспорт, защото в 

делнични дни трамвай №5 

се ползва от около 50 хил. 

души. През лятото ще ра-

ботим в кв. „Княжево“, там 

надморската височина е по-

голяма и топлите месеци са 

по-малко. В този район се 

предвижда реконструкция 

на пътните платна, защо-

то трасето на трамвая е 

споделено с автомобилите. 

Срокът за изпълнение на 

целия проект е 2 г., като за 

първия етап между Съдеб-

ната палата и кв. „Бъкстон“ 

е необходимо повече време, 

защото е по-сложен като 

изпълнение, докато за дру-

гия смятам, че ще се спра-

вим за по-кратък период и 

ще се вместим в графика. 

Друг обект, по който 

ще се работи през 2022 г., е 

рехабилитацията на ул. „Ку-

куш“. В момента провеж-

даме 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 раз-

ширението на бул. „Ломско 

шосе“. Очаквам до две сед-

мици да има издадени доку-

менти за първия етап – от 

метростанция (МС) „Ломско 

шосе“ до жп надлеза. 

За бул. „Източна тан-

гента“ избрахме строител 

през 2021 г. Работният про-

ект за трасето между Се-

верната скоростна танген-

та и бул. „Владимир Вазов“ 

е готов.

Един от важните ре-

монти е и този за тунела 

на бул. „Царица Йоанна“ към 

жк „Люлин“. Очаквам в след-

ващите седмици да има из-

бран изпълнител, ако няма 

обжалване на процедурата. 

Предстои и внасяне на до-

кументи за издаване на раз-

решение за строеж. Наме-

ренията ни са да започнем 

работа през лято. Естест-

вено е да има затруднения 

с трафика по време на дей-

ностите, но през септем-

ври движението трябва да 

се нормализира. Моля граж-

даните да проявят разби-

ране, защото ремонтът е 

изключително належащ. 

Планираме да продъл-

жат СМР по ул. „Филип 

Кутев“. Преди две години 

стартирахме проекта за 

реконструкция и разшире-

ние, но имаше проблем със 

собствеността на два имо-

та. И за двата процедурите 

за придобиване са на фина-

ла. 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 Каб-

лешков“ от ул. „Луи Айер“ до 

бул. „Черни връх“, за който 

изготвихме работен про-

ект. В тръжната процедура 

ще включим и пробива на ул. 

„Филип Кутев“ от ул. „Сре-

бърна“ покрай зоологическа-

та градина до бул. „Симео-

новско шосе“. Документите 

са подадени в Агенцията 

по обществени поръчки. 

Кметът Фандъкова държи 

изключително много да из-

градим участъците от бул. 

„Тодор Каблешков“ и ул. „Фи-

лип Кутев“, защото това е 

ключова част от вътрешни-

те 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 ре-

монт на трасета в различ-

ни 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 техниче-

ските оферти. За всяка от 

позициите участват по 5 - 

6 фирми, което показва, че 

има конкуренция. Изчистили 

сме всички въпроси със соб-

ствеността за 5 от обосо-

бените позиции. 

Втората за изграждане-

то на бул. „Копенхаген“ меж-

ду жилищните комплекси 

„Дружба“ и „Младост“, къде-

то ще има и трамвайни ли-

нии, към момента е прекра-

тена. По протежението на 

трасето има частни имоти 

и строителните дейности 

няма да може да стартират 

преди 2023 г. Освен това се 

оказа, че трамваят, кой-

то ще се движи в района, 

трябва да се захранва от 

допълнителна станция. Съ-

оръжението е с висока цена 

и това не беше уточнено в 

тръжните документи. Пре-

ценихме, 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 обно-

вяването на инфраструк-

турата в кварталите?

В ход е ремонтът на ня-

колко по-малки улици в раз-

лични части на София. При 

изграждане на този тип 

обекти в новите комплекси 

основният проблем е свър-

зан 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. „Манастир-

ски ливади“, там също се 

изгражда детска градина. 

Целта е, когато бъде гото-

во 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 из-

граждане на тротоарите 

в София. Тя предвижда за 4 

години да бъдат обновени 

690 хил. кв. м от тези съо-

ръжения. Какво конкретно 

се планира в това направ-

ление за 2022 г.?

Ремонтът и изгражда-

нето на тротоари е важен 

акцент от програмата на 

кмета Фандъкова за по-

комфортна градска среда 

и пешеходна свързаност на 

публични обекти със спир-

ките на градския транс-

порт. За изпълнението на 

тази програма Столична-

та община смята да вземе 

инвестиционен заем от 50 

млн. евро от Европейска-

та инвестиционна банка, 

а СО да осигури 10 млн. лв. 

собствено участие. Вече 

проведохме публичното об-

съждане и предстои Сто-

личният общински съвет да 

вземе решение. Процедура-

та за отпускане на заема 

ще отнеме 5 - 6 месеца и 

реално дейностите може 

да стартират през есен-

та. В последните години 

метеорологичните условия 

през есента са по-подходя-

щи за работа, отколкото 

през пролетта. Така че през 

2022 г. ще започне обновя-

ване на тротоарите по про-

грамата, но основната дей-

ност ще бъде през 2023 г. и 

2024 г. 

В отделните части на 

града ще се изпълняват 

Снимка в. „Строител“
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различни дейности. На ня-

кои места настилките са 

в лошо състояние, но в съ-

щото време нямат много 

инженерни мрежи и за тях 

очакваме по-бърза реализа-

ция. За други участъци ще 

се наложи подмяна на инже-

нерна инфраструктура. 

Заложените 690 хил. 

кв. м за изпълнение са инди-

кативни, 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 свърза-

ност в града е основният 

акцент в програмата и за-

това се предвижда всички 

тротоари да бъдат пони-

жени и да се осигури удоб-

ство на придвижване. Ще 

обновим и всички повдиг-

нати пешеходни пътеки 

така, че да отговарят на 

нормативните изисквания. 

Не само ще бъдат ремонти-

рани тротоарните настил-

ки около детски градини, 

училища, читалища, но и ще 

се изграждат връзки между 

тези обекти и спирките на 

градския транспорт, както 

и между метрото и назем-

ния транспорт. 

Когато заемът стане 

факт, веднага започваме 

активно да работим. Целта 

е да направим целева субси-

дия в този тип инфраструк-

тура. 20% от средствата 

ще се дадат директно на 

районите, а останалите 

80% ще бъдат инвестирани 

от СО по програми, израбо-

тени от администрациите. 

Отделно от това за тази 

година в бюджета на Сто-

личната община са заложе-

ни 50 млн. лв. за обновяване 

на тротоари.

Приоритет в дейност-

та на кмета на СО Йордан-

ка Фандъкова е изгражда-

нето на детски градини. 

През тази година колко 

заведения ще бъдат въве-

дени в експлоатация и за 

колко ще стартира стро-

ителство?

Програмата на община-

та за детски заведения е за 

нови обекти. Държавата ни 

помогна преди две години с 

ресурс от 65 млн. лв., които 

ще бъдат усвоени до среда-

та на тази година. Проце-

сът на проектиране, избор 

на изпълнители и строител-

ство 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 из-

граждат 18 сгради – част 

от тях са стартирали през 

2021 г. Кметовете на райо-

ни са възложили над 90% от 

процедурите за проекти-

ране и строителството. 

При някои дейностите са 

забавени, но смяната на из-

пълнител по вече подписан 

договор е трудна. Не при-

бягваме към тази стъпка, 

защото тя ще доведе до 

още по-голямо забавяне. 

Финансово обектите са 

осигурени, технически също 

съдействаме на кметове-

те на райони, които искат 

помощ. За 17 градини има 

сключени договори, които 

са на етап проектиране.

Столичната община и 

всички 24 районни админи-

страции работят приори-

тетно за построяване на 

нови градини. Където има 

свободен терен, незави-

симо от това каква е соб-

ствеността му, се дейст-

ва активно. Осигуряват се 

средства за придобиване 

на земята, ако не е на об-

щината, проверява се дали 

има нужда от градоустрой-

ствени процедури. 

Какво предвиждате за 

училищата?

СО има договор с Минис-

терството на образование-

то и науката за изграждане 

на две нови училища. Едно-

то е в район „Студентски“, 

където сме в процес на при-

добиване на земята. За него 

държавата ни е предоста-

вила 5 млн. лв. Второто 

училище ще се построи на 

мястото на бившата сгра-

да на Националния дарител-

ски фонд „13 века България“. 

Вече са отстранени труд-

ностите със събарянето 

на зданието и районната 

администрация извършва 

проектиране и избор на из-

пълнител за построяване на 

училище и детска градина. 

Направени са идейни разра-

ботки и визуализации, като 

се надявам строителство-

то да започне през тази 

година. 

Отделно от това се ра-

боти по няколко пристройки 

към училища. Навсякъде фо-

кусът е да се осигури едно-

сменен режим. 

Предстои да бъдат из-

брани изпълнители за про-

ектите за ремонт, рекон-

струкция и въвеждане на 

мерки за енергийна ефек-

тивност в 1-во СУ „Свети 

Седмочисленици“, 28-о СУ 

„Алеко Константинов“ и 

48-о ОУ „Йосиф Ковачев“. 

На какъв етап са проек-

тите с европейско финан-

сиране на СО?

Вече говорих за ремон-

та на трасето на трамвай 

№5, който се реализира със 

средства от ЕС. За зони 2 и 

4 от централната градска 

част направихме актуали-

зация на проектите, като 

предвидихме обновяване на 

инженерни мрежи, които не 

бяха включени преди това. 

Това беше съгласувано с 

Управляващия орган на Опе-

ративна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“. Про-

ведохме 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. 

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 го-

дина. 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 инфра-

структурата е нова. Вре-

менната настилка, изгра-

дена през м.г., ще позволи, 

докато се работи по тро-

тоарите, да може да се ходи 

по платното и обратното. 

Зона 4 е с голям обхват 

и затова карето, заключе-

но между бул. „Княз Алек-

сандър Дондуков“, бул. „Цар 

Освободител“, бул. „Васил 

Левски“ и ул. „Георги С. Ра-

ковски“, 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 „Окол-

на среда 2014 – 2020“?

За тези обекти тече 

процес на проектиране. Те 

ще се изпълняват на инже-

неринг и в някакъв следващ 

момент ще достигнем до 

издаване на строителни 

разрешения. От избраните 

изпълнители има писма за 

прекратяване на договори-

те, а до 2023 г. трябва да 

приключат всички дейнос-

ти. Водим кореспонденция 

с Управляващия орган на 

„ОПОС 2014 - 2020“. Пред-

стои ни среща с всички 

бенефициенти по програма-

та, за да видим как ще про-

дължим да работим заради 

повишаващите се цени на 

част от строителните ма-

териали. 

Най-сериозният про-

блем за строителите са 

повишаващите се цени на 

материалите. Държавата 

работи за изготвяне на 

механизъм за индексация 

на строителните догово-

ри. СО е сред най-големи-

те възложители. Има ли 

администрацията лосто-

ве за реакция, ако в обо-

зримо бъдеще не се прие-

ме 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 документа-

ция, които да позволяват 

при драстична промяна на 

цените на материалите да 

се преизчисляват стойно-

стите. Сега в сключените 

договори няма опция за про-

мяна на цените, въпреки че 

Законът за обществените 

поръчки (ЗОП) позволява 

повишаването им, ако не се 

изменя предметът на тър-

га 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 цени-

те. За последната година 

газът поскъпна 4 пъти, а 

всички асфалтови бази из-

ползват газ. Битумът, ако 

миналата година е бил 700 

лв./т, то сега е 1400 лв./т. 

Имам информация, че вече 

е изготвена конкретна ме-

тодика, по която да може 

да се индексират цените. 

Работим много оперативно 

с вицепремиера и министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството Гроз-

дан Караджов. Държавата 

се опитва да намери път 

така, че да не се ощетяват 

нито възложителите, нито 

изпълнителите. Някои от 

страните в Европа използ-

ват подобни методики. Ми-

нистерският съвет тряб-

ва да вземе решение, за да 

може всеки възложител да 

използва избраната от Бъл-

гария методика и на базата 

й да сключва анекси и да е 

спокоен, че има държавно 

решение и няма да се тър-

си отговорност за това, че 

някой индивидуално е пред-

приел мерки. 

Започва активният 

строителен сезон. За някои 

от обектите, които ко-

ментирах, тече процедура 

за избор на изпълнител, за 

други договорите са склю-

чени преди година. Най-голе-

мият проблем за мен като 

зам.-кмет на София е как 

да довършим започнатите 

проекти. Не може да не при-

ключим ремонта на трам-

вай №5, да не изпълняваме 

текущ ремонт и поддръжка 

на пътната инфраструк-

тура, да не строим детски 

градини.

Столичната община 

има план как да процедира, 

ако скоро не се вземе реше-

ние за начина на индексация 

на строителните договори. 

В София по линия на теку-

щия ремонт и поддръжка на 

пътната инфраструктура 

имаме договори със 7 фир-

ми 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 обстоятел-

ства. Ние няма как да прину-

дим 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 седми-

ци, ако няма решеншие, да 

стартираме нови търгове 

за текущ ремонт и под-

дръжка на пътната мрежа. 

По отношение на проек-

тите, по които предстои 

да се работи, ако стигнем 

до разтрогване на дого-

вори, 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 изпъл-

нител е тежка процедура 

и ще ни отнеме поне 6 ме-

сеца. Но съм оптимист, че 

ще има решение на нацио-

нално ниво. Индексацията 

е напълно необходима не 

само за възложителите, но 

и за строителите. Разби-

раме, че нещата се правят 

бавно, за да се прецизират. 

Индексация у нас не е пра-

вена досега. Никой не е бил 

в тази ситуация, защото 

не е имало такова шоково 

повишение на цените. Има 

и друг проблем. Индексация-

та ще създаде нуждата от 

допълнителни средства. 

Бюджетът е разпределен, 

направени са разчети. По-

вече пари от данъци в об-

щинския бюджет няма как 

да постъпят. Реално, ако са 

по-високи цените, а ние раз-

полагаме с Х лв., няма как да 

изпълним същия обем дей-

ности, които сме заложили. 

Нужно е някакво преразпре-

деление и приоритизация на 

обектите, които ще се ре-

ализират. Надявам се поне 

за проектите с европейско 

финансиране да получим по-

мощ по линия на Европейска-

та комисия. Дано и държава-

та да помогне на местните 

власти и да отпусне сред-

ства за обектите с общин-

ско финансиране. 

Например в Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост е заложено 

финансирането на разкло-

нението на метрото към 

жк „Левски“. Но търговете 

са отпреди повече от 1 го-

дина. Това е проект, който 

СО стартира със собст-

вени пари. Надяваме се при 

индексация и метрото да се 

подпомогне със средства. 

Как ще продължи съ-

трудничеството Ви с КСБ 

и по-специално с Област-

ното представителство 

на организацията в Со-

фия?

Камарата на строите-

лите в България предста-

влява един основен бранш 

за България. Столичната 

община е в постоянен опе-

ративен 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 пре-

одоляване на трудностите. 

Наистина много се надявам 

през май да имаме решение 

на въпроса за индексацията.

В кв. „Манастирски ливади“ тази година трябва да заработи 

първата детска градина в района

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

Предстои стартът на втори етап от ремонта на бул. „Първа 

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

FIEC предлага ЕК да предприеме мерки индексацията да стане задължителен елемент от         

Ренета Николова

Инж. Качамаков, строител-

ният бранш е изправен пред 

сериозни предизвикателства, 

цените на материалите рас-

тат, доставките се бавят. Как 

се справят със създалата се 

ситуация фирмите членове на 

най-голямото Областно пред-

ставителство на Камарата на 

строителите в България – Со-

фийското?

Почти не минава ден, в който 

да не водя разговори с някой от 

колегите. Те споделят, че индек-

сация няма, а цените на строи-

телните материали се повиша-

ват, и ми задават въпроса какво 

можем да направим ние като Ка-

мара. Аз ще кажа какво сме на-

правили досега - проучили сме ев-

ропейския опит, изработили сме 

обща методика, която сме пре-

доставили на междуведомствена-

та 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 реше-

ние, което да предвижда методи-

ка за индексация на договорите 

в строителството. Очакваме 

също така то да бъде максимал-

но 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 драстично-

то повишаване на цените в сек-

тора. За мен е важно това да се 

случи както за големите догово-

ри, така и този механизъм да се 

прехвърли от главните изпълни-

тели към подизпълнителите. Да 

не се получи така, че индексация-

та да достигне само до големите 

изпълнители, а в същото време 

да не могат да бъдат компенси-

рани малките и средните фирми, 

които на практика са най-тежко 

засегнати и всъщност са крайни-

те изпълнители на СМР. Знаете, 

че във FIEC отговарям за МСП, и 

много ми се иска тази полити-

ка, която я виждам в западните 

страни за защита на интереси-

те на малките и средните фир-

ми, да я видя и на българска поч-

ва. КСБ винаги е работила да има 

симбиоза между малки, средни и 

големи фирми. Днешният момент 

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 ин-

дексацията, поставяме въпроса 

и за най-малките фирми, които 

работят на различните обекти. 

Наскоро взехте участие във 

форум, организиран от Европей-

ската комисия. Разкажете ни 

повече. Вие имахте и конкретно 

предложение. 

На европейския форум, орга-

низиран от ЕК, една от темите 

беше точно за индексацията. Аз 

изразих моето мнение, че считам, 

че е необходимо намирането на 

дългосрочно решение по този въ-

прос, касаещо и бъдещи подобни 

кризи, и че едно такова решение 

трябва да бъде европейска ини-

циатива. Със съжаление казвам, 

че в последните 20 години всички 

по-хубави неща, които са се слу-

чили 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 всич-

ки 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 финан-

сиране. 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 възложите-

лите да не включват клауза за ко-

рекция в цената на договора при 

необходимост. 

Снимка в. „Строител“

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

НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.
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         договорите за строителство 

През миналата седмица се 

проведе и УС на FIEC, на който на-

стоях и се прие да бъде направено 

изявление от Европейската фе-

дерация към ЕК за точно същото 

нещо, което предложих на форума. 

И моето предложение е включено 

в изявлението на FIEC към Коми-

сията във връзка с последстви-

ята за сектор „Строителство“ 

от войната в Украйна. В това из-

явление има точка, която касае 

договорите за строителство, и 

становището на федерацията е, 

че те трябва да бъдат индекси-

рани и тази индексация трябва 

да бъде комуникирана от ЕК към 

всички държави членки. Това е 

един всеобщ проблем за цяла Ев-

ропа и считам, че наистина ЕК 

трябва да въведе ред и да изле-

зе със своя позиция. Това е нещо, 

за което ще се борим - да има 

разписани правила, които ще ни 

помогнат, първо, сега в ситуаци-

ята, в която се намира браншът, 

и второ - за в бъдеще - за да може 

да има предвидимост, да се рабо-

ти спокойно, да няма стрес сред 

фирмите. 

Кои са основните приорите-

ти, 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 дос-

тигнат 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 разплаща-

нето към пътностроителните 

фирми в пълен размер за извърше-

ните СМР. Приветстваме реше-

нието на НС за 50% разплащане, 

но това е само първа стъпка. По-

зицията ни е, че фирмите, които 

са изпълнили възложените им от 

държавата дейности, трябва да 

получат парите, които са изра-

ботили. 

Подкрепата за малките и 

средните фирми също е сред 

основните приоритети на ОП 

- София. И, разбира се, като по-

стоянен приоритет не мога да 

не спомена дигитализацията. 

Тя е бъдещето. И то не далеч-

ното, 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 път-

на 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 цифрови-

зацията. Планираме и първия за 

тази година семинар, вероятно за 

края на юни. 

Присъствахте на предста-

вянето на проектобюджета на 

СО. Традиционно ОП София и СО 

имат добра комуникация и про-

веждат работни срещи. Пред-

виждате ли скоро такава? 

Благодаря за тази среща, на 

която пред ръководството на 

КСБ бе представен от зам.-кме-

та Дончо Барбалов планирани-

ят бюджет на СО. На срещата 

присъстваше и зам.-кметът по 

строителството Ангел Джоргов. 

Коментирахме освен предвидени-

те инвестиции и актуалните за 

сектора въпроси. Така че среща-

та беше много полезна. В пред-

видения бюджет не само на СО, 

но и на държавата има сериозни 

средства за строителство. Про-

блемът е, че тези пари се пускат 

по старите процедури, в дого-

ворите няма включени клаузи за 

индексация. Някои проекти са из-

готвени по сметки за финансира-

не 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 ситу-

ацията и строителството да 

продължи. Факт е, че най-скъпото 

строителство е незавършеното. 

По отношение на инициира-

нето на среща, да – планираме 

да отправим покана за такава. 

Нашите срещи са традиционни, 

на тях обменяме добри практики 

и си казваме проблемите. Изчак-

ваме да видим какво решение ще 

предложи работната група от-

носно индексацията. След това 

ще бъде изключително полезно 

да проведем една от ежегод-

ните ни срещи със СО, когато 

имаме яснота за методиката и 

правилата как индексацията ще 

се случва, за да можем да комен-

тираме 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 продъл-

жим ползотворното си сътрудни-

чество. 

Иначе аз като председател 

на ОП на КСБ – София, се старая 

да участвам във всички срещи с 

институциите, които провежда 

Камарата, за да има представи-

телност на фирмите от София 

и областта и да мога по най-до-

брия начин да защитавам инте-

ресите им.

Освен, че сте вицепрези-

дент на FIEC, участвате и в 

работата на другите между-

народни 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 възмож-

ностите за индексация и промя-

на са разписани, има и методика, 

която се следва, тя се предлага 

и одобрява от инженера на про-

екта. Там за момента може би 

нещата са по-регулирани. 

Относно CICA на 19 май ще 

има общо събрание в Тел Авив, къ-

дето ще присъствам, и се надя-

вам 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 по-

ръчки. Всъщност възобновява-

ме една традиция, която бе пре-

късната заради пандемията, за 

ежегодно провеждане на такъв 

форум, на който да се поставят 

въпросите, свързани с един от 

най-важните за бизнеса и кон-

кетно за строителния сектор 

закони - ЗОП. 

Чудесна е инициативата на 

в. „Строител” да подновим про-

веждането на кръглите маси за 

модернизацията на ЗОП. Вина-

ги 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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Средствата, достъпни по него, са 6,3 млрд. евро

Европейската комисия и Бъл-

гария 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 инфраструктур-

ните 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 дейст-

вие 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 плано-

вете за съвместна подготвеност в 

региона, включително закупуването 

на международния пазар, съхране-

нието и междусистемните връзки, 

като по този начин се допринесе за 

сигурността на доставките в Бъл-

гария, региона, енергийната общ-

ност и не само.

Работата на групата ще се ос-

нове по-специално на подготовката 

на ЕК за различни сценарии, свърза-

ни със спиране на енергийните дос-

тавки, в тясно сътрудничество и 

солидарност с държавите членки и 

международните партньори.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Оценката на Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост на България 

(НПВУ) беше одобрена от 

министрите на икономика-

та и финансите на Евро-

пейския съюз по време на 

неформално заседание на 

Съвет ЕКОФИН. След офи-

циалното приемане на реше-

нието България ще може да 

получава средства и да зая-

вява плащания по Механизма 

за насърчаване на икономи-

ческото възстановяване. 

Това съобщиха от пресцен-

търа на Министерството 

на финансите.

Средствата, достъпни 

по НПВУ, са 6,3 млрд. евро. В 

Плана са заложени проекти 

и реформи в ключови обла-

сти, като здравеопазване, 

образование, транспортна 

свързаност, енергетика, ди-

гитализация и бизнес среда.

За постигане за енер-

гийна ефективност (ЕЕ) 

и „зелен” преход в НПВУ са 

предвидени инвестиции в 

цялостно енергийно обновя-

ване на многофамилни жи-

лищни, търговски и публични 

сгради с до 100% субсидия с 

цел 30% подобрение на ЕЕ. В 

това направление са вклю-

чени още: изграждане на 

600 МВт (общо 6000 МВтч) 

мощности за съхранение на 

електроенергия; проучва-

ния за геотермален потен-

циал на 6 локации из цялата 

страна и потвърждаване на 

съществуващите залежи; 

строителство на пилотна 

геотермална централа за 

топло и/или електроенер-

гийно производство.

„Европейският пар-

ламент (ЕП) стартира 

реформата на Акта за 

избиране на членове на 

ЕП с цел преминаване от 

27 отделни избори с раз-

лични правила към единни 

европейски избори“, съоб-

щават от институцията. 

Евродепутатите са при-

ели доклад по законода-

телна инициатива, който 

има за цел преразглежда-

нето на правилата за ев-

ропейските избори. Про-

ектът за законодателен 

акт е одобрен с 323 гласа 

„за“, 262 „против“ и 48 „въз-

държал се“, а придружава-

щата го резолюция - с 331 

„за“, 257 „против“ и 52 „въз-

държал се“.

Съгласно предложена-

та система всеки гласо-

подавател ще разполага с 

два гласа – един за изби-

рането на членове на Ев-

ропейския парламент в на-

ционалните избирателни 

райони и един за членове 

на ЕП в избирателния ра-

йон, обхващащ цялата те-

ритория на Съюза, с 28 до-

пълнителни 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 население-

то си. Листите ще бъдат 

запълнени с кандидати 

от всяка от тези групи 

по пропорционален начин. 

Общите за целия ЕС лис-

ти с кандидати следва да 

се подадат от европейски 

изборни субекти като ко-

алиции от национални по-

литически партии.

ЕП също така иска да 

се реши въпросът с нера-

венството между поло-

вете, като подчертава, 

че въпреки цялостното 

подобрение при последни-

те избори някои държави 

не са избрали нито една 

жена за член на Европей-

ския 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 из-

борите включват: 9 май 

да бъде определен за общ 

европейски ден за гласува-

не; предоставяне на право 

за кандидатиране в избори 

за европейските гражда-

ни, навършили 18 години; 

определяне на задължи-

телен минимален изборен 

праг от 3,5% за избира-

телни 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 ев-

ропейците да гласуват за 

председател на Комисия-

та посредством систе-

мата „водещ кандидат“ 

(Spitzenkandidaten) чрез 

общи листи за целия ЕС.

В прессъобщението се 

посочва още, че ще бъде 

създаден Европейски из-

бирателен орган, който 

да наблюдава процеса и 

да гарантира спазването 

на новите правила. За да 

бъдат приети тези про-

мени, както е установено 

в член 223 от Договора за 

функционирането на ЕС, 

законодателната иници-

атива на Парламента ще 

трябва да бъде одобрена 

с единодушие от Съвета. 

После докладът ще се вър-

не в ЕП, за да могат евро-

депутатите да дадат 

съгласието си. След това 

той трябва да бъде одо-

брен от всички държави 

членки в съответствие с 

техните конституционни 

изисквания. Преговорите 

със Съвета ще започнат, 

когато страните от ЕС 

приемат своята позиция.

Европейската комисия 

(ЕК) даде старт на евро-

пейското пространство 

на здравни данни (ЕПЗД) – 

един от централните гра-

дивни елементи на силен 

Европейски здравен съюз. 

Това съобщиха от инсти-

туцията.

Според  Комиси ята 

ЕПЗД ще помогне на ЕС да 

постигне качествен скок 

напред в начина, по който 

на хората в цяла Европа 

се предоставя здравно об-

служване. То ще даде въз-

можност на гражданите 

да контролират и използ-

ват здравните си данни в 

своята страна или в други 

държави от ЕС. ЕПЗД на-

сърчава истински единен 

пазар за цифрови здравни 

услуги и продукти. Освен 

това пространството 

осигурява още последова-

телна, надеждна и ефикас-

на рамка за използването 

на здравни данни за науч-

ни изследвания, иновации, 

създаване на политики и 

регулаторни дейности, 

като същевременно гаран-

тира пълно спазване на ви-

соките стандарти на ЕС 

за защита на данните.

Държавите от ЕС ще 

гарантират, че обобщени-

те данни за пациентите, 

електронните рецепти, 

медицинските изображе-

ния и заключенията във 

връзка с тях, лаборатор-

ните резултати и епикри-

зите 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 ор-

гани ще участват в тран-

сгранична цифрова инфра-

структура (MyHealth@EU, 

инфраструктура за данни 

„Моето здраве в ЕС“), по-

магаща на пациентите да 

споделят своите данни в 

чужбина.

За модернизация на 

транспорта е предвидено: 

закупуването на 42 елек-

трически влака за крайград-

ски линии в София, Пловдив 

и др.; 20 бързи електрически 

влака за основни междуреги-

онални направления в стра-

ната и 18 локомотива.

Най-важните проекти 

в областта на здравеопаз-

ването са осигуряване на 

високотехнологична апара-

тура за 35 звена за педиа-

трична грижа и за 14 звена 

за диагностика и лечение 

на онкологични заболявания. 

Със средства от НПВУ ще 

се закупят 6 медицински хе-

ликоптера с цел обхващане 

на територията на стра-

ната за предоставяне на 

спешна помощ в т.нар. зла-

тен час, както и за транс-

портиране на пациенти 

между болници. Заложена е 

и модернизация на услугата 

112.

В областта на образо-

ванието основните проек-

ти са: за оборудване на над 

2240 специализирани класни 

стаи за наука и технически 

предмети; създаване на 4 

научни центъра за разви-

тие на STEM; повишаване на 

квалификациите на 39 000 

учители в сферата на STEM 

обучението. 

Европейската комисия 

приветства одобрение-

то от Съвета на нейните 

оценки на плановете за въз-

становяване и устойчивост 

на България и Швеция. От 

институцията припомнят, 

че в тези планове се опре-

делят мерките, които ще 

бъдат подкрепени от Ме-

ханизма за възстановяване 

и устойчивост. МВУ е в ос-

новата на NextGenerationEU, 

който ще предостави 800 

млрд. евро в подкрепа на ин-

вестиции и реформи в целия 

ЕС.

Гласоподавателите ще имат два гласа на европейските 

избори - за национални и общоевропейски кандидати
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Еврокомисар Мария Габриел: 

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Еврокомисарят  по 

иновациите, научните 

изследвания, културата, 

образованието и младе-

жта 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 под-

ход на работа, ориенти-

ран към въздействие. С 

тази за градовете целим 

постигане на 100 клима-

тично неутрални града 

до 2030 г. Получихме ре-

корден брой кандидатури 

- 377, които са показа-

телни за силния интерес 

и желание за действие от 

страна на местните вла-

сти. 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 100-

те града представляват 

12% от населението на 

ЕС. „Очаквам от избра-

ните да станат водещи 

„Пленарната сесия на Конференцията 

за бъдещето на Европа приключи рабо-

тата си, като членовете на Европей-

ския парламент одобриха постигнатите 

резултати и обявиха, че ЕП възнамерява 

да даде старт на реформите в ЕС“, съ-

общиха от институцията.

Заседанието е започнало с предста-

вяне на предложенията от председате-

лите на работните групи и говорители-

те на гражданите. На него почти всички 

оратори са се съгласили, че предложени-

ята включват важни реформи, основани 

на препоръките на европейците.

След презентациите представите-

лите на четирите институционални 

компонента на Конференцията (Парла-

мента, Съвета, Комисията и национални 

парламенти) са одобрили предложенията 

с консенсус. По време на речта си от 

името на делегацията на ЕП съпредседа-

телят 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 под-

чертали, че очак ват от институциите 

на ЕС и държавите членки да осигурят 

подходящи последващи действия и че е 

важно европейците да не останат раз-

очаровани след този исторически мо-

мент. 

центрове за постигане 

на климатична неутрал-

ност и да се превърнат в 

европейски иновационни 

хъбове”, е заявила Габри-

ел. Българският евроко-

мисар е споделила още, 

че финансирането на ми-

сията е 360 млн. евро. до 

2023 г.

В прессъобщението 

се посочва, че ключов еле-

мент е разработването 

на договори за климата 

от избраните градове, 

адаптирани към конкрет-

ните местни условия. 

Всеки договор ще включ-

ва план за действие, вре-

мева рамка и инвести-

ционна стратегия с цел 

постигане на климатич-

на неутралност до 2030 

г. Те ще бъдат създадени 

в сътрудничество между 

регионалните и местни 

власти, гражданите, ака-

демичните и научните 

среди, бизнеса. Ползите 

за избраните населени 

места включват и тех-

ническа помощ, работа в 

мрежа, споделяне на до-

бри практики чрез специ-

ално създадена за мисия-

та платформа „Градове с 

нулеви емисии“.

София и Габрово са избрани да участват в мисията по 
програма „Хоризонт Европа“

На 9 май ще се проведе граждански 

диалог с еврокомисаря по иновации, на-

учни изследвания, култура, образова-

ние 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.

Как да доближим „Но-

вия европейски Баухаус“ до 

гражданите и да създадем 

по-привлекателни и дос-

тъпни места за живеене? 

Как да превърнем идеята 

в реалност и инициати-

вата в успех? Тези въпро-

си са били във фокуса на 

съдържателния дебат с 

работната група на ЕНП 

в Европейския парламент  

за мониторинг на кохези-

онната политика, орга-

низиран от председателя 

на групата Андрей Нова-

ков. Това става ясно от 

публикация във Фейсбук 

страницата на еврокоми-

саря по иновации, научни 

изследвания, култура, об-

разование и младеж Мария 

Габриел.

Тя посочва, че заедно с 

еврокомисар Елиза Ферей-

ра, евродепутати, членове 

на ЕНП от националните 

парламенти и предста-

вители на Комитета на 

регионите са обсъдили 

напредъка в изпълнение-

то на „Нов европейски 

Баухаус“, адаптирането 

на ценностите на иници-

ативата към местните 

нужди, за да бъдат в полза 

на гражданите, приноса 

на новосъздадената Лабо-

ратория „Нов европейски 

Баухаус“ за насърчаване 

участието на граждани-

те и регионите, както и 

въздействието на култу-

рата и творчеството за 

изграждането на по-добри 

пространства за живеене 

и устойчиви местни общ-

ности.
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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 изграж-

дане 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 включе-

но изграждането на бул. 

„Рожен“ в участъка от 

надлеза над жп линията 

до Северната скоростна 

тангента. Стойност-

та на дейностите е 13,6 

млн. лв. без ДДС, а про-

дължителността им е 425 

дни. По ОП 1 документи са 

подали четирима участни-

ка – „Джи Пи Груп“ АД; Обе-

динение „Рожен ТР“, което 

е съставено от „Трейс 

Груп Холд“ АД и „Трейс БГ“ 

ЕАД; „Щрабаг“ ЕАД; и „Кли-

матроник“ ЕООД. 

За втората позиция 

на търга, която включ-

ва строителството на 

бул. „Копенхаген“ в част-

та от жк „Дружба“ до жк 

„Младост“, няма отворени 

оферти, тъй като е пре-

кратена. 

ОП 3 е за строител-

ството на източния над-

лез над жп линията при 

кв. „Бакърена фабрика“. В 

това трасе е предвидено 

да бъдат инвестирани 10 

млн. лв. без ДДС, а продъл-

жителността на изпълне-

нието ще е 755 дни. За по-

зицията се състезават 6 

фирми и обединения. Това 

са: „ГБС - Инфраструк-

турно строителство“ 

АД; ДЗЗД „Калистратов 

Груп - Рутекс“, Обедине-

ние „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 „Ис-

кър“. Общината планира 

да инвестира 2,4 млн. лв., 

а ремонтът ще продължи 

150 дни. И тук подадените 

оферти са шест – „Нова-

ко Строй“ ЕООД; „Енвай-

ро Клийн“ ЕООД; „Парсек 

Груп“ ЕООД; ДЗЗД „Люкос 

София 2022“ с участници 

„СА.И.Е.“ ЕООД и „Люкос 

Инженеринг“ ЕООД; „Рас-

тер-Юг“ ООД; и „Пътпро-

ект“ ЕООД.

В ОП 5 на обществе-

ната 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 

София“ ЕООД; „Парсек 

Груп“ ЕООД; „Хидро-Вод 

Строй“ ДЗЗД, в което 

влизат „ВДХ“ АД и „Хидро-

строй“ АД; ДЗЗД „БМ Ин-

женеринг“, съставено от 

„Марибор-Строй“ ЕООД и 

„Графена Груп“ ЕООД; „Пъ-

тинженериг-М“ АД; „БГ 

Нова“ АД; ДЗЗД „Сердика 

2022“ с участници „Тана-

тос“ ООД, „Хая-С“ ООД и 

ДЗЗД „Хранкострой 2019“. 

Последната шеста 

позиция е за ремонт по 

съществуващо положе-

ние на ул. „Летоструй“ от 

ул. „Витиня“ до бул. „Бо-

тевградско шосе“ в район 

„Подуяне“. Предвидена-

та сума за дейностите, 

които ще продължат 150 

дни, е 1,8 млн. лв. Канди-

датите 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 „Хран-

кострой 2019“; и Обеди-

нение „БГ София“ ДЗЗД с 

участници „БГНОВА Ин-

женеринг“ ЕООД, „БГНО-

ВА“ АД и Обединение „БГ 

София“ ДЗЗД. 

Предстои след раз-

глеждане на технически-

те оферти на кандидати-

те да бъдат отворени и 

ценовите предложения.

Министрите на окол-

ната среда и водите Бо-

рислав Сандов и на обра-

зованието и науката акад. 

Николай Денков, кметът 

на София Йорданка Фан-

дъкова и кметът на район 

„Слатина“ Георги Илиев 

присъстваха на предста-

вянето на новоизградена-

та водородна инсталация 

за отопление на Профе-

сионалната 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 разработ-

ваме пилотен проект за 

подобна водородна инста-

лация на едно от депата 

на „Метрополитен“. С нея 

ще намалим наполовина 

консумацията на електри-

чество и ще произвеждаме 

за собствени нужди“, каза 

кметът Фандъкова. Тя до-

бави, че през последните 

години Столичната общи-

на е реализирала различни 

проекти за внедряване на 

технологии от възобновя-

еми енергийни източници 

в общински детски гради-

ни. „По този начин, основ-

но чрез соларни системи, 

намаляваме консумацията 

на електрическа енергия и 

подменяме стари отопли-

телни инсталации“, уточ-

ни кметът на София.

Йорданка Фандъкова 

коментира още, че в На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост 

са предвидени инвести-

ции 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 поис-

ках при разработването 

на насоките за канди-

датстване да предвидят 

възможност за финанси-

ране на комплексни ре-

шения. Това означава не 

само ремонт и енергийна 

ефективност, но и въз-

можност за изграждане 

на ВЕИ инсталации, с кои-

то училищата и детските 

градини чувствително ще 

намалят разходите си и 

увеличат дела на алтер-

нативните източници на 

енергия“, каза още кме-

тът Фандъкова.

На редовното си за-

седание Столичният об-

щински съвет взе реше-

ние сградата на 44-то 

СУ „Неофит Бозвели“ в жк 

„Хаджи Димитър“ да бъде 

обновена със средства 

от Специализирания об-

щински приватизационен 

фонд. Районната админи-

страция в „Подуяне“ е из-

готвила 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. Вто-

рият е за конструктивно 

възстановителни работи 

и внедряване на мерки за 

повишаване на енергийна-

та ефективност. 

След проведена об-

ществена поръчка за из-

пълнител е избран „Мар-

бъл Строй“ ЕООД, като 

стойността на договора 

за проектиране, изпълне-

ние на СМР и упражнява-

не на авторски надзор е 

398 238 лв. Договорът е за 

първия етап от строител-

но-ремонтните работи и 

е сключен под условие „без 

осигурено финансиране“. 

Прогнозната стой-

ност за втория етап е 

680 000 лв.

Започна цялостно об-

новяване на улицата пред 

Центъра за съвременно 

изкуство „Топлоцентрала“. 

Ремонтните дейности 

обхващат асфалтиране 

на пътното платно по ул. 

„Емил Берсински“ от бул. 

„Петко Каравелов“ до вхо-

да на Южния парк, както 

и ремонт на прилежаща-

та тротоарна настилка 

и подмяна на бетоновите 

бордюри. В рамките на 

проекта попада и цялост-

ната подмяна на пред-

пазните парапети на съ-

ществуващото мостово 

съоръжение, което е част 

от улицата.

„Ремонтирането на 

трасето пред „Топло-

централа“ е естествена 

част от процеса по тран-

сформация на бившата 

изоставена индустриал-

на сграда в Регионален 

център за съвременно 

изкуство. Реконструкци-

ята на самата сграда и 

помещенията в нея при-

ключи в края на миналата 

година и тя вече работи 

по предназначение. С об-

новяването на улицата 

ще се придаде цялостен 

и завършен вид на прос-

транството за култура 

и прилежащите към него 

публични площи“. Това ко-

ментира зам.-кметът на 

София по „Обществено 

строителство“ инж. Ан-

гел Джоргов. Той добави, 

че „Топлоцентрала“ разпо-

лага с две основни зали за 

сценично изкуство.
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Общо 153 са отворе-

ните ценови оферти на 

кандидатите в двете 

обществени поръчки за 

избор на изпълнители на 

строителния надзор при 

основния ремонт на бли-

зо 200 км третокласни 

пътища. Те включват 11 

отсечки в областите Ва-

рна, Бургас, Стара Загора, 

Видин, Хасково и Смолян. 

Сред тях са участъци, 

предложени от граждани 

за включване в ремонтна-

та програма на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) за 2022 г., като Дю-

линския проход, трасета-

та Росен – Веселие – Ясна 

поляна и Маринка – Визица 

в област Бургас, участъка 

Раброво – Периловци – Ши-

шенци във Видин. 

Едната тръжна про-

цедура е за строителен 

надзор при ремонта на 

123,5 км пътища и е раз-

делена в пет обособени 

позиции, за които са отво-

рени 59 ценови предложе-

ния. Втората обществена 

поръчка е за строителен 

надзор при основния ре-

монт на 76,2 км републи-

канска мрежа. Търгът е в 6 

обособени позиции, за кои-

то има 94 ценови оферти. 

За ремонта на тези 

близо 200 км третоклас-

ни пътища има изготве-

ни 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 изпъл-

нителите на основния 

ремонт и на строителния 

надзор както по време на 

СМР, така и в гаранцион-

ния период след това. 

Целта е да се гарантира 

качествено изпълнение 

на строително-монтаж-

ните работи. Предвиде-

но 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 кон-

тролни проверки по време 

на изпълнението и приема-

нето на СМР. Също така 

е увеличен гаранционният 

срок на пътните работи 

– 6 г., вместо досегашни-

те 3 г. „При установяване 

на технически грешки и 

несъответствия в сер-

тификат 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 до-

пълнително е вменено да 

съгласува и контролира 

временната организация 

на движение с оглед пови-

шаване на безопасността 

по време на строител-

ството.

Пълният списък  на 
участниците и ценовите 
оферти са публикувани на 
сайта на в. „Строител“ 
https://vestnikstroitel.bg.

Над 326 млн. лв. ще получат учи-

лища и детски градини за нови клас-

ни стаи, STEM кабинети и ремонти 

до 2026 г., съобщиха от Министер-

ството на образованието и науката 

(МОН). Проектите за модернизация 

за образователната среда ще бъ-

дат финансирани по Националния 

план за възстановяване и устойчи-

вост. 

„В общините с недостиг на мес-

та в училища и детски градини ще 

се отпускат средства за пристро-

яване и надстрояване на вече съ-

ществуващи 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 усло-

вия за равен достъп до образова-

ние, 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 сгради-

те. Образователните институции 

ще имат възможност да оптимизи-

рат вътрешното си пространство 

с оглед бъдещи пандемии и извънред-

ни ситуации“, допълват от ведом-

ството. 

На  Портала за  об-

ществени консултации 

към Министерския съвет 

https://strategy.bg е публи-

куван проект на решение 

за одобряване на Програ-

ма за изграждане на нови 

и ремонт на съществу-

ващи спортни площадки, 

като становища по нея 

се депозират до 30 май. 

Тя е разработена на база 

Закона за държавния бю-

джет на Република Бъл-

гария за 2022 г. и е на-

сочена за държавните 

и общинските училища. 

Целта й е подобряване 

на спортната култура в 

учебните заведения чрез 

предприемането на мер-

ки, които да доведат до 

изграждане, разширява-

не и модернизиране на 

спортната база на об-

разователните инсти-

туции и създаване на ус-

ловия за пълноценното й 

използване за физическо 

възпитание и спорт от 

учениците както за про-

веждане на редовните ча-

сове, така и за дейности 

извън учебния план.

Общият бюджет на 

програмата е 15 млн. лв., 

които са разпределени в 

2 модула. Първият е „Из-

граждане на нови спортни 

площадки със специализи-

рана спортна настилка“, 

като за него са предвиде-

ни 10 млн. лв. Проектите 

по Модул 1 могат да са с 

максимална стойност до 

170 хил. лв. с ДДС. За Мо-

дул 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 площад-

ки и ремонтът на 50 съ-

ществуващи. Периодът 

за реализацията на про-

грамата е от април до 

декември 2022 г.

Емил Христов

В ход е  строител-

ството на Център за ком-

петентности за чисти 

технологии Clean&Circle. 

Високотехнологична -

та сграда се изгражда 

в кв. „Лозенец“ в София 

в кампуса на Софийския 

университет „Св. Кли-

мент Охридски“. Висшето 

учебно заведение е водещ 

партньор по проекта, кой-

то се реализира по Опера-

тивна програма „Наука и 

образование за интелиген-

тен 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 съфи-

нансиране. Срокът за реа-

лизация е до края на 2023 г.

Партньори по проек-

та са Университетът 

по архитектура, стро-

ителство и геодезия , 

Лесотехническият уни-

верситет, Бургаският 

университет „Професор 

д-р Асен Златаров“, Ин-

ститутът по физико-хи-

мия „Академик Ростислав 

Каишев“ – БАН, Институ-

тът по органична химия 

с център по фитохимия 

– БАН, Институтът по 

микробиология „Стефан 

Ангелов“ – БАН, и Фонда-

ция „Клийнтех България“. 

Асоциирани партньори 

са Столичната община, 

Столичното предприятие 

за третиране на отпадъ-

ци, „Софийска вода” АД, 

„Интерпласт БГ“ ЕООД, 

Енергийна Агенция – Плов-

див, и Университетът на 

Модена – Италия.

С изграждането на 

центъра за компетент-

ности за чисти техноло-

гии трябва да се създаде 

ефективна инфраструк-

тура и научноизследова-

телски капацитет, които 

да стимулират научното 

развитие на страната 

в сферата на водите, 

енергията и управление 

на отпадъците и тяхно-

то внедряване в кръгова-

та икономика. Зданието 

ще е на четири етажа, 

като първият ще бъде 

конферентна зала и аксе-

лератор за технологично 

предприемачество. Всеки 

от останалите етажи ще 

бъде строго специализи-

ран. Покривът ще e изцяло 

покрит със соларни панели 

за оптимизиране на енер-

гийната ефективност.
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Финансирането ще се осигури по Програма „Околна среда 2021 - 2027“
Георги Сотиров

„Водоснабдителните и 

канализационни системи 

в шест области в стра-

ната ще бъдат модер-

низирани. 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 водо-

проводи, канализационни 

клонове, пречиствател-

ни станции и други ВиК 

съоръжения ще подобрят 

значително качеството 

на услугата.“ Това съоб-

щи зам.-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Деля-

на Иванова, която откри 

форум за представяне на 

резултатите по проект 

„Подпомагане на регио-

налното инвестиционно 

планиране на отрасъл ВиК 

– етап 2“, финансиран от 

ОП „Околна среда 2014 - 

2020“. Модератор на съби-

тието, което се проведе в 

София, бе директорът на 

дирекция „Водоснабдява-

не и канализация“ в МРРБ 

инж. Иванка Виденова. На 

него присъстваха управи-

тели и специалисти от 

държавни ВиК дружества 

в страната, представи-

тели на общински и об-

ластни администрации 

и други заинтересовани 

лица.

Стойността на проек-

та по „ОПОС 2014 – 2020“ 

е над 22 млн. лв., като ос-

вен изготвянето на Реги-

оналните прединвести-

ционни проучвания (РПИП) 

за шестте области той 

финансира и мерки за 

повишаване на админи-

стративния капацитет 

и обучения на служители 

на МРРБ, ВиК оператори, 

общински и областни ад-

министрации. Всички дей-

ности трябва да приклю-

чат в края на 2023 г.

Зам.-министър Ивано-

ва изтъкна, че стратеги-

ческите проучвания дават 

пълната информация за 

състоянието на мрежите, 

нужните инвестиции и са 

изискване за получаване 

на европейското финан-

сиране за ВиК отрасъла. 

По думите й качеството 

на РПИП е изключително 

важно, защото от тях за-

виси обхватът на финан-

сирането след това. Деля-

на Иванова призова да се 

положат усилия, за да не 

се повтарят установени 

пропуски и неточности 

през предходния период. 

„За целта е необходима 

мобилизация и синхрон 

между ВиК операторите, 

областните и общински 

администрации“, подчер-

та тя.

„Стратегическите 

цели, които сме си по-

ставили, са постигане на 

технически, екологичен и 

финансово устойчив ВиК 

отрасъл, като предос-

тавяме услуги с високо 

качество на социално по-

Зам.-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Деляна Иванова и директорът на 

„Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ инж. Иванка Виденова

Йордан Минчев от „ВиК Йов-

ковци” 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 остана-

лите 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 ин-

вестиционно намерение, и проек-

ти, които ще се финансират от 

ОПОС“, информира той. 

„ВиК Йовковци” ООД е завърши-

ло измервателната кампания за 

водоснабдяването по утвърдена 

методика, като основните пун-

ктове са съобразени с водоснабди-

телната система „Йовковци”, как-

то и с характерни и важни точки 

и зони по вътрешноразпределител-

ните мрежи и съоръжения. Извър-

шена е и процедура по измерване 

на канализационната система, 

определени са характерни места 

с недостатъци и пропуски, както 

и структурни проблеми и пропада-

ния.

Мариана Колева от „ВиК” ЕООД 

София област информира, че в рам-

ките на измервателната кампания 

са проведени подробни геодезиче-

ски, геоложки и хидроложки проуч-

вания за определяне на актуалното 

състояние на ВиК мрежата. „Имаме 

общо 152 водоснабдителни системи, 

като над 85% от тръбите са стари, 

амортизирани, корозирали, с наруше-

ни 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 Са-

моков, където водоснабдителната 

мрежа преминава през много сложен 

терен. „В РПИП предлагаме изграж-

дането на алтернативно трасе, 

което е по-дълго, но е много по-дос-

„По отношение на качеството на водата в област-

та нямаме трайни отклонения. Единственият голям 

проблем се явява мътността на водата в определе-

ни периоди на годината“, посочи Елена Богданова от 

„ВиК” ООД – Габрово. По думите й при направените 

измервания за водопроводните мрежи са констатира-

ни загуби по довеждащи водопроводи от около 21%. Се-

риозен 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 на-

селени места с над 10 000 е.ж., каквито са Габрово и 

Севлиево, е наложителна реконструкция на довеждащи 

водопроводи и по преминавания на магистралните кло-

нове под реките Янтра и Паничарка, както и ремонти 

на част от вътрешната водопроводна мрежа“, бе ка-

тегорична Богданова. Тя добави, че в РПИП са опреде-

лени и съответни мерки за подобряване на водоснаб-

дяването на селища с население от 50 до 2000 е.ж.

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 сис-

теми – за гр. Плевен – до 70%, а за Червен бряг – 61,7%.

„Имаме доста източници с недобро качество на пи-

тейната вода. Анализирани са алтернативните водо-

източници. В региона има реки, големи водни ресурси, 

които към момента не се използват, а за това има въз-

можности“, посочи инж. Бонев.

В РПИП са установени и водопроводи с високи наля-

гания, малка проводимост, систематизирани са авари-

ите. Документът предвижда локални пречиствателни 

съоръжения за по-малките населени места.

По отношение на канализационните системи се по-

сочва, че такива има в 9 населени места, ПСОВ са 4, а 

действащите канализационни помпени станции – също 4.

Инж. Красимира Кузманова коментира, че оч-

акваните инвестиции от ЕС във ВиК мрежата 

в областта ще дадат възможност за развитие 

на сектора. „В документа разглеждаме водо-

хващанията – 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 снабдяване-

то на Търговище и околните села от яз. „Тича”. 

Според нея за този проблем е наложителна по-

сериозна инвестиция в съществуващата ПСПВ.

„Ние работим на око-

ло 28% от територията 

на Южен Централен район. 

„ВиК“ ЕООД – Хасково, об-

служва 11 общини с 265 насе-

лени места, от които 4 са с 

над 10 000 е.ж., а 65 – под 50 

души“, заяви представите-

лят на дружеството Катрин 

Найденова.

Захранването с питейна-

та вода става от вододай-

ни 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, ни-

трати, фосфати и сулфати, 

които са свързани със сел-

ското стопанство“, отче-

те Найденова. Тя добави, че 

решението е или изграждане 

на модерни ПСПВ, или сери-

озна реконструкция на съ-

ществуващите мощности.

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 об-

ластта е с високо покритие. Изклю-

чение правят агломерации до 10 000 

е.ж., като Божурище, Петърч, Пра-

вец, с. Костенец и още няколко.

носима цена. Секторът 

е един от най-тежките 

в икономиката, изключи-

телно важен за живота 

и здравето на хората“, 

коментира Иванова. Зам.-

министърът припомни, че 

ВиК активите в страната 

включват над 90 хил. км 

водопроводи и канализа-

ционни мрежи, построени 

преди десетилетия. Ог-

ромната част от тях се 

нуждаят от подмяна или 

сериозен ремонт. 

„Поели сме ангажи-

мент пред ЕС да изгра-

дим ВиК инфраструктура, 

която е в съответствие 

с европейските директи-

ви в областта на питей-

ните и отпадните води. 

Това предпоставя необхо-

димостта от максимално 

съсредоточаване на уси-

лията за ползване на фон-

довете на ЕС за подмяна 

на инфраструктурата“, 

каза още Деляна Иванова. 

В края на изказването си 

тя информира, че в момен-

та с европейски средства 

от „ОПОС 2014 - 2020“ се 

изпълняват обекти в 15 

административни обла-

сти.

Последваха презен-

тации на представители 

на ВиК дружествата от 

Велико Търново, Габрово, 

Плевен, София област, 

Търговище и Хасково, 

които отчетоха изпълне-

ните дейности по РПИП. 

На форума бе направена 

равносметка и за постиг-

натото по договорите за 

надграждане на капаците-

та на заинтересованите 

страни в отрасъл ВиК. 

Представени бяха и добри 

практики.

Снимки авторът
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Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ - Сливен

В рамките на три дни 

Сливен бе домакин на Х 

Национална среща на глав-

ните архитекти и експер-

тите по устройствено 

планиране от общините. 

Форумът бе организиран 

от Националното сдруже-

ние на общините в Репу-

блика България (НСОРБ) и 

„НСОРБ Актив“ ЕООД. В 

събитието се включиха 

зам.-министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството арх. Сте-

фан Аспарухов, директорът 

на Националния институт 

за недвижимо културно 

наследство (НИНКН) арх. 

Петър Петров, зам.-на-

чалникът на Дирекцията 

за национален строите-

лен контрол (ДНСК) арх. 

Деляна Панайотова, зам.-

кметовете на Сливен по 

устройство на терито-

рията Камен Костов и по 

икономическо развитие 

Стоян Марков, съдия Гали-

на Солакова от Върховния 

административен съд. 

НСОРБ беше представено 

от изп. директор Силвия 

Георгиева. Юбилейната 

среща събра над 100 учас-

тници от 60 общини, като 

в нея се включиха и пред-

ставители на браншови 

организации – КАБ, БААИК, 

Областното представи-

телство на КСБ в Сливен. 

Във форума участваха още 

инж. Георги Даракчиев, 

главен директор дирекция 

„Строителен контрол“ в 

ДНСК, Анна Сибинова, и.д. 

началник-отдел „Правно-

нормативно обслужване“ в 

ДНСК, инж. Светла Кутле-

ва, 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 публи-

куваните за обществено 

обсъждане промени на За-

кона за устройство на те-

риторията (ЗУТ), възмож-

ностите за дигитализация 

на инвестиционния процес 

и за финансиране на общин-

ските проекти с национал-

ни и европейски средства и 

от Плана за възстановява-

не и устойчивост на Бълга-

рия. Проведоха се и диску-

сии, в които бяха очертани 

ролите и отговорностите 

в контрола по строител-

ство. Бяха разгледани про-

мените в нормативната 

уредба за съдържанието, 

създаването и поддържа-

нето на кадастралната 

карта и кадастралните ре-

гистри. Във фокуса на сре-

щата бе и подобряването 

на процесите за опазване 

на недвижимото културно 

наследство и на взаимо-

действието между НИНКН 

и местните власти. 

„Сверяването на ча-

совниците за предизвика-

телствата и възможните 

решения в работата ни е 

задължително. Споделяне-

то на проблемите по вре-

ме на ежегодните срещи 

на общинските архитекти 

винаги води до предложения 

за законодателни промени“, 

каза при откриването на 

срещата Здравко Здравков, 

главен архитект на Сто-

личната община и пред-

седател на Постоянната 

комисия към НСОРБ по ус-

тройство на територията 

и недвижимо културно-ис-

торическо наследство.

Зам.-кметовете Сто-

ян Марков и Камен Костов 

поздравиха участниците 

от името на кмета на об-

щина Сливен Стефан Радев 

и пожелаха успех на фору-

ма. Марков изрази задовол-

ство, че Сливен е домакин 

на годишната среща на 

главните архитекти, коя-

то според него се е пре-

върнала в 

посланик на добрия диа-

лог между централното и 

местно управление. 

„Убеден съм, че дис-

кусиите в търсенето на 

дългосрочни и работещи 

решения ще бъдат ползот-

ворни“, добави той. Стефан 

Марков запозна аудитория-

та с амбицията на общи-

на Сливен за осигуряване 

на достъпна и комфортна 

градска среда с повече зе-

лени площи.

На присъстващите в 

залата бе представен и 

новият главен архитект 

на община Сливен – Виктор 

Дойчинов.

 „Срещата на архите-

ктите от общините е 

лична кауза както за мен, 

така и за екипа на „НСОРБ 

Актив“, защото постави-

хме началото й точно пре-

ди десет години във Вели-

ко Търново и я направихме 

задължително събитие в 

общинските календари. Съ-

битието се чака с еднакво 

желание както от Вас, така 

и от представителите на 

браншовите организации и 

централната власт”, заяви 

Силвия Георгиева. Тя разяс-

ни специфични акценти при 

изпълнението на общин-

ските проекти в рамките 

на предстоящия програмен 

период, като коментира и 

Плана за възстановяване 

и устойчивост, който об-

хваща 57 инвестиции и 48 

реформи в 4 стълба и 12 

компонента. По думите на 

Георгиева по Плана ще се 

модернизира образовател-

на инфраструктура, ще се 

изграждат младежки цен-

трове, ще се обособяват 

STEM центрове. 

Подобряването на енер-

гийната ефективност на 

сградния фонд също е важен 

елемент в стратегическия 

документ, 

както и внедряването 

на Единна информационна 

система по устройство 

на територията, инвес-

тиционно проектиране и 

разрешаване на строител-

ството. Подкрепа ще по-

лучи и пилотната фаза за 

въвеждане на строително-

информационно моделиране 

(BIM) в инвестиционното 

проектиране и строител-

ството като основа за ци-

фрова реформа на сектора 

в България. Планът ще фи-

нансира и Програма за пуб-

лична подкрепа за развитие 

на индустриални зони, пар-

кове 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 при-

помни, 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 простран-

ства заедно с тях. „С тре-

тата се предоставя тех-

ническа помощ на малки и 

средни общини, които не 

разполагат с необходимия 

капацитет или експертен 

опит, за да реализират 

свои проекти по „Нов ев-

ропейски Баухаус“, посочи 

тя. Георгиева добави, че 

знанията и поуките, из-

влечени 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 засег-

на и 

проблема с рязкото поскъ-

пване на строителните 

материали. 

„Застрашено е изпъл-

нението на проекти на об-

щините на стойност над 2 

млрд. лв. НСОРБ настоя за 

разработване на правила 

за индексиране на догово-

рите за строителство от 

междуведомствена екс-

пертна група, отчитащи 

всички фактори – инфлаци-

ята в сектора, различните 

типове строителство, 

специфичните материали 

и др. Необходим е траен ме-

ханизъм за актуализиране 

на цените по договорите, 

който да се прилага зана-

пред в дългосрочен план“, 

бе категорична Георгиева.

На срещата бе комен-

тирано, че по информация 

на АОП основната възмож-

ност, която се обсъжда, е 

индексирането на дейст-

ващите договори чрез из-

ползването на скала от 

индекси, които отчитат 

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 видо-

ве 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 вицепре-

миера и министър на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството Гроздан 

Караджов зам.-министър 

Аспарухов поздрави учас-

тниците в събитието и ги 

увери, че МРРБ се отнася 

със сериозно разбиране към 

проблемите и предизвика-

телствата пред главни-

те архитекти и тяхната 

отговорност за перспек-

тивното развитие на на-

селените места. Стефан 

Аспарухов представи 

краткосрочните и среднос-

рочните мерки във визията 

на МРРБ за промените в 

ЗУТ, 

насочени към намира-

нето на баланс и справед-

ливост за всички страни 

в инвестиционния процес. 

„Сериозно внимание ве-

домството отделя и на 

необходимостта от диги-

тализация на процесите 

в сферата на строител-

ството“, добави той.

В дискусионния панел, 

посветен на недвижимото 

културно наследство, бе 

представена „Концепция 

за устойчиво развитие и 

управление на културно-ис-

торическото наследство 

на територията на общи-

на Брацигово“, разработена 

от арх. Георги Цапков, арх. 

Младен Китов и арх. Де-

сислава Димитрова. Арх. 

Димитрова припомни, че 

на 20 януари бе подписан 

меморандум за сътрудни-

чество и развитие на кон-

цепцията между община 

Брацигово, Камарата на 

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. 

Други главни цели са: 

обучение и практическа 

подготовка на квалифици-

рани кадри за извършване 

на консервационно-рестав-

рационни дейности и рабо-

та по обекти – недвижима 

културна ценност (НКЦ); 

опазване и популяризиране 

на културно-историческо-

то наследство; изготвяне 

на нормативна база с ясна 

субординация и отношения 

между институциите за 

опазване на НКЦ и подобря-

ване на архитектурния об-

лик на населените места; 

повишаване на квалифика-

цията 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, възпрепятства-

щи ефективното опазва-

не на НКЦ, като липса на 

експерти в отговорните 

административни струк-

тури, както и неактуал-

ност на списъците на НКЦ 

от местно ниво за сведе-

ние и ансамблово значение, 

които реално възпрепят-

стват и функционирането 

на 6-те общински звена 

по чл. 17 от Закона за кул-

турното наследство. Ди-

ректорът на НИНКН арх. 

Петър Петров запозна ау-

диторията с възможност-

ите за подобряване на 

процесите по опазване на 

недвижимото културно на-

следство и по-тясното съ-

трудничество с общините.

В заключителния панел 

присъстващите на сре-

щата обсъдиха със съдия 

Галина Солакова от ВАС 

конкретни примери и пре-

дизвикателства от общи-

ните по прилагането на 

ЗУТ.

Заради проблема с рязкото поскъпване на строителните материали е застрашена 
реализацията на проекти на местните власти на стойност над 2 млрд. лева
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за нови тротоари, ули-

ци и благоустрояване 

– 1 488 000 лв., за общин-

ска пътна мрежа и зимно 

поддържане – 840 400 лв. 

Предвидени са серия от 

проекти, насочени към де-

цата, първият от които 

е вече факт – въженият 

парк в „Простор”. Ще тър-

сим 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 учили-

ще и разширението на две 

детски градини. Очак ва се 

през тази година и проек-

тът за посетителски цен-

тър на Перперикон да бъде 

реализиран и обектът да 

заработи.

„Един от важните въ-

проси за общината е този 

за водоснабдяването на 

малки населени места. В 

Болярци все още чакат 

вода, има нужда от подо-

бряване на водоснабдява-

нето в Черна скала, Долна 

Бленика. Тази и следва-

щата година ние трябва 

да приключим с темата 

за подземна инфраструк-

тура 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 Об-

щинския съвет. Проектът 

е забавен заради продъл-

жило с години прехвърляне 

на собствеността на 30 

кв. м в сградата на мест-

ната администрация от 

държавата на общината.

Годишният разход за 

проектите, изпълнявани 

със средства от ЕС, е 

7 374 895 лв. От тези, кои-

то са свързани със стро-

ителство, най-големият е 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“ („ОПРР 2014 - 2020“) 

„Перперикон - храм на бо-

говете и дом на цивилиза-

циите“. 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 – Култу-

рен коридор в подкрепа 

на развитието на реги-

она“, който е по Програ-

мата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕР-

РЕГ V-A „България – Гърция 

2014-2020“. Стойност-

та е 2 347 173 лв., като 

трябва да бъде приключен 

настоящата година, а ос-

таващото финансиране е 

1 173 586 лв.

По „ОПРР 2014 - 2020“ 

се изпълнява и проект за 

ремонт на улици и трото-

ари за над 5 млн. лв., като 

остава да се усвоят още 

810 679 лв. За областния 

информационен център са 

заложени 124 999 лв. В из-

граждането на Център за 

подкрепа на лица с увреж-

дания по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014 

– 2020“ ще бъдат вложени 

449 999 лв. По Програмата 

за развитие на селските 

райони ще продължи из-

пълнението на „Ремонт и 

рехабилитация на детски 

площадки в населени места 

на територията на общи-

на Кърджали” на стойност 

125 627 лв.

Пълен консенсус за макро-

рамката в Плевен

Бюджет 2022 г. на об-

щина Плевен беше приет 

единодушно. Общият му 

размер е 156 353 023 лв., в 

т.ч. приходи за държавни 

дейности - 93 248 594 лв., 

и  м е с т н и  п р и хо ди  - 

63 104 429 лв. 

За функция „Жилищно 

строителство, благоу-

стройство и комунално 

стопанство и опазва-

не на околната среда“ 

предвидените средства 

са 22 819 011 лв., в кои-

то влизат 832 720 лв. за 

кметствата със самос-

тоятелен бюджет. Финан-

сирането на обектите по 

това перо е изцяло с мест-

ни приходи.

Амбициозна капиталова програма в Кърджали и предпазливи инвестиции за благоустрояване          

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

приоритет

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

младежта

Съветниците в Плевен гласуваха средства за нов 

Общ устройствен план и за подобрения по символа на града – 

мемориала „Епопея”

Очаква се тази година да бъде завършен туристическият 

център на Перперикон

26% от бюджета на Кърджали са за 

капиталови разходи

Елица Илчева 

Трудна и далеч не каква-

то биха желали кметове-

те е финансовата 2022 г. 

за повечето общини. Поч-

ти навсякъде в страната 

бюджетите на местните 

власти бяха приети с голя-

мо закъснение през април, 

като все още има градове, 

в които процесът не е при-

ключил. Непредвидимата 

обстановка, породена от 

здравната криза и про-

дължаващата вече тре-

ти месец война в Европа, 

принуждават кметовете 

да са предпазливи в инвес-

тициите в градска среда, 

дори когато ги определят 

за приоритетни. Общата 

за страната картина се 

повтаря и във финансови-

те рамки на поредните 

общини, които предста-

вяме – Кърджали, Свилен-

град, Плевен и Благоевград. 

Общото е, че никъде не са 

предприели вдигане на да-

нъците с цел повече прихо-

ди 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 пре-

разпределение на парите в 

зависимост от случващо-

то се у нас и по-света. 

Кризисен, но и инвестицио-

нен бюджет в Кърджали

Кризисен, но и инвести-

ционен, 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 Об-

щинския съвет. Тя е в раз-

мер на 88 880 000 лв., като 

60% са за държавни дейнос-

ти, 39% за общински и 1% 

за дофинансиране. План-

сметката 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. 

Всички капиталови 

средства за годината са 

23 108 184 лв., като в тях 

влизат и тези по 16 проек-

та, финансирани от Евро-

пейския съюз на стойност 

над 12 млн. лв. С местни 

приходи се планират про-

екти за 10 348 000 лв., 

осигурени от следните из-

точници: целева субсидия 

от Републикански бюджет 

– 4 503 600 лв., собстве-

ни приходи от продажби 

– 2 390 000 лв., преходен 

остатък за капиталови 

разходи – 3 454 000 лв. 

„Работата за подобря-

ване на жизнената среда 

ще продължи през тази 

и следващата година. За 

поддържане на паркове и 

градини ще има 751 590 лв., 
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Отделно капиталови-

те 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. Ин-

вестиционни 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 епо-

пея 1877 г.“ – 238 600 лв.; 

частично изграждане на 

улица в жк „Дружба“; ре-

конструкция на система 

за улично осветление; ре-

монт 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 мест-

ни приходи.

Сред проектите, вклю-

чени 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; строи-

телство на допълнително 

водоснабдяване в с. Гор-

талово; ремонт на улици в 

с. Бохот; подмяна на кана-

лизация в с. Ясен; и др. 

Още почти 1 млн. лв. ще 

се вложат в реконструкци-

ята на автогара Плевен, 

където ще се изгради ин-

формационен остров и 

видео наблюдение, охрани-

телна система и други.

Свиленград – много евро-

пейски 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 се-

сия на Общинския съвет. 

За делегирани от държава-

та дейности са предвидени 

19 046 157 лв., а за местни 

дейности - 15 700 924 лв. 

Тук влизат и временни без-

лихвени заеми по проекти 

– 66 820 лв., както и пре-

ходен остатък от държав-

на 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 събираемост-

та.

„Бюджет 2022 на Сви-

ленград е първият със-

тавен в условията на 

необнародван до края на 

предходната година Закон 

за държавния бюджет на 

Република България в пан-

демия, икономическа криза, 

породена от ръста на це-

ните на енергоносителите 

и материалите, и война, 

застрашаваща си гур ност-

та в Европа. Поради тази 

обстановка са предвидени 

както необходимите раз-

ходи за текущата година, 

така и средства за продъл-

жаване на реализацията на 

мерки от предходната и 

достатъчно резерви за ми-

нимизиране на рисковете“, 

заяви при представянето 

му зам.-кметът Мария Кос-

тадинова.

Инвестиционната про-

грама 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 бю-

джета са 6 637 242 лв., а 

от европейски проекти, 

които са общо 30 на брой 

- 1 185 707 лв. 

За Общинското пред-

приятие „Благоустрояване 

и озеленяване” са заделени 

3 561 721 лв. Средствата 

са разпределени за под-

дръжка на улично освет-

ление, изграждане, ремонт 

на пътна мрежа, дейности 

по жилищно строител-

ство, благоустройство и 

регионално развитие, озе-

леняване, чистота и други 

дейности. 

В разходите за култура, 

читалищно дело и музеи, 

които са 827 143 лв., вли-

зат освен издръжката и 

текущи ремонти на чита-

лища в селата, обновяване 

на арт галерията, конкурс 

за нов общински музей и из-

граждане на посетителски 

център.

Благоевград свива до 

минимум инвестициите в 

градска среда

През настоящата годи-

на бюджетът на община-

та е 105,7 млн. лв. Според 

местната власт, тъй като 

голяма част от средства-

та са делегирани, възмож-

ностите за постигане на 

по-добри резултати за бла-

гоустрояване на градската 

среда са ограничени. 

„Бюджетът на Благоев-

град за 2022 г. не е това, 

което ни се иска да бъде. 

Забавянето на децентра-

лизацията е една от при-

чините общините да не 

могат сами да определят 

къде да влагат средства“, 

коментира кметът на Бла-

гоевград Илко Стоянов. По 

думите му общата рамка 

от над 105 млн. лв. изглеж-

да много голяма, но близо 

80% от тези средства са 

за делегирани дейности, 

които трябва да бъдат 

разпределени и разходвани 

в точно определени ресо-

ри. „Целите са да държим 

общината спокойна, ста-

билна, доколкото може в 

тези условия, и да чакаме 

евентуалното европейско 

финансиране. Към момен-

та това са намерения, все 

още говорим в бъдеще вре-

ме“, коментира градоначал-

никът.

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 бъ-

дат разпределени така 

наречените остатъци в 

бюджета. 

Голяма част от парите 

ще бъдат заложени за из-

готвяне на проекти, защо-

то 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 приори-

тетите са подобряване 

състоянието на пътната 

инфраструктура, на град-

ската среда и други. По 

този повод ще бъде реа-

лизирана инициативата 

„Заедно за нашия общ дом“, 

в която активно ще участ-

ват гражданите, които ще 

дават своите предложения 

за това как искат да се по-

добри градът“, коментира 

още Стоянов. За тази цел 

са планирани 200 хил. лв. в 

общинския бюджет.

Проекти, които са на-

лежащи за изпълнение, спо-

ред кмета са подобряване 

подходите на града, което 

включва благоустрояване 

ведно с подмяна на ВиК, на 

основни пътни артерии и 

изграждане на ул. „Промиш-

лена“. Също изготвяне на 

проект за надлез при кв. 

„Грамада“, който да за-

почва от ул. „Зелендолско 

шосе“ и да завършва при 

кръстовището под I УК на 

ЮЗУ, както и надграждане 

на болничен комплекс при 

ул. Славянска“. От мест-

ната администрация по-

сочиха, че е необходимо да 

бъдат направени постъпки 

за нов Общ устройствен 

план на Благоевград, за 

да може да се постигне 

по-благоприятна градска 

среда.

          в Плевен, Свиленград и Благоевград

Съветниците в Свиленград залагат основно на собствени приходи в инвестиционната програма

Предвидени са средства и за довършване на ремонта на 

автогарата в Плевен, която коренно промени визията си

Визията на града няма да усети съществена промяна през 

настоящата година

В Благоевград е належащо изграждането на надлез към 

кв. „Грамада“, както и подобряването на достъпността от 

подходите към града

Кметът на Благоевград Илко Стоянов съобщи при приемането на бюджета, че капиталовата 

програма на общината е 2 млн. лв.
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Проектът се финансира с 3,4 млн. лв. от ОПРР
Страницата подготви 
Елица Илчева

Нова сграда на дет-

ска градина „Зорница“ в 

район „Южен” в Пловдив 

ще отвори врати до края 

на следващата година. 

Изграждането й старти-

ра със символична първа 

копка, която направиха 

зам.-кметът по „Строи-

телство и инвестиции“ 

Пламен Райчев и районни-

ят кмет Костадин Язов, а 

кметът на община Плов-

див Здравко Димитров 

плисна традиционното 

менче и пожела на стро-

ителите да им върви по 

вода. Обектът се реа-

лизира по проект „Рекон-

струкция, преустройство 

и изграждане на образо-

вателна 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 рас-

теж 2014 - 2020”.  

„Обещахме, че ще по-

строим 12 детски гра-

дини и ясли в рамките 

на този мандат, а ето 

че ще направим 14 нови 

детски заведения. При-

зовавам строителите да 

работят бързо и качест-

вено и в скоро време да 

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 

салон, зала за прожекции, 

кабинет по рисуване и фо-

нотека, както и собстве-

но перално помещение. На 

двора ще бъдат изграде-

ни 5 площадки за игра. 

Проектът включва и ре-

монт и ново оборудване 

на кухненския блок на ДГ 

„Зорница“. Поръчката е 

възложена на инженеринг 

и се изпълнява от „Парсек 

Груп“ ЕООД.

Костадин Язов инфор-

мира, че в район „Южен“ 

ще бъдат изградени общо 

4 детски заведения. По 

думите му предстои да 

стартира строител-

ството на ДГ в двора на 

СУ „Стоян Михайловски“, 

а СМР на детската гра-

дина на бул. „Александър 

Стамболийски“ са при-

ключили и се чака избо-

рът на изпълнител за 

обзавеждането. Проек-

тират се и детски ясли 

в „Южен“.

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, собстве-

ник на фирмата изпълнител „Проинвестстрой“ ЕООД.

„Този обект се забави малко, но важното е, че стар-

тира и до есента ще може да бъде завършен. С неговата 

реализация кварталът става още по-желано място за жи-

веене и инвестиции. Много скоро тук ще има съвсем нова 

градска среда“, заяви Стефан Стоянов.

Георги Стаменов обясни, че на площада ще бъде из-

градена 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 изгради-

хме. 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. 

Сградата на бившия 

Междуучилищен център в 

Благоевград ще бъде обно-

вена с проект по Програ-

ма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“, 

осъществявана чрез Фи-

нансовия механизъм на 

Европейското икономиче-

ско пространство 2014 - 

2021 г. Той ще се реализира 

в партньорство с „Норск 

Енерджи“, Норвегия. Об-

щата стойност на инвес-

тицията е 1 027 000 лв., 

които са 100% безвъзмезд-

ни финансови средства, а 

срокът за изпълнение е 24 

месеца.

По думите на кмета на 

Благоевград Илко Стоянов 

целта е да бъдат създа-

дени подходящи условия 

за поетапното изгражда-

не на модерен младежки 

център, където да бъдат 

провеждани извънкласни 

Община Габрово по-

иска от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) 

изграждане на трета лен-

та за ляв завой за идва-

щите от Габрово в посока 

село Враниловци, където 

в момента се създават 

конфликтни ситуации на 

кръстовището с републи-

кански път II-44 Севлиево – 

Габрово. След среща между 

общината, областната 

администрация и АПИ по 

проблема с конфликтно-

то кръстовище е решено 

С откриването на нов 

корпус на  МОБАЛ „Д-р Сте-

фан Черкезов“ във Велико 

Търново се реализира дъл-

гогодишна идея за сливане-

то на двете бази на лечеб-

ното заведение. Сградата 

на 8 етажа е свързана чрез 

топла връзка с основния 

стационар на лечебница-

та и там са преместени 

5 отделения, които досега 

са били в странична база 

в кв. „Варуша“. Проектан-

ти на новия корпус са „Иво 

Петров Архитекти” ООД, 

а фирмата изпълнител е 

„Билдинг Комфорт” ЕООД.

Инвестицията за ново-

то здание възлиза на близо 

10 млн. лв. и е реализирана 

със собствени средства 

на лечебното заведение 

от продажбата на имо-

ти и нисколихвен заем. 

Парите за обзавеждане и 

оборудване са в размер на 

800 000 лв. и са осигурени 

от Министерството на 

здравеопазването.

„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 фасад-

ни 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 из-

ненада за хората на празника на Пазар-

джик, 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. 

Агенцията да изпълни до-

пълнителни мерки за обез-

опасяване на участъка, а 

общината да извърши пре-

брояване на движението на 

МПС във всички направле-

ния, което да докаже не-

обходимостта от трета 

лента. Освен това община 

Габрово е възложила изпъл-

нение на осветление в ра-

йона на кръстовището.

обучителни и културни 

дейности. Освен това ще 

се подобри енергийната 

ефективност на сградата 

на образователния център, 

като идеята е да се по-

стигне възможно най-ниско 

потребление на енергия.
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С издаването на раз-

решението за ползване 

завърши укрепването 

на свлачището при км. 

72+300 на път I-6 Кюс-

тендил – Радомир – Пер-

ник, съобщиха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ). Обектът е реали-

зиран по проект „Превен-

ция и противодействие на 

свлачищните процеси по 

републиканска пътна мре-

жа - Фаза 2“ по ОП „Околна 

среда 2014 - 2020“, по кой-

то 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 активизи-

рали свлачищна зона на 

първокласния път, който 

е основна транспортна 

връзка на жителите на 

Кюстендил и Радомир със 

София. За спиране на свла-

чищния процес на обекта 

в близост до Радомир са 

изпълнени геозащитни 

строително-монтажни ра-

боти. Изградена е укрепи-

телна конструкция, която 

включва стоманобетонови 

пилоти в петата на свла-

чищния откос и стомано-

бетонова подпорна стена. 

Отводняването в участъ-

ка се осъществява чрез 

дренажни ребра, облицован 

окоп и дренаж. Отсечката 

е с възстановена хоризон-

тална маркировка.

Изпълнител е „ПЪТГЕО 

2018“ ДЗЗД с участници 

„Пиринстройинженеринг“ 

ЕАД и „Геоконструкт“ ООД. 

Договорът е на инжене-

ринг и е на обща стойност 

336 000 лв. Авторският 

надзор e осъществен от 

„ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД. Стро-

ителният надзор е на „Кон-

султ инженерингс“ ЕООД и 

е за 17 010 лв.

sales@balkansteel.com
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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 Греб-

ния канал в Ямбол. Участъ-

кът, дълъг над 200 метра, 

не е имал покритие повече 

от 20 години. Общината е 

осигурила 20 000 лв., а ос-

таналите средства са да-

рение от местната фирма 

„Хидросистем“ ЕООД.

„Надявам се, че ремон-

тът ще допринесе за пъл-

ноценното изживяване на 

жителите и гостите на 

града, които решат да по-

сетят местността“, ко-

ментира кметът на Ямбол 

Валентин Ревански.

Предстои да започне 

ремонтирането на пътна 

отсечка от довеждащия 

път до Гребния канал към 

местност Ормана. Учас-

тъкът е с много дупки, 

неравности и липсващ 

асфалт. Дейностите ще 

бъдат финансирани изця-

Община Разград обяви обществена 

поръчка за ремонт на спортна зала „Аб-

ритус“. 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 учас-

тъци в конструкцията и междувременен 

фалит на избраната фирма. „Въвеждане-

то в експлоатация на обекта е сред ос-

новните приоритети на местната власт 

и усилията, насочени към изпълнение на 

този ангажимент, не са спирали от на-

чалото на мандата на общинското ръко-

водство“, съобщиха от пресцентъра на 

администрацията в Разград. 

В новата обществена поръчка, обя-

вена в края на миналата седмица, са 

описани конкретни видове строителни 

и монтажни работи на прогнозна стой-

ност 333 333,33 лв. без ДДС. Те трябва 

да се реализират: в салона за баскет-

бол -  монтаж на ел. инсталация, фоа-

йе и зала (кота 0,00), водомерен възел, 

фитнес, сауна, други помещения и кори-

дори, фасади и дограма. За част от тях 

материалите са налични на обекта, за 

останалите е необходимо да бъдат до-

ставени от изпълнителя, като това е 

уточнено в техническата специфика-

ция.

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 възла-

гателно писмо от страна на възложите-

ля, който е община Разград.

Започна частичното асфалтиране на 

централния булевард „България“ във Ве-

лико Търново, където вече е монтирана 

нова ВиК мрежа. Дейностите обхващат 

района от Съдебната палата до кръсто-

вището на бул. „България“ с улица „Любен 

Каравелов“. След изпълнението и на ос-

таналите етапи по смяната на ВиК мре-

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 Вели-

ко 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 ули-

ци - „Козлодуй“, „Народни будители“, „Иван 

Хаджидимитров“ и „Димитър Благоев“.

От местната администрация допъл-

ват, че към края на миналата година 48 км 

от наличните трасета за пешеходци са 

за основен ремонт. В прилично състояние 

са 101 км. 

ло от бюджета на община 

Ямбол.

Междувременно на-

предва и работата на цен-

тралната ямболска улица 

„Търговска“ в зоната от 

площад „Освобождение“ 

до ул. „Преслав“. „Към мо-

мента сме доволни от 

изпълнението. Очакваме 

ремонтът да приключи 

до няколко месеца, по-ра-

но от предвидения срок“, 

коментира кметът на 

Ямбол. Проектът  се из-

пълнява в рамките на ин-

вестиционната програма 

на град Ямбол. Той се осъ-

ществява благодарение 

на спестен ресур по ОП 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“ след редуциране на 

разходи от други обекти и 

с остатъчни средства от 

програмата.

Кметът на община Хасково Ста-

нислав 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 заведе-

ние – по технология на строителството 

и по геодезия. Работилниците и каби-

нетите са обновени по Националната 

програма „Модернизация на професио-

налното образование“. Стойността на 

проекта е 72 хил. лв. 

В новите работилници има преса 

за изпитване на бетон, кофражи и кре-

пежни елементи. За облицовки, настил-

ки, мазилки, шпакловки, зидарии и сухо 

строителство са закупени пълни ком-

плекти с инструменти и уреди. Кабине-

тът по технология на строителство-

то е оборудван с 3D принтер, софтуер 

за изчисление на стоманобетонни кон-

струкции по нормативи, както и GPS 

системи, нови нивелири, теодолити от 

последно поколение за бъдещите гео-

дезисти.
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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:

Истинското професионално развитие изисква непрекъснато учене

Георги Сотиров

Проф. Кисляков, тра-

диционно всяка година 

Българското дружество 

по големите язовири 

(БДГЯ), на което сте 

председател, отбелязва 

Световния ден на водата 

с научноприложна конфе-

ренция. Разкажете ни за 

събитието през 2022 г.

Този път решихме мал-

ко да променим формата 

на честването на Деня на 

водата. Тоест да не изна-

сяме специализирани до-

клади, предназначени само 

за колегията, а да предиз-

викаме по-широка дискусия 

по актуални проблеми на 

язовирите у нас. Наличие-

то на такива напоследък 

все по-често се спомена-

ва, но някак съвсем общо, 

сякаш само колкото да се 

привлече медийно внима-

ние по някакъв друг повод. 

Затова поканихме и ръко-

водството на всички свър-

зани институции в тази 

област на най-високо ниво. 

Малцина представители се 

отзоваха, но срещата изи-

гра своята роля.

Конференцията се 

фокусира върху админи-

стративните проблеми 

на язовирите у нас и на 

водностопанската им 

експлоатация? 

Формулирахме тези 

две теми, защото те са 

основни и, както се оказа, 

предостатъчни. По първа-

та – административните 

проблеми (процедури, соб-

ственост, нормативна 

уредба и т.н.), поканихме 

Държавното предприятие 

за управление и стопанис-

ване на язовири и Държав-

ната агенция за метроло-

гичен и технически надзор 

за кратки доклади, с които 

актуалните проблеми да 

бъдат формулирани и обоб-

щени за последваща диску-

сия. Желание да предста-

ви подобен доклад изяви и 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България, тъй като мест-

ните власти у нас са много 

съществена страна в тези 

отношения. С изнесената 

информация направихме 

ценно систематично об-

общение на най-значимите 

проблеми, свързани с язови-

рите у нас.

По втората тема пред-

ставители на Министер-

ството на околната среда 

и водите (МОСВ) очертаха 

рамката, по която ведом-

ството осъществява упра-

влението на водите у нас. 

Доклад изнесе и проф. д.т.н. 

инж. Оханес Сантурджиян 

относно методика, разра-

ботена под негово ръковод-

ство 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. Повърх-

ностните водни ресурси 

на България обективно са 

ограничени, а наблюдавани-

те до момента тенденции 

на климатични промени ни-

как не са обнадеждаващи. 

Тоест в дългосрочен план 

трябва да е налице ясна 

държавна стратегия за 

опазването и управление-

то на този жизнено важен 

национален ресурс.

Едни от сериозните 

проблеми, които се раз-

искваха, бяха свързани 

със съдбата на малките 

водоеми.

Така е и именно тук при-

съствието на общините 

като страна в отношени-

ята е особено важно. Ог-

ромният брой най-различни 

проблеми са свързани с ис-

торическото развитие на 

този сектор през годините 

след 1989 г. Важно е да се 

отбележи, че това разви-

тие премина през различни 

етапи, някои от които се 

оказаха във взаимно про-

тиворечие, тъй като от-

делни 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 непо-

средствено до тях има на-

селени места. Наличието 

на проблеми със собстве-

ността и съответно отго-

ворността за състояние-

то на съоръженията води 

в много случаи до липса на 

адекватно техническо под-

държане на съоръженията. 

И в това вече е непосред-

ствената опасност.

На фона на изброени-

те от Вас проблеми стои 

и въпросът с липсата на 

специалисти с хидротех-

ническо образование. Про-

мени ли се интересът към 

професията?

Отскоро хидрострои-

телството е единствена-

та защитена инженерна 

специалност у нас, която 

се изучава само в Хидро-

техническия факултет на 

Университета по архитек-

тура, строителство и гео-

дезия. 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 за-

вършат тези млади хора и 

като инженери да поемат 

своя професионален път – 

там, където са нужни. Но 

това е само едната стра-

на на въпроса.

Абсолвенти по специ-

алностите хидротехниче-

ско и хидромелиоративно 

строителство имаше и 

преди това. Допреди ня-

колко години броят им ни-

как не беше малък. Къде 

отидоха обаче тези млади 

хора? Защо малцина от тях 

работят по специалност-

та си? Освен тях имаше 

и абсолвенти на съвмест-

ното ни обучение за двой-

но дипломиране с Техни-

ческия университет във 

Виена. Това бяха инженери 

по хидростроителство и 

най-общо инфраструктур-

но инженерство с добър 

работен немски и англий-

ски език. В областта на 

хидростроителството се 

реализират много малко от 

тях. Същевременно различ-

ни структури на държавна-

та администрация имат 

нужда от специалисти с 

такава квалификация. На 

много важни, включително 

големи, обекти по места 

по техническата експлоа-

тация на язовири и съоръ-

женията към тях работят 

специалисти с друг профил 

на квалификация. 

Тези тревожни кон-

статации показват оче-

видно „разцепване” между 

действителните нужди 

на нашата страна в тази 

инфраструктурна област 

от такива специалисти и 

реалните възможности за 

тяхната реализация като 

работни места и съответ-

но привлекателност. Това е 

всъщност сериозният про-

блем. Има обективна нужда 

от инженери с тази специ-

алност, а завършващите 

или не могат да си намерят 

работа, или са принудени 

да отидат в съвсем друга 

област за двойно по-ви-

соко заплащане. А когато 

един млад специалист още 

в началото на своя профе-

сионален път изцяло смени 

попрището си, той после 

практически е невъзможно 

да се върне към изучавана-

та материя на нужното 

ниво. 

Въпросът е какво може 

и трябва да се направи. В 

областта на язовирите 

като елемент на запазва-

нето на водните ресур-

си и тяхното управление 

– област от национален 

интерес и национална си-

гурност, определено има 

място стратегическото 

планиране на най-високо 

държавно ниво. Включител-

но и на съответни работни 

места за специалистите 

със специална квалифи-

кация в тази сфера като 

част от политиката за 

дългосрочно развитие. Ос-

тавянето на всичко само 

на свободния пазар може 

да доведе единствено до 

постепенна разруха със 

съпътстващите я дълго-

срочни последици. 

Членовете на екипа на 

в. „Строител“ неведнъж 

са влизали в стена на язо-

вир, където не е уютно и 

приятно като в офис. В 

този смисъл не си пред-

ставям едно 24-годишно 

момиче да избере в своя 

професионален път имен-

но задължението в някоя 

язовирна стена да наблю-

дава и анализира определе-

ни параметри.

Уверявам Ви, заблуж-

давате се. Да, тази спе-

циалност определено има 

своята специфика и не е 

лека – с характера на обек-

тите и техните место-

положения, с командиров-

ките, с необходимостта 

от вземане на технически 

сложни и много отговорни 

решения. Но момичетата 

– инженери в тази спе-

циалност, имат своите 

силни качества, които им 

помагат за реализацията. 

Най-напред те са добри 

проектанти. Работоспо-

собността, дисциплината 

и способността за концен-

трация са ключови за бързо 

и задълбочено навлизане в 

професията, което изис-

ква сериозно продължава-

що образование по време 

на самата практика. Днес 

„продължаващото образо-

вание” се представя като 

рекламен слоган, но все-

ки сериозен специалист 

в която и да било област 

винаги е знаел, че завърш-

ването на университета е 

само фундаментът, върху 

който цял живот се гради 

истинското професионал-

но развитие. А то изисква 

непрекъснато учене.

Нашите възпитаници 

успешно се реализират и в 

експлоатацията на язовир-

ните стени и съоръжени-

ята към тях – една много 

специфична област, която 

изисква интегрален поглед 

върху голям брой аспекти 

на техническата експлоа-

тация и комплексни знания 

за съоръженията. Тук от 

особено значение е време-

то. Когато работиш на да-

ден обект дълги години, ос-

вен детайлното познаване 

на всички негови елементи 

започваш и да го „усещаш”, 

а това е много важно. 

Някои абсолвенти се на-

сочват към различните ин-

ституции в структурата 

на държавната и общинска 

администрация и конкрет-

но на МОСВ. 

Момичетата и мом-

четата, завършили „Хид-

ростроителство“ ,  се 

реализират убедително 

практически във всички 

клонове на тази специал-

ност. Това е преди всичко 

свързано с цялостната 

обществена нагласа за 

тяхното приемане като 

специалисти. Ако такава 

нагласа е налице, те ня-

мат проблеми с изкустве-

ни задръжки и пълноценно 

разкриват своя наистина 

чудесен потенциал. И от 

личен опит мога да зая-

вя, че в това отношение 

т.нар. развит Запад е ви-

димо изостанал от нашата 

страна. 

Все пак не бива да за-

бравяме, че хубавите неща 

стават с любов. За да ста-

неш добър в нещо, трябва 

да го искаш, то трябва 

просто да ти допада. Ра-

достно е, че имаме наши 

възпитаници, на които 

тази трудна професия на-

истина им харесва. И те 

трябва само да бъдат по-

ощрявани, това е инвести-

ция в нашето общо бъдеще.

Снимка авторът
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Новата централа на BEEAH демонстрира как технологията 
може да доведе архитектурата до устойчиво въздействие

Страницата подготви
Елица Илчева

Zaha Hadid Architects 

(ZHA) завършиха проек-

та, започнат от самата 

Заха Хадид, за централа 

на компанията за упра-

вление на околната среда 

BEEAH Group в пустинята 

на Обединените арабски 

емирства.

С градата от 9000 

кв. м, издигаща се между 

пясъците Ал Саджа в Шар-

джа, отразява околния пей-

заж, оформен от ветрове-

те. Тя е с характерните 

за студиото криволичещи 

форми, имитиращи топо-

графията на пустинята.

С новата си централа 

BEEAH цели да демонстри-

ра как технологията може 

да доведе архитектурата 

до устойчиво въздейст-

вие. Отговаряйки на това, 

проектът е решен като 

серия от взаимосвързани 

„дюни“, ориентирани и оф-

ормени за оптимизиране 

на местните климатични 

условия. Всички вътрешни 

пространства са снабдени 

с дневна светлина и гледка 

към пейзажа, като съще-

временно се ограничава 

количеството остъклява-

не, изложено на силното 

слънце. 

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 пре-

върне мястото, което през 

последните години се ут-

върди като международен 

бизнес център, в по-при-

годна за живеене среда.

Името на проекта 

– Valley (долина) е вдъ-

хновено от обществено 

достъпната терасирана 

долина, която се простира 

между трите кули. Чрез 

отразяващата стъклена 

външна фасада дизайнът 

визуално се свързва с не-

посредствените си съсе-

ди – други бизнес сгради. 

В пряк контраст с това, 

вътрешната фасада се 

определя от поредица от 

грапави каменни тера-

си, еркери и балкони към 

жилищата, облицовани с 

естествен камък, с ав-

томатично хидратирани 

насаждения с различна ви-

сочина, добавящи зеленина 

към фасадите. Формата 

наподобява именно доли-

на. Едновременно с това 

параметричният подход 

на архитектите опти-

мизира оформлението на 

сградите, отчитайки не-

обходимото количество 

светлина и нужната пове-

рителност.

Обектите в комплекса 

със смесено предназначе-

ние от 75 000 кв. м включ-

ват 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, те-

раси и покривни градини 

– се стига до централна-

та обществено достъпна 

зона, която се простира 

през подиума на сградата, 

на 4-ти и 5-ти етаж и зао-

бикаля централната кула.

Проектът отгова-

ря и на изискванията за 

озеленяване на квартала. 

Градинските площи са про-

ектирани от ландшафтния 

архитект Пиет Удолф, кой-

то се фокусира върху въз-

можността да имат цело-

годишно зелен вид.

Valley е и един от де-

сетте проекта, номини-

рани за тазгодишната на-

града за архитектура на 

Амстердам – Amsterdam 

Architecture Prize, органи-

зирана от Arcam – архи-

тектурния център на ни-

дерландската столица. А 

журито го определи като 

„привличащ погледа“.

Комплексът вече по-

среща първите си нае-

матели и предстои да 

отвори врати за общест-

веността на 8 юли.

Новопостроена 

къща в средата на 

Германия привлича 

вниманието. На пръв 

поглед строителни-

ят проект в Обер-

Олм не се различава 

от 16-те милиона 

еднофамилни къщи, 

които съществуват 

според Федерална-

та 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 из-

пръскване.

Обектът демонстрира, че приложението на ма-

шинната технология е абсолютно предимство за 

средните строителни фирми по отношение на ефек-

тивност и рентабилност. Като правило използване-

то на машина си струва за площ от 100 кв. м.

Хидроизолацията е нанесена върху обекта с пе-

ристалтична 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 де-

фекти също е намален, тъй като те се компенсират 

директно, а не върху голяма площ.

В пандемията много ком-

пании заложиха на работа от 

вкъщи, с което концепцията 

за сегашното работно прос-

транство се промени и се поя-

виха много интерпретации на 

офиса на бъдещето. Екипът 

на дизайнерското студио Abin 

е автор на модула Happyworks 

в Западен Бенгал (щат в из-

точната част на Индия). Това 

е малка сграда или, както са-

мите създатели я наричат, ра-

ботна капсула. Дизайнерите са 

избрали да намалят обичайна-

та инфраструктура, доколко-

то е възможно – оставили са 

само пространство за сътруд-

ничество. 

В Happyworks архитектите 

са предоставили различни ви-

дове работни станции. Подхо-

дящи са както за малки групи, 

така и за индивидуални потре-

бители. Вътре има зони и за 

отдих с вътрешен екран, малко 

кафене и нагреватели. 

Важно е всяка „капсула“ да 

има вътрешен двор и амфите-

атър, които дават възможност 

за прекарване на време на от-

крито през почивката. Има 

много естествена светлина 

благодарение на големите про-

зорци. 

Изграждането на такива 

конструкции вече е планирано 

от Abin и в различни точки в 

Нютаун (град в централната 

част на Уелс), като предим-

ство е, че не е необходим голям 

парцел.

Проектът е изработен 

от висок процент местни 

материали. Панелите от 

стъклени влакна намаля-

ват слънчевата топлина, 

докато лъчистото охлаж-

дане на плочата регулира 

вътрешните температу-

ри. Захранва се от солар-

на система, оборудвана с 

технологии за достигане 

на LEED Platinum стан-

дартите. Така тя пости-

га нетни нулеви емисии и 

минимална консумация на 

енергия.

Освен това има и сис-

теми за филтриране на 

отпадните води, за да се 

сведе до минимум консума-

цията. Соларна ферма за-

режда батериите на Tesla, 

за да отговаря на енергий-

ните нужди 24 часа в дено-

нощието. 

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.
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Десислава 
Бакърджиева

С  о т п а д а н е т о  н а 

ограниченията за пъту-

ване, въвеждани заради 

пандемията, и наближава-

нето на летните отпус-

ки всеки започва да прави 

планове къде да прекара 

почивката си. В послед-

ните две години доста 

хора се върнаха към при-

родата, а някои започна-

ха да я ценят още повече. 

Ако Ви се иска да избяга-

те от големия град и да 

релаксирате на красиво 

място, където въздухът 

е чист и можете да се за-

бавлявате с различен вид 

туризъм, то Банф би бил 

чудесен избор.

Град Банф в Алберта, 

Канада, е 

единственият град в 

Национален парк Банф. 

Намира се в Скалис-

тите планини по Транс-

канадската магистрала, 

приблизително на 126 км 

западно от Калгари и на 

58 км източно от езеро-

то Луиз. На 1400 до 1630 м 

надморска височина, Банф 

е общността с втората 

най-висока кота в Албер-

та. Разположен в южния 

край на националния парк, 

този малък град, заобико-

лен от планини, е основна 

туристическа дестина-

ция в Алберта. През него 

протича река Боу. 

В Банф има различни 

възможности за настаня-

ване, интересни магазини 

и ресторанти, които ва-

рират от непринуден до 

висок клас. През лятото 

улиците на Банф са пълни 

с туристи от цял свят, 

които идват да видят ве-

личествените канадски 

скали, а през зимата гра-

дът запазва оживената 

си атмосфера, тъй като 

близките склонове позво-

ляват да се карат ски. 

Два са големите му-

зеи в град Банф. Buffalo 

Nations Museum е разполо-

жен на брега на река Боу 

в помещения зад дървена 

ограда с кули, наподобява-

щи укрепен форт от XIX 

век. Експонатите отра-

зяват живота на местно-

то индианско население. 

Изучаването на Скалис-

тите планини в региона 

е основна тема на създа-

дения от двойка местни 

художници Whyte Museum 

of Canadian Rockies.

Н а й - п о п у л я р н и я т 

обект в града е 

хотел Fairmont Banff 

Springs. 

Той е построен през 

1888 г. като един от же-

лезопътните хотели на 

Канада, чиято цел е била 

да привлича посетители 

от чужбина, които из-

ползвайки железницата, 

да се докоснат до из-

ключителната природа 

на страната. Проекти-

ран като хотел замък, 

Fairmont Banff Springs все 

още пази голяма част от 

блясъка на ранните дни 

на железопътния тури-

зъм и дори се е превърнал 

в емблемата на Банф. 

Зданието е заобиколено 

от гориста местност и 

предлага прекрасен из-

глед 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 ба-

сейн вътре – Cave & Basin 

National Historic Site. Непо-

средствено до нея има и 

още един басейн с топла 

вода, чиито води прели-

ват в различни нюанси на 

синьото.

Само на 4 км от града 

в планината 

е Upper Hot Springs Pool. 

Този басейн също е 

чудесно място за релакс. 

Пълни се с вода от ми-

нерални извори, чиято 

температура е около 40 

градуса. Счита се, че на-

личието на сероводород, 

магнезий, калций и би-

карбонат придава лечеб-

ни свойства на водата. 

Съвсем близо е разполо-

жена началната станция 

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 пове-

чето забележителности 

в Национален парк Банф, 

в който има невероятни 

скални форми, красиви 

тюркоазени езера, от-

разяващи заснежените 

върхове, ледниците и го-

рите, както и голямо раз-

нообразие от растения и 

диви животни.

Национален парк Банф е 

най-старият в Канада,

създаден през 1885 г. 

От 1985 г. той е включен 

в Списъка на световното 

културно и природно на-

следство на ЮНЕСКО и до 

днес е едно от големите 

национални съкровища на 

Канада. В него посетите-

лите могат да се забавля-

ват с пешеходен туризъм, 

каране на велосипед, рибо-

лов или просто разходка с 

лодка из езерата. Нацио-

налният парк разполага с 

над 1600 км поддържани 

пътеки и над 360 км коло-

ездачни трасета. Тук се 

намира и най-дългата пе-

щерна система в цяла Ка-

нада, наречена Касългард, 

в която се организират 

специални туристически 

обиколки. 

Бижуто на Национален 

парк Банф е езерото Луиз 

с блестящата си тюр-

коазена вода и заобикаля-

щите го планини с висо-

чина до 3000 м. Водата е 

твърде студена за къпа-

не, но е идеална за каране 

на кану. В западния край 

на езерото Луиз се из-

дига великолепният връх 

Виктория, висок 3469 м. 

Може и да се отседне 

край езерото в популярния 

хотел Fairmont Château 

Lake Louise. 

На 14 км от бижуто на 

парка е езерото Морейн, 

което му съперничи по 

красота. То се захранва 

от топящите се ледни-

ци и е разположено в из-

вестната като Valley of 

the Ten Peaks. Коритото 

на Морейн е заобиколено 

от точно десет планини с 

величествени заскрежени 

върхове, които достигат 

на височина до 3000 м над 

морското равнище. Мо-

рейн се е образувало при 

1885 м надморска височи-

на. Прозрачно чистите 

води на водния басейн 

покриват площ от 0,5 

кв. км. Когато Морейн е 

абсолютно пълно, водите 

му започват да блестят 

в различни нюанси на си-

ньото. Хипнотизиращият 

кристален цвят Морейн 

дължи на скалното браш-

но, от което има наноси по 

скалното дъно на езерото. 

Около езерото Морейн има 

няколко прокарани турис-

тически маршрута, които 

обаче понякога са ограни-

чени за посетителите на 

парка заради опасността 

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 разпо-

ложено в северозападния 

край на Банф и отчасти в 

южния край на национал-

ния парк Джаспър.

В Банф има още много 

природни феномени и мес-

та, които е задължително 

да се видят, стига човек 

да разполага с достатъч-

но време и средства. Пар-

кът е необятен и всеки, 

който го посети, остава 

с желанието да се връ-

ща отново и отново сред 

тази величествена приро-

да в канадските скали.

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

Upper Hot Springs Pool е чудесно място за релакс
Бнаф е посещаван от туристи целогодишно

Whyte Museum of the Canadian Rockies

Езерото Луиз
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В следващия брой очаквайте
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Националният фестивал на 

българското кино представя над 

60 заглавия – игрални, докумен-

тални и анимационни филми, в 

Дома на киното в София до 9 май. 

Това е най-големият по замисъл 

и размах форум за постижения-

та на българското кино, както 

и за филмова теория и крити-

ка. Фестивалът носи името на 

основоположника на българско-

то кино и основател на Съюза 

на българските филмови дейци 

(СБФД) Васил Гендов. Събитие-

то 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 най-

добрите заглавия за игрално, до-

кументално и анимационно кино, 

ще се оценят постиженията на 

всяка една професия в индустри-

ята, както и трудът на филмови 

теоретици и критици. Предви-

дена е и Специална награда за 

цялостно творчество. 

Председателите на журита-

та са Петър Вълчанов (игрално 

кино), Андрей Паунов (докумен-

тално) и Златан Радев (анима-

ционно кино), а членове – из-

вестни режисьори, оператори, 

актьори, сценаристи, кинотео-

ретици 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 спе-

циални майсторски класове на 

режисьорите Андрей Паунов и 

Камен Калев, които ще се про-

ведат на 17 и 24 май в залата на 

СБФД на бул. „Княз Александър 

Дондуков” 67.

На 3 май в столичния Регио-

нален исторически музей (РИМ) 

бе дадено началото на „София 

Хартиен Арт Фест”, който до 

30 ноември представя най-до-

брото от хартиеното изкуство. 

12-ото издание на инициатива-

та е под надслов „Нови хори-

зонти“. Проектът на фондация 

„Аматерас” е част от Календара 

на културните събития на Сто-

личната община за 2022 г.

Програмата е с хибридно 

съдържание – реално и виртуал-

но, включващо изложби, онлайн 

дискусия, уъркшопове, онлайн 

лектория, състезание за юно-

ши, представяне на книга, про-

жекция на документален филм 

и пътуващи експозиции. Ак-

центи 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 „Фи-

нес”; „Обектът” – виртуален 

проект; самостоятелен про-

ект в галерия „Контраст” на 

Валентин Бакърджиев; изложба 

„Щрайх” в Градската галерия на 

Созопол и в две локации в Брюк-

сел; дискусия за „Динамиката в  

изкуството”; лектория; рабо-

тилници; представяне на книга 

за съвременната скулптура и др.

„Аватар: Природата на вода-

та” е заглавието на дълго под-

готвяното от ненадминатия 

режисьор Джеймс Камерън про-

дължение на мегахита „Аватар” 

(2009), който със световни при-

ходи от 2,84 млрд. долара продъл-

жава 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 събития-

та 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 от-

правят 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 сцена-

рист заедно с Джош Фридман 

(„Война на световете”). В роли-

те са още Сигорни Уивър, Сти-

вън Ланг, Клиф Къртис, Джоел 

Дейвид Мур, К. К. Х. Паундър, Еди 

Фалко, Джемейн Клемент, Джо-

вани Рибизи, Мишел Йео и Кейт 

Уинслет. 

Виена е първият град в све-

та, който ще подкрепи между-

народни и национални проек-

ти с потенциал да разрешат 

глобалната климатична криза. 

Австрийската столица тър-

си иновативни решения, с кои-

то да подобри капацитета на 

местните власти да планират 

креативни и иновативни реше-

ния за градско развитие, за да 

смекчат въздействието от кли-

матичните промени. За целта 

Виенската бизнес агенция отва-

ря програма за финансиране на 

местни и чуждестранни компа-

нии, които искат да стартират 

бизнес в австрийската столица. 

ViennaCalling: ZeroEmissionCities 

е насочена към фирми, които ра-

ботят в областта на опазване-

то на околната среда, климата 

и намаляването на емисиите на 

въглероден диоксид или други 

парникови газове и адаптиране-

то към изменението на климата. 

Виена иска да реализира 

проекти, които ще могат да 

се прилагат не само на нейна 

територия, но и в мегаполиси-

те по целия свят. Отделните 

предложения могат да получат 

финансиране до 500 000 евро, а 

крайният срок за кандидатства-

не е 25 юли 2022 г. Компании или 

стартиращи фирми от чужбина, 

които се преместват във Виена 

за реализация на одобрения про-

ект, получават допълнително 

5000 евро.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА

Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ

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

ПУБЛИКУВАНЕ 

НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


