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Юнус Омаржи, председател на Комисията по регионално развитие в ЕП:
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Необходим е общ европейски отговор, за да се компенсират свръхразходите в строителството
Снимка ЕП

Вестник „Строител“
България трябва възможно
най-бързо да завърши инфраструктурните проекти, които
са започнати по оперативните програми. За това призова
председателят на Комисията по
регионално развитие в Европейския парламент Юнус Омаржи на
пресконференция, която се проведе, след като той посети автомагистрала „Струма“ и трасето на бъдещия тунел „Шипка“
и се срещна с представители на
местната власт в Благоевград
и Габрово. Омаржи бе на двудневно работно посещение у нас, за
да се запознае с напредъка на
страната ни по програмен период 2014 – 2020 г.
„Видях проекти, които не
напредват. Давам приятелски
сигнал – трябва да се действа
спешно. Не губете време, а продължете да работите по задачите, защото вече сме към края на
програмния период. Проектите
са започнати. В обществен интерес е – български и европейски – те да продължат“, заяви в
специално интервю за в. „Строител“ Юнус Омаржи. Той коментира пред изданието на КСБ и
проблема с цените на строителните материали, като посочи, че е изключително сериозен,
тъй като води до свръхразходи
за строителните фирми. „Необходим е общ европейски отговор,
за да се компенсират свръхразходите в строителството“,
заяви председателят на регионалната комисия на Европейския
парламент.
Интервю с Юнус Омаржи за
в. „Строител“ и повече информация за посещението му в България четете на стр. 14-15.

ИНТЕРВЮ

` стр. 6-7

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета
по архитектура, строителство и геодезия:

От 80 години УАСГ
подготвя архитекти и
строителни инженери

ТЕМА

` стр. 16-17

НПВУ предвижда инвестиции
за транспортна свързаност и
продължаване на реформата
във ВиК сектора

BG.121357Q/U

Ñòðîèòåë

СЕДМИЦАТА
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

П О К А НА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
на основание чл. 20 от Устава на НКСВ свиква

РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА НКСВ
на 24 юни 2022 г. от 14.00 часа
в заседателната зала на КСБ, София, ул. „Михаил Тенев“ №6, ет. 1

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Отчет за дейността на НКСВ за 2021 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на НКСВ
за 2021 г.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на НКСВ за 2021 г. (ГФО).
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете
на Управителния съвет на НКСВ за 2021 г.
5. Приемане на Основни насоки за дейността на НКСВ за 2022 г.
6. Приемане на проекто-бюджет на НКСВ за 2022 г.
7. Приемане на промени в Устава на НКСВ.
8. Приемане на промени в Правилника за дейността на НКСВ.
9. Разглеждане молбата на председателя на УС на НКСВ за оставка и решение.
10. Предложение за промени в Управителния съвет на НКСВ.
11. Разни
Канят се за участие:
• делегатите по право – Членовете на Управителния и на Контролния съвет,
председателите на регионалните клубове и секции на НКСВ.
• делегатите по избор – избраните на годишните събрани на РКСВ и секции на 25 човека по един делегат, за участие в Общото годишно събрание на НКСВ.
Регистрацията на делегатите ще се извършва от 13.00 часа в деня на събранието.

ǷȘȍȌșȚȈȊȧȚȒȕȐȋȈȚȈÄǹȚȘȖȐȚȍȓȕȈȜȐȏȐȒȈȖșȕȖȊȈ
ȕȈȍȕȍȘȋȐȑȕȈȚȈȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȕȈșȋȘȈȌȐȚȍ´
Емил Христов
На 26 май от 10:30 ч. в
заседателната зала на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
(КИИП) ще бъде представена
книгата „Строителна физика,

основа на енергийната ефективност на сградите”. Неин
автор е д-р инж. арх. Петар
Николовски, Скопие, Република
Северна Македония. Организатори на събитието са КИИП
и Българската асоциация за
изолации в строителството.
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ǻȟȘȍȌȐȝȈǨșȖȞȐȈȞȐȧȕȈȜȐȘȔȐȚȍȏȈȕȐȔȈȊȈȡȐșȍ
șȗȖȊȌȐȋȈȚȍȓȕȐșȢȖȘȢȎȍȕȐȧȐȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȕȈȌȏȖȘ
Снимка авторът
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Мирослав Еленков
В София бе учредена Асоциация на
фирмите, занимаващи се с повдигателни
съоръжения и технически надзор. На събитието присъстваха Петър Горновски,
председател на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, Григор
Къшов, гл. директор на ГД „Инспекция за
държавен технически надзор“, Валентин
Николов, изп. директор на Камарата на
строителите в България (КСБ), Йордан
Йорданов, изп. директор на „Изотех Груп“
ЕАД, Николай Николов, управител на „Булгарком Кранова Техника“ ЕООД, както и редица представители на фирми в сферата
на повдигателните съоръжения.
„От името на КСБ Ви приветствам.
Създаването на такава организация е
абсолютно необходимо и навременно“, се

обърна към участниците Валентин Николов. Той отправи покана към новосъздадената асоциация да стане член на КСБ.
Йордан Йорданов изтъкна, че фирмите
от бранша си партнират повече от 20 години. „Това само по себе си е знак за професионализъм. Смятам, че именно професионализмът е в основата и на учредяването
на организацията“, изтъкна Йорданов.

ǪȘȢȟȐȝȈȕȈȋȘȈȌȐȚȍȊȒȖȕȒțȘșȈȕȈ,PRWLQHW
Зам.-председателят на ОП София инж. Петьо Димитров отличи
победителя в категорията „Имот на годината“
Росица Георгиева
Инж. Петьо Димитров, зам.-председател на Областното представителство
на КСБ в София, връчи наградата в категорията за жилищен „Имот на годината“
в ежегодния конкурс на Imoti.net. Призът
получи фирма „Артекс Инженеринг“ АД за
сграда „Сияние“.
Инж. Димитров поздрави присъстващите от името на председателя на ОП
на КСБ - София, инж. Любомир Качамаков,
който е и вицепрезидент на FIEC. „В момента строителният бранш е изправен
пред големи предизвикателства – повишаването на цените на материалите,
затрудненията в доставките, индексацията, която все още не е факт. Но въпреки всичко това българските строители продължават да създават с любов
и професионализъм прекрасни обекти“,

каза той. Зам.-председателят на ОП на
КСБ – София, поздрави и организаторите
на конкурса, че популяризират строителните постижения, както и победителите
„Артекс Инженеринг“ АД.
Надпреварата се проведе за седми
път, като призове бяха връчени в 13 категории. В. „Строител“ традиционно бе
медиен партньор на проявата.

СЕДМИЦАТА
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Еврокомисар Мария Габриел:

3

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ǹȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖȚȖȔȍȎȌț
ȘȍȋȐȖȕȐȚȍȍȊȖȌȍȡȜȈȒȚȖȘȏȈ
ȘȈȏȊȐȚȐȍȕȈȐȕȖȊȈȞȐȐȚȍȊǭȊȘȖȗȈ

ȾɈ
ȽɀȺɆȺɊɂəȽȺȻɊɂȿɅ
ȿȼɊɈɄɈɆɂɋȺɊɉɈ
ɂɇɈȼȺɐɂɂɌȿɇȺɍɑɇɂɌȿɂɁɋɅȿȾȼȺɇɂə
ɄɍɅɌɍɊȺɌȺɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿɌɈɂɆɅȺȾȿɀɌȺ

Десислава
Бакърджиева
Е в р о ко м и с а р я т п о
иновациите, научните
изследвания, културата,
образованието и младежта Мария Габриел е обявила на пресконференция
в Брюксел 63 региона,
седем града и четири
държави членки, избрани
в рамките на пилотната
инициатива „Партньорства за регионални иновации“. Габрово е българският регион, избран да
участва в инициативата. Пилотното действие
се реализира от екипа на
Мария Габриел в Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК и Комитета на регионите.
„С партньорствата
адресираме две основни предизвикателства
в иновационната екосистема на Европа. Това са
фрагментираността на
инструментите за финансиране и недостатъчната свързаност между
регионалните и местните участници в иновациите. Ето защо ще предоставим на регионите
и градовете експертиза,
сътрудничество, работа
в мрежа, които ще им помогнат за привличането
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ɉɈɁȾɊȺȼɂɌȿɅȿɇȺȾɊȿɋ
ɍȼȺɀȺȿɆȺȽɀɈȽȺȻɊɂȿɅ

на инвестиции и мобилизиране на подходящите
п р о г р а м и з а ф и н ан с и ране“, е заявила Мария
Габриел.
Участващите региони
и градове ще работят по
„Наръчник за партньорствата за регионални
иновации“. Документът
се базира на три елемента. Това са стратегическа рамка, процес на
съвместно създаване с
гражданите и намиране
на решения, адаптирани
към конкретните местни
условия на територията.
Ще се насърчават добрите практики, ученето
чрез експериментиране
и укрепването на капацитета на регионалните
екосистеми за иновации.
Партньорствата ще

бъдат в основата на нова
европейска иновационна
програма, която комисар
Габриел ще представя
през юли. „Тя ще работи за
стимулиране на иновациите във всеки един регион
в Европа. Новата вълна
иновации носи конкретни
решения на проблеми, с
които се сблъсква всеки
от нас във всяко населено място в областта на
транспорта, енергетиката, земеделието. Днес
трябва да направим така,
че всеки новатор да има
свободен достъп до друг
регион с цел привличане
на инвеститори и създаване на пазари за неговите продукти и услуги,
независимо къде се намира“, е казала още Мария
Габриел.
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɦɥɚɞɟɠɬɚɢɫɩɟɰɢɚɥɧɢɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɪɚɛɨɬɚɬɚȼɢɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚÄɇɨɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢȻɚɭɯɚɭɫ³ɫɤɨɹɬɨɫɬɟɫɟɪɢɨɡɧɨɚɧɝɚɠɢɪɚɧɚ
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ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɫɪɟɳɭɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLOLQIR#]JSEJ

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

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ
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ǩȐȏȕȍșȢȚȐȗȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖșȍȌȖȋȖȊȖȘȐȝȈȏȈșȗȍȠȕȈȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȕȈ
ȗȘȖȔȧȕȈȒȈșȈȍȡȈȐȕȌȍȒșȈȞȐȧȚȈȕȈȌȖȋȖȊȖȘȐȚȍȊșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
Работодателските организации остават в протестна готовност
Снимка авторът
Мирослав Еленков

Бизнесът и правителството се
договориха за спешна законодателна
промяна, касаеща индексацията на договорите в строителството. Това стана
ясно след среща на работодателските и
синдикалните организации с министърпредседателя Кирил Петков, вицепремиера и министър на финансите Асен
Василев и министъра на енергетиката
Александър Николов. Двете страни са се
споразумели за общо 8 конкретни мерки
в помощ на бизнеса, а именно: чрез спешна законодателна промяна да се уреди
индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството; да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните
компании по вече изпълнени обществени
поръчки; за май и юни 2022 г. потребителите на ел. енергия на свободния пазар
да получат компенсация в размер на 80%
за сумите над 200 лв. на мегаватчас и
без горен праг на компенсацията; през
май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от
април 2022 г.; в Народното събрание да
бъде внесен законопроект за изменение
и допълнение на Закона за енергетиката, с който да се въведе допълнително
облагане на неочакваните печалби на
всички производители на ел. енергия;
през следващия ценови период от 1 юли
2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа
средносрочно решение за цените на
електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни

2022 г.; да се разработи механизъм за
въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен
праг цената да не е субсидирана от държавата; да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която
да участват легитимните национални
и браншови организации.
Непосредствено след срещата
си при премиера работодателските и
синдикалните организации дадоха пресконференция. В нея взеха участие Добри
Митрев, председател на УС на Българската стопанска камара и ротационен
председател за 2022 г. на Асоциацията
на организациите на българските работодатели (АОБР), председателят на УС
на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
Кирил Домусчиев, председателят на УС
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, зам.председателят на УС на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП)
Красимир Дачев, президентът на КТ
„Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Камарата на строителите в България
(КСБ) бе представена от председателя
на УС инж. Илиян Терзиев.
В началото на пресконференцията
Добри Митрев информира, че работодателските организации категорично
настояват, особено за електроинтензивната индустрия, да има възможност
за сключване на дългосрочни договори
на достъпни цени. „Това ще доведе до
прогнозируемост и конкурентоспособност на икономиката. Това, връщайки
се във вид на данъци и осигуровки, ще се
отрази положително на всеки български
гражданин“, каза ротационният председател на АОБР.
„Към момента исканията ни относно цената на енергията за май и юни
ги смятаме за изпълнени, затова един
мащабен протест за цената на ел. енергията и природния газ не би бил основателен“, заяви Васил Велев.
Според Красимир Дачев в енергетиката има много условности. „В газовата тръба текат 51% политика и
49% газ. Това, което нас ни интересува,
е дългосрочното решение – днес полу-

Инж. Илиян Терзиев, председател
на УС на КСБ:

ǫȖȓȧȔȖȚȖȕȐȗȘȐȚȍșȕȍȕȐȍȍȟȍ
ȐȕȌȍȒșȈȞȐȧȚȈȐȔȈȚȈȊȈȕȖȚ
Голямото ни притеснение е, че индексацията
има таван от 15%. Това не
е приемливо за строителния бранш. Таван не трябва да има, индексацията
трябва да е правдива и да
съответства на оскъпяването на крайния продукт в
строителството. Отделно
нашето желание е нещата да се случват по-бързо,
защото много фирми са буквално пред фалит.

чихме само обещания“, каза
Дачев.
„Оставаме в протестна
готовност, първо, защото
искаме да видим дали обещаното в МС ще се изпълни,
защото и преди няколко месеца имахме такива срещи и
обещания, но досега нищо не
се случи. Ще останем в протестна готовност и докато
не видим, че има разбирателство и има компромиси в исканията на нашите колеги
от КСБ, от транспортните
организации и от Минно-геоложката камара“, каза Кирил Домусчиев. Той съобщи,
че в протеста на 18 май е
трябвало да се включат над
30 000 души. „Относно цената на ел. енергията нашите
разчети показват, че средствата от свръхпечалбите
на електропроизводителите
са напълно достатъчни, за
да се компенсира индустрията с това, което е договорено. От друга страна, не

забравяйте, че увеличените
приходи от ДДС и акцизи в
бюджета се дължат основно
на високите цени на ел. енергията“, изтъкна председателят на УС на КРИБ.
Тодор Капитанов също
декларира, че КНСБ остава в
протестна готовност, „ако
всички тези мерки не се отразят върху цените на стоките и услугите“.
„На срещата с премиера
поставих въпроса за подпомагането на предприятията
от системата на градския
транспорт в цялата страна
и получих отговор, който не
е от най-обнадеждаващите,
с изкл. на това, че правителството има готовност да
увеличи своя дял в преференциалните карти за пътуване. Но като цяло този дял в
разходите на предприятията не е толкова голям, че да
се решат техните проблеми“, сподели инж. Димитър
Манолов.
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ǬȍȗțȚȈȚȐȚȍȖȚǲȖȔȐșȐȧȚȈȗȖȘȍȋȐȖȕȈȓȕȈ
ȗȖȓȐȚȐȒȈȗȘȐȍȝȈȗȘȖȔȍȕȐȊǯǶǷ
Заради инфлацията е застрашено изпълнението на общински обекти за 4,3 млрд. лв.
Емил Христов
Депутатите от Комисията по регионална политика, благоустройство
и местно самоуправление
(КРПБМС) в Народното
събрание приеха промени в
Закона за обществените
поръчки (ЗОП), с които се
разрешава договорите за
строителство да бъдат
индексирани. В мотивите
се посочва, че приемането
на законопроекта е с оглед
необходимостта от създаване на правен механизъм,
който да даде възможност
да бъдат изпълнени вече
сключени договори за възлагане на дейности с предмет
строителство, ремонт,
реконструкция и модернизация, доставки и услуги,
както и създаване на въз-

можност за преодоляване
на инфлационния риск чрез
прилагане на обективна и
справедлива индексация на
стойността на сключените договори по реда на ЗОП.
Н а з ас е д ан и ет о н а
КРПБМС присъства вицепремиерът и министър на
регионалното развитие и
благоустройството Гроздан Караджов. Той заяви
пред депутатите, че основният проблем пред изпълнението на публични
проекти – държавни и общински, е невъзможността
за сключване на договори по
подадени оферти от 2018 г.
до началото на 2020 г. или
рискът от неизпълнение
на вече сключени договори. „Направихме обстоен
анализ каква инфлация са
претърпели шест подот-

расъла в строителството.
Резултатите са отразени
в проект на методика за
индексиране на разходите
по договори за обществени
поръчки“, заяви Караджов
и добави, че проектът е
представен на Камарата
на строителите в България. „Част от възражени-

ǴǸǸǩȗțȉȓȐȒțȊȈȗȘȖȍȒȚȕȈȔȍȚȖȌȐȒȈȏȈ
ȐȕȌȍȒșȐȘȈȕȍȕȈȌȖȋȖȊȖȘȐȚȍȊșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
Министерството на
регионалното развитие
и б л а го ус трой с твото
(МРРБ) публикува Проект
на методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията
на Закона за обществените поръчки и прилагане
на ПМС 160/01 юли 2016

при инфлационни процеси.
Основната цел на методиката е да интернализира
инфлационния риск чрез
обективна и справедлива
индексация на стойността на изпълнени строително-монтажни работи.
За индексиране на разходите по договорите за

строителство се използва
Индекс на цени на производител на вътрешния пазар
на строителни материали.
В документа е записано, че за начална дата на
инфлационните процеси
се счита 31.12.2020 г., а
за дата на определяне на
стойността на дейност-

ята на КСБ са отразени.
Остава това за таван от
15% на индексацията, но
диалогът продължава, докато в Народното събрание се приеме обсъжданият
текст за промени в Закона
за обществените поръчки.
На негово основание след
това чрез постановление

на Министерски съвет ще
бъде въведена методиката“, обясни вицепремиерът.
Гроздан Караджов подчерта, че заради ръста на
инфлацията е застрашено
изпълнението на проекти
за общо 1,1 млрд. лв. по ОП
„Околна среда 2024 - 2020“,
от тях ВиК проектите са
за 800 млн. лв. „Под риск е
и реализирането на обекти
на обща стойност от близо 1,3 млрд. лв., финансирани от ОП „Региони в растеж
2014 - 2020“. Отделно от
това общините изпълняват
проекти за 4,3 млрд. лв.,
като към тази сума не е
включена индексацията.
Ако те не се индексират и
не се изпълнят, европейските средства няма да могат
да се усвоят и страната ни
ще трябва да ги върне“, бе

категоричен вицепремиерът. Караджов добави, че
в оперативните програми
има спестен ресурс, който
обаче може да се използва
за частта на предоставената безвъзмездна финансова помощ.
Вицепремиерът поясни,
че с постановлението на
Министерския съвет не
само ще се измени методиката към Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки, но и
ще се дадат финансовите
източници. Законопроектът трябва да бъде гласуван и от членовете на
парламентарната Комисия
по конституционни и правни въпроси, като след това
предстои да бъде одобрен и
от депутатите в Народното събрание.

ите се приема датата
на оферта за участие в
поръчка, но не по-рано от
31.12.2020 г. В проекта се
посочва, че на индексация
подлежат само дейности,
сертифицирани/фактурирани или подлежащи на изпълнение след 30.06.2021 г.
„Индексация няма да се
прилага при средногодишна инфлация в размер до
2%, респ. при тримесечна инфлация в размер до

0,5%. Инфлация, по-висока
от 0,5% на тримесечие, се
счита за обстоятелство,
което при полагане на дължимата грижа възложителят и/или изпълнителят не
е могъл да предвиди и води
до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на
предмета на договора или
рамковото споразумение“,
се казва в методиката.
Общата сума за ин-

дексиране на договори в
процес на изпълнение не
може да надвишава 15% от
първоначалната стойност
на договора или съответно
15% от офертата, на базата на която ще се сключи
договорът, се посочва още
в документа.
Пълният текст на методика за индексиране на
договорите в строителството е публикуван на
сайта на в. „Строител“.
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Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство

°ÔÅÐÆÊÏÊµ¢³¥ÑÐÆÅÐÔÄá

Сътрудничеството на УАСГ както с КСБ, така и с в. „Строител“ става все по-добро
Снимки авторът

Десислава
Бакърджиева
Проф. Марков, благодарим Ви, че традиционно сте наш гост за
24 май. За какво трябва
да се замислим в Деня на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост? Какво ще пожелаете на читателите
на в. „Строител“ за празника?
Радвам се, че тази
традиция се укрепва и
че сътрудничеството на
УАСГ както с Камарата
на строителите в България (КСБ), така и с вестник „Строител“ става все
по-добро и по-добро. На
бранша, на читателите
на изданието на КСБ и на
екипа на медията ще пожелая най-вече да са здрави, много успешни и всяка
работа да я вършат с желание и творчество. Защото когато правиш нещо
с желание и творчество,
то винаги се получава.
На 24 май е хубаво да
се замислим за литературата и изкуството, да им
отделим полагащото им
се внимание, както и на
самообразованието. Това
също ще пожелая на всички, които четат или списват в. „Строител“ – цял
живот да се учат.
Тази година Университетът по архитектура,
строителство и геодезия отбелязва 80 години
от създаването си. На
събитие на 5 май в Българската телеграфна
агенция, обявихте, че
честванията по повод
юбилея вече са започнали.
Мероприятието в БТА
беше второто ни медийно
събитие, на което популяризирахме юбилея на УАСГ,
припомнихме историята
на университета и разказахме за сегашните ни
дейности, коментирахме
успешната реализация на
възпитаниците ни и колко
е важен трудът им. Той се
вижда навсякъде – в сградите около нас, пътната,
жп и ВиК инфраструктура,
язовирите и т.н., всичко
това е изградено от хора,
завършили УАСГ. Да не говорим за постигнатата
красота и функционалност на нашите здания и
съоръжения. Около 85 - 95%
от всичко построено у нас
са дело на възпитаници на
УАСГ и ние се гордеем с
този факт. Много от тях
са известни и в чужбина.
Първото ни медийно
събитие беше малко преди изявата в БТА – имахме

две предавания по Българската национална телевизия. Да не забравяме че и
вестник „Строител” популяризира юбилея, който за
нас е огромно събитие.
Университетът съществува вече 80 г. и за
този период в страната
ни се развива техническото образование. До 1942 г.
в България не са се обучавали такива кадри, нашите архитекти и инженери са завършвали своето
образование в чужбина.
Трябва да се отдаде уважението и почитта към
тогавашното българско
правителство, което в
разгара на Втората световна война решава, че
независимо от тежката
ситуация трябва да се погрижи за образованието и
да открие висше училище,
което да подготвя архитектурни и инженернотехнически кадри. Така
през 1942 г. се основава
Висше техническо училище (ВТУ), като в началото
се създават факултети по
строително инженерство,
по пътно и жп строителство и машиностроителен факултет. Това определено заслужава нашата
благодарност.
С тези медийни съби-

тия ние имаме огромното желание да запознаем
обществеността с развитието на УАСГ, което
за щастие винаги е било
с а мо н апр е д и н а гор е
благодарение на това, че
имаме изключително високо амбицирани преподаватели, разчитаме и на
помощта на нашите служители и, разбира се, найвече на студентите ни.
От дълги години съм част
от Университета по архитектура, строителство
и геодезия и наблюдавам
отблизо развитието му.
Мога твърдо да заявя, че с
всяка изминала година ние
повишаваме качеството
и подготовката на нашите студенти. Затова и
потърсихме националните медии, за да споделим
постиженията си както в
обучението, така и успехите на нашите сътрудници.
Кое е най-важното и
значимото за Вас от историята на УАСГ?
Нищо от нея не е поспециално, защото всичко е важно. От 80 години
УАСГ подготвя архитекти
и строителни инженери.
Независимо дали висшето училище е било част

от по-голяма структура,
или какво име е носило,
през всичките си години
на съществуване е създавало качествени технически кадри, необходими
на страната ни. Винаги
е имало препятствия, но
не само ние, а и предшествениците ни винаги
сме се стремили пътят
да е нагоре. Няма как да
пропуснем възможността
да отбележим юбилея си
подобаващо.
В първите си години
УАСГ е бил част от Държавната политехника,
която 1953 г. се разделя
на няколко специализирани висши училища. В
тази връзка какво мислите за концепцията на
Министерството на образованието и науката
за обединяване на университетите?
Категорично съм против тази идея и имам
своята обосновка. Твърди
се, че това би подобрило
качеството на образованието. Може би има някаква логика, но трябва аргументирано да се докаже,
че наистина ще се отрази
позитивно на качеството.
Лично аз не виждам подобна логика в момента, като

отварям една скоба, че
другите ректори също не
я виждат. Все пак не сме
феодална територия. Висшите училища в България
са достатъчно разпознаваеми, подготвят специалисти за различни отрасли, хората ги знаят. В
общото можем да изгубим
своята индивидуалност.
Ако се разгледат финансовите разходи при
едно евентуално сливане,
то в никакъв случай те
няма да намалеят. Даже
напротив – ще се увеличат, независимо дали са
много или по-малко висшите училища в България. Затова аз съм категорично
против.
Как си представяте
бъдещото развитие на
университета? Какво бихте искали да е различно
след например 10 години?
Трябва постоянно да
се обновяват учебните
програми на УАСГ, да се
осъвременяват и да продължаваме да изпълваме с
все по-богато и актуално
съдържание отделните
дисциплини. За тази цел
не е важна само подготовката на преподавателите, а и да обновяваме и
модернизираме сградната

база, техниката, лабораториите и апаратурата,
като внедряваме иновации. Само с тебешир няма
как да се обучат добри
специалисти. Това е найважното според мен за
следващите 10 г.
От значение е и УАСГ
да отговаря на търсенето на пазара на труда.
В момента мисля, че
напълно отговаряме на
нуждите на пазара на
труда, но КСБ по-добре
може да каже като организация, представляваща
работодателите в строителния бранш. Фирмите
членове на Камарата ни
търсят непрекъснато,
защото има недостиг на
специалисти в отраслите, за които ние подготвяме кадри. Ние не можем
да осигурим максималния
брой, който изисква пазарът на труда, а и трябва
да се има предвид, че доста възпитаници на УАСГ
избират да се развиват
професионално в чужбина.
Календарът на събитията по случай 80-годишния юбилей включва
поредица изложби на петте факултета на УАСГ.
Готови ли сте с първата
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експозиция и какво представя тя?
Първата експозиция е
на Хидротехническия факултет. Тя беше открита
на 11 май и показва постиженията на факултета в
областта на водоснабдяването, канализацията и
пречистването на водите, на строителството
на язовири, хидротехнически съоръжения, напоителни системи. Обхваща
всичко, което е предмет
на обучение в този факултет.
Освен изложбите по
факултети другото найважно събитие в календара ни е Международната юбилейна научна
конференция „80 години
УАСГ“, която ще бъде открита на 9 ноември. В нея
ще участват изтъкнати
български и чуждестранни учени, които ще представят специализирани
д о к л а д и . Тр а д и ц и о н н о
вестник „Строител“ е
медиен партньор на форума. Конференцията е с
изключително значение,
защото на нея ще бъдат
демонстрирани научни
постижения от цял свят.
Участниците не само ще
се запознаят с резултатите от работата на
експертите, но и ще обменят опит. Това ще ни даде
възможност да проверим
къде сме, къде е нашето
ниво на обучение, изследвания, всичко.
Имате идеи в рамките на честванията да
организирате прояви
съвместно с браншови
организации. Какво планирате с КСБ?
Съвсем скоро имахме
съвместна инициатива
с Камарата на строителите в „Интер Експо
Център“ в София. Заедно с КСБ организирахме
научна конференция, на
която се дискутира ха

През 2022 г. Студентският съвет (СС)
при УАСГ чества 25-ата
си годишнина. Вслушва
ли се ръководството на
университета в младите
хора? Как ще отбележите този юбилей?
Изключително много
се вслушваме в студените ни и работим в тясно
сътрудничество със СС.
Почти всеки ден председателят на Студентския
съвет Емилия Хинкова е
при мен и обсъждаме всички възникнали въпроси и
затруднени я. Младите
хора винаги имат желания
било за подобряване на качеството на обучение или
за организиране на тържества. Ние винаги сме били
съмишленици.
Тази седмица излиза
тяхното традиционно събитие „Хаос“. Не го бяха
правили последните 2 г.
заради пандемията, така
че ще се веселим и по много поводи заедно с тях – и
за юбилея на Студентския
съвет, и за възобновената
работа по „Хаос“.

на пандемичната обстановка да се възстановява
финансово? Ще продължите ли да използвате
някои от подобренията
в обучението, които се
въведоха заради ограниченията?
По време на пандемията образованието претърпя някои щети, но ние
съумяхме да не излизаме
от ритъм. Необходими ни
бяха само един-два дни
след началото на здравната криза, за да възстановим нещата, защото ние
до голяма степен бяхме
подготвени. Имахме изпълнен европейски проект
по електронно обучение
от разстояние и в пандемията само го доразвихме, така че всичко по
отношение на подготовката премина нормално.
Имахме периодични отваряния, редуващи се с периоди на обучения. Особено
първокурсниците нямаше
как да не дойдат, защото
трябваше поне да се запознаем с тях. Иначе как
да ги обучаваме. Началото
на учебната година винаги
сме започвали присъствено.
Всичко, което постигнахме по време на здравната криза, няма как да се
загуби, ще продължим да
го използваме по най-добрия начин.
Отдавна възстановихме финансовите загуби.
Понесохме ги, защото
винаги сме имали „едно
наум“, че нещо може да се
случи, и бяхме натрупали
малко резерв преди пандемията. Сега трудности
ни създават цените на
електроенергията, но се
надявам да се справим.

През последните две
години висшите училища отчетоха загуби от
собствени приходи от
наеми, курсове и т.н. Започна ли УАСГ след края

Въ з с т ан ови х т е ли
международната си дейност? Предвиждате ли
интересни инициативи и
събития с чужди университети? Реализират ли

проблемите на антисеизмичното строителство.
Аз участвах и определено
смятам, че беше на изключително високо ниво.
УАСГ успяхме да представим свои научни изследвания и проекти, а КСБ показа своите достижения.
Ние от науката можем на
теория всичко да си пишем, но ако няма компетентни и квалифицирани
специалисти в практиката, които да ни казват
дали сме прави и идеите
приложими ли са в действителност, нещата няма
как да се случат.

се дейности по програма
„Еразъм +“?
Започнахме да я възстановяваме. Покрай
епидемията нещата бяха
позамрели малко в тази
сфера заради ограниченията при пътуванията.
Доста трудно развивахме
международните си контакти през изминалите
две години, но сега наши
преподаватели вече започнаха да изнасят лекции
в чуждестранни учебни
заведения. При нас в УАСГ
още не са идвали гости, но
и това ще стане.
Засили се и обменът по
„Еразъм +“. Това е много
добре, защото и там нещата бяха затихнали. По
моя скромна преценка се
възстановяваме с добри
темпове и в това направление.

На какъв етап е мащабният ремонт на сградата на Ректората на
УАСГ, който се изпълнява
по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 –
2020“?
Строителните дейности продължават. Не
сме го приключили, но сме
почти на финала. Надявам
се да го завършим навреме, за да не претърпим
финансови санкции. Но не
съм оптимист, че ще успеем.
По проекта до момента сменихме цялата ел.
инсталация, поставиха
се окачени тавани, извърши се циклене на паркета,
боядисване, работи се по
санитарните възли. Покривът също е сменен.
Външните фасади са изцяло освежени, а на места, където се налагаше, и
ремонтирани.
От какви други подобрения има нужда сградата на Ректората?
Допълнително трябва
да сменим обзавеждането.
Но в момента няма откъде
да осигурим финансиране
за целта. Някои от мебелите ни са твърде класически и доста красиви.
Не може всичко веднага,
нещата ще се случат постепенно.
Изпълняват ли се ремонти на общежития на
УАСГ?
С министерско постановление ни бяха отпуснати средства за обновяването на два блока – 61 Б
и 35. Успешно проведохме
обществената поръчка за
избор на строител на бл.
61. Тръжната процедура за
бл. 35 все още не е приключила, тъй като имаше
обжалване. Надявам се, че
скоро и там ще можем да
възложим и да стартираме дейностите.

Ремонтът на тези две
общежития е едно от големите ни постижения,
защото не са обновявани
сериозно от 40 г.

При настоящото непрекъснато нарастване
на цената на строителните материали имате
ли притеснение, че в даден момент изпълнителите ще се откажат?
Те няма как да се откажат, но определено са в
изключително затруднено
положение. Проведохме
среща по темата с изпълнителите на ремонта на
61 Б. Изготвяме доклади
до Министерството на
образованието и науката,
за да се направи индексация по договора, в противен случай няма да може да
го завършим в предвидения
обем. Ако не осъществим
всички планирани дейности, все едно нищо не сме
направили.
Какъв е напредъкът на проектите по
„ ОПНОИР 2014 - 2020“,
които реализирате в
партньорство със СУ
„Св. Климент Охридски“
за създаване на център
за изграждане и развитие
на върхови постижения
и „Чисти технологии за
устойчива околна среда –
води, отпадъци, енергия
за кръгова икономика“?
Работим и по тези
проекти и определено напредваме. Има още време
до крайния срок. По тях
до момента обновихме
изключително много техника. Направихме необходимия ремонт на лаборатория в корпус Б.
Успешно ли приключва
учебната година? Какъв
брой млади специалисти
трябва да се дипломират
сега, висок ли е постигнатият от тях успех?
И какви са очакванията
Ви за новите попълнения
малко преди началото на
кандидатстудентската
кампания?
Броят на завършващите е постоянен. Предстои
първата дипломна сесия,
втората е през януари.
Над 400 младежи ще завършат сега. В предишната
сесия в Архитектурния
факултет завършиха петокурсниците, защото
тяхното обучение е половин година по-дълго.
Средно на сеси я се
дипломират по 250 - 300
човека. На защитите на
дипломните работи студентите ни се представят много добре. Важен е
и общият среден успех –
между 4 и 5, което е доста
висока оценка.
Относно кандидатстудентската кампания

не би х иска л да правя
прогнози. Мога да споделя, че миналата година за
хидростроителство имаше невероятен интерес.
Надявам се да продължи и
тази година. През 2021 г.
регистрирахме лек спад
в транспортното строителство, а за другите
специалности интересът
е постоянен.
Възобновихте ли работата по идеята за
създаването на лаборатория в „София Тех Парк“
към центъра по сеизмично инженерство?
В момента работим
по Националната научна
пътна карта. Продължаваме да търсим средства
да реализираме лабораторията в „София Тех Парк“.
Тя ще е на стойност от
близо 20 млн. лв.
Най-важното в нея ще
е изпитвателна маса, която ще се подлага на трептения във всички посоки
със специална апаратура. На нея ще има модели
на сгради и съоръжения,
които ще се изпитват
при земетресения с определени акселерограми.
Всичко това е свързано с
дигитално отчитане, изчисляване.
Какви други научноизследователски проекти
са във фокуса на научноизследователската дейност в УАСГ?
Работим и по много
други проекти. В Строителния факултет се осъществява един за стоманени конструкции, в
Архитектурния се развиват два други. Общо над
20 са съвместни проекти.
Някои се реализират в
партньорство с бизнеса,
има и такива с университети от други държави.
Имате ли яснота какви ще са възможностите
за финансиране на проекти на УАСГ през програмен период 2021 – 2027 г.,
както и по Плана за възстановяване и устойчивост? В готовност ли
сте да кандидатствате
за финансиране?
За съжаление все още
няма яснота за насоките
по новите проекти, но
имаме готовност да кандидатстваме. Ще търсим
финансиране в сферата на
геодезията, за лабораторни изпитания по сгради и
съоръжения и т.н.
Следите ли в. „Строител“?
Всяка седмица вестникът е на бюрото ми и го
чета с удоволствие. Следя
го и онлайн, но предпочитам да преглеждам изданието на хартия.
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ǶȉȕȖȊȧȊȈȚȒȔȖȚȖȉȝȖȌȕȐȧȗȢȚ,ȗȘȍȏǪȐȚȐȕȧ
Ремонтират и виадукти на АМ „Хемус“
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
Започна ремонтът на
17,5 км от обходния път
I-1 през Витиня, съобщиха
от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Текущите дейности на пътя
Ботевград – София се изпълняват в участъка от
кръстовището на I-1 с II-17
до местността Витиня.
От АПИ посочват, че трасето е в много лошо състояние, a в същото време
е сериозно натоварено от
тежкотоварен трафик.
Предвидено е извършването на локални ремонти,
фрезоване и изкърпване на

настилката в целия участък, машинно полагане на
асфалтова смес по цялата
ширина в отделни участъци.
Срокът за завършване
на СМР е до 31 май. Дейностите са възложени на
дружеството, което отговаря за поддържането на
републиканската мрежа на
територията на Софийска
област – ДЗЗД „ПП София“.
Стойността на предвидените работи е 787 620 лв.,
като средствата са от
бюджета на АПИ. По време на ремонтните работи
движението на тежкотоварния трафик по участъка в ремонт няма да се
спира.
„В следващите месеци

ще се ремонтират и 4 виадукта на магистрала „Хемус“. Продължават и СМР
в тръбата за София на
тунел „Ечемишка“. Крайният срок за завършване на
строителните дейности в
съоръжението е началото
на юли. На обекта дълго
време не се работеше, но
след решението на Народното събрание от 20 април
се даде възможност строителството да продължи“,
информираха от АПИ. СМР,
които се изпълняват, са
свързани с изграждане на
новата хидроизолация и
облицовката на съоръжението от торкрет бетон.
Работи се по изграждането на електроинсталациите и т.н.

Строителни дейности
в момента се извършват
и в платната за Варна на
три виадукта – при 33-ти,
34-ти км и 35+144-ти км,
които са в недобро техническо състояние. В момента се работи по долното
строене на съоръженията
– ремонт на ригели, стълбове, устои и т. н.

В ход е и ремонтът на
долното строене на виадукта при 34-ти км в платното за София. Срокът за
приключване на строителните работи на съоръжението е до 10 юни т.г. По
време на изпълняваните
дейности движението на
леките автомобили ще
се извършва двупосочно

ǶȚȊȖȘȍȕȏȈȌȊȐȎȍȕȐȍȍȐȏȋȘȈȌȍȕȐȧȚȔȖșȚȕȈȌȘǹȚȘțȔȈ
ȕȈ,,ǹȐȔȐȚȓȐ±ǸȈȏȓȖȋ

ǷȘȖȌȢȓȎȈȊȈȚșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍȌȍȑȕȖșȚȐȕȈȕȈȌ
ȒȔȚȘȍȚȖȒȓȈșȕȐȚȘȈșȍȚȈȊȖȉȓȈșȚȀțȔȍȕ

Отворен за движение е новият мост
над р. Струма на второкласния път II-19
Симитли – Разлог. Съоръжението е при
входа на град Симитли и е част от бъдещия пътен възел „Симитли център“ на автомагистрала „Струма“. Инвестицията
е за близо 4,7 млн. лв. и е от националния
бюджет.
Мостът е връзка между центъра на
Симитли с кв. „Ораново“, път I-1, трасето
на АМ „Струма“ и II-19 Симитли – Банско.
Съоръжението е с дължина 95 м и заменя
еднопосочния стоманен мост, изграден
преди повече от 50 г. Новият е двупосочен – с една лента във всяка посока, и
двойно по-широко пътно платно. Шири-

Продължава текущият
ремонт на три третокласни отсечки в област
Шумен с обща дължина
над 52 км. От Агенция
„Пътна инфраструктура“
информираха, че се обновяват над 21 км от път
III-2082 Мадара – Кюлевча
– Марково – Косово, който
свързва населените места в общините Шумен и
Каспичан; близо 21,5 км от
III-7301 Ивански – Кълново
– Янково – Жълъд, важна
пътна артерия за Смядо-

ната му е 8 м, с два тротоара, предпазен
парапет за пешеходците и осигурителни системи за преминаващите моторни
превозни средства.
Строително-монтажните работи
стартираха в края на август миналата
година.

в същото платно. Целта
е след завършване на ремонта на съоръжението в
платното за София на АМ
„Хемус“ да бъде върнато
движението на тежкотоварния трафик.
От АПИ съобщиха още,
че е предвиден и ремонт
на пътното платно и връхната конструкция на виадуктите в посока Варна.
Строителните дейности
ще започнат, след като
завършат СМР на път I-1
през Витиня. Тогава ще
се ограничи движението
в платното за Варна на
АМ „Хемус“, за да се ремонтира пътното платно
на виадуктите при 33-ти,
34-ти, 35+144 и 35+760
километър. Автомобилният трафик ще преминава
двупосочно в платното за
София.

во и Шумен; както и 9,7 км
от III-701 Жилино – Стоян
Михайловски – Нови пазар,
свързващ Нови пазар и Никола Козлево.
„Строителните работи
започнаха през миналата
година и ще завършат до
края на септември т.г. Те
са възложени по договора
за текущ ремонт и поддържане на републиканската
мрежа в област Шумен“,
припомнят от АПИ. Предвидено е попълване и подравняване на банкети, почист-

ване, ремонт и изграждане
на водостоци, полагане на
трошенокаменна настилка,
асфалтови работи, бетонови бордюри в населените
места, облицовани окопи,
ремонт на съоръжения,
премахване на крайпътната растителност за подобряване на видимостта
на шофьорите. Отсечките
ще бъдат с нова маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.
Възложените ремонтни
дейности на трите отсечки са на обща стойност
38,6 млн. лв. Средствата
са от бюджета на АПИ.
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ǷȖȌȗȐșȈȕȍȌȖȋȖȊȖȘȢȚȏȈȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍȕȈ ǷȖȌȖȉȘȧȊȈȚȖșȕȖȊȕȈȚȈȊȘȢȏȒȈȕȈ
ȗȘȖȍȒȚȈȏȈȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȕȈȎȗȓȐȕȐȧȚȈ ǷȓȖȊȌȐȊșȔȈȋȐșȚȘȈȓȈÄǺȘȈȒȐȧ´
ството, което трябва да
ȖȚǪȖȓțȧȒȌȖǬȘȈȋȖȔȈȕ
От Агенци я „Пътна
приключи до края на 2023 г. инфраструктура“ обявиСтраницата
подготви
Десислава
Бакърджиева

са осигурени от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“.
От НКЖИ съобщиха,
че решение на Министерския съвет е дало зелена
светлина на Управляващия
орган на оперативната
програма да сключи договора преди одобрението на
проекта от Европейската
комисия, което се очаква
до средата на годината.
Целта е избраните изпълнители на двата лота –
Волуяк – Петърч и Петърч
– Драгоман, да стартират
своевременно строител-

Планираните дейности
включват модернизация
и частично удвояване на
железопътната линия в
34-километровия участък
от Волуяк до Драгоман.
Втората фаза на проекта, която предвижда
изграждане на системи за
сигнализация и телекомуникации и ERTMS, е включена в Програма „Транспортна свързаност 2021
– 2027“. След края на двете
фази трасето ще позволява скорост от 160 км/ч
за пътнически влакове и
120 км/ч за товарните.

ǰȏȝȖȌȢȚȕȈǫȢȓȢȉȖȊȖȊȗȖșȖȒȈ
ǹȐȔȍȖȕȖȊȋȘȈȌȡȍȍșȕȖȊȖȉȓȐȒ

ра Загора. Те включват
премахване на съществуващата настилка, полагане на трошен камък, битумизирана основа, пласт
неплътен асфалтобетон
(биндер) и износващ пласт
плътен асфалтобетон.
Третокласната отсечка осъществява връзката
между изхода на Гълъбово
и околовръстния път (III554) на града в посока Симеоновград. Настилката е
в недобро състояние и се
нуждае от обновяване. С
изпълнението на СМР отсечката ще подобри облика на входа на град Гълъбово и неговата свързаност
с III-554 и населените места от съседната община
Симеоновград в област
Хасково.

Министерството на
транспорта и съобщенията и Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) са подписали
договор за финансиране на
проект „Модернизация на
жп линия София – Драгоман - сръбска граница, жп
участък Волуяк – Драгоман
– фаза 1“. Отпуснатата
финансова помощ е в размер на 166,2 млн. лв., които

В момента се изпълнява локален ремонт на
500-метров участък от
третокласния път III-5031
Опан – Гълъбово на изхода
на Гълъбово в посока Симеоновград. Строителните
работи са на стойност

433 хил. лв. и се предвижда
да завършат за около месец – до средата на юни.
Дейностите са възложени от АПИ по договора
за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Ста-

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

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

ха, че на 21 май започва
текущ ремонт на 2,3 км
от второкласни я II-64
Карлово – Пловдив в отсечката между пътния
възел с автомагистрала
„Тракия“ и началото на урбанизираната територия
на Пловдив. Дейностите,
които са възложени по
договора за текущ ремонт и поддържане на
републиканската мрежа
в област Пловдив, включват подмяна на пътната
конструкция чрез премахване на съществуващата настилка, полагане
на битумизирана основа,
асфалтови работи, проф и ли ране н а б ан кет и .
Отсечката ще бъде с
нова маркировка, знаци и
ограничителни системи.

Текущи ят ремонт е
на стойност 6,7 млн. лв.
и средствата са от бюджета на АПИ. Срокът
за завършването му е до
края на юли 2022 г.
Предвидените строителни работи ще са в
два етапа. Първият започва със затваряне на
движението в платното

в посока АМ „Тракия“. Трафикът ще се извършва
двупосочно в платното
за Пловдив. След приключване на строителните
дейности движението ще
се прехвърли двупосочно в
обновеното платно за АМ
„Тракия“ и ще се работи в
това за Пловдив за изпълнението на втория етап.

ǬȖșȍȗȚȍȔȊȘȐȒȔȖȚȗȢȚȧǨșȍȕȖȊȋȘȈȌ±
ǬȢȓȉȖȒȐȏȊȖȘȡȍșȈȗȘȍȈșȜȈȓȚȐȘȈȕȐ
В ход е текущият ремонт на близо 28 км от
път III-667 Първомай –
Асеновград в участъка от
Асеновград до с. Дълбок
извор на територията
на област Пловдив. Строителните работи са за
31 млн. лв. и са осигурени
от бюджета на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
Предвижда се дейност-

ите да завършат до 30
септември 2022 г. За изпълнение на СМР ще бъде
спряно движението на
всички моторни превозни
средства по третокласното трасе.
Строителните работи
са възложени по договора
за текущ ремонт и поддържане на републиканската мрежа в Пловдив-

ска област. Те включват
подмяна на пътната конструкция чрез премахване на старата настилка,
полагане на нови асфалтобетонови пластове,
изграждане на бордюри в
населените места, проф и ли ране н а б ан кет и .
Отсечката ще е с нова
маркировка, знаци и ограничителни системи.
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țșȗȍȠȕȖȚȖȏȈȊȢȘȠȊȈȕȍȕȈȗȘȖȍȒȚ6862'&2
Снимка Емил Христов

Мария Желева
Социалните партньори
в строителството – Камарата на строителите в
България (КСБ) и Федерация
„Строителство, индустрия и
водоснабдяване” – „Подкрепа”
(Ф „СИВ” – „Подкрепа”) отбелязаха успешното приключване на проект SUSODCO
със заключителна национална конференция. Събитието
се състоя на 17 май в сградата на КСБ. На него бяха
отчетени резултатите по
проекта на национално ниво
пред Областните представителства на КСБ и Ф „СИВ”
– „Подкрепа” и секторните
социални партньори. В конференцията се включиха
повече от 100 участници,
присъствено и онлайн.
Йордан Йорданов, зам.председател на Ф „СИВ”
– „Подкрепа”, представи
проекта, като припомни, че
той обединява националните
социални партньори в строителния сектор в България,
Гърция, Кипър, Словения,
Унгария и Хърватия. Основната цел на SUSODCO е да
подобри индустриалните
отношения в участващите
държави чрез усъвършенстване на уменията за провеждане на социален диалог,
черпейки от опита на европейските социални партньори. „Социалният диалог
е инструмент, чрез който
представителите на работодателите и работниците
изграждат мостове помежду си, които ги сближават,
вместо дувари, които ги
разделят”, отбеляза Йорданов. Той допълни, че идеята
на проекта е

да подобри и да даде
допълнителен импулс за
развитието на социалния
диалог в България.
В началото на инициативата българският институт за проучвания и
обучения – ITPIO, направи
комплексно изследване на
състоянието на социалния
диалог във всички партньорски държави, както и
анализ на текущите умения
на социалните партньори
за провеждане на социален
диалог в няколко категории
– дигитални умения, комуникационни умения, изграждане
на ефективна мрежа от контакти, управленски умения и
управление на кризи. На базаФигура 1

та на тези проучвания беше
изготвена концепцията за
четирите международни
взаимосвързани събития за
изграждане на капацитет,
целящи да подобрят уменията на социалните партньори в сектор „Строителство”
чрез обмен на добри практики, повишаване на информираността относно ключови
теми на социалния диалог
и персонализирани обучения
(Фиг. 1). Другият ключов резултат от проекта е платформата SUSODCO, която
представя успешни инициативи за социален диалог
и добри практики от ЕС в
тази сфера.
Резултатите в България
бяха представени от Нина
Георгиева, експерт в КСБ.
По време на първото виртуално събитие за изграждане
на капацитет през декември
2020 г. българските партньори по проекта – КСБ и
Ф „СИВ” – „Подкрепа”, дефинираха

пет приоритетни теми
за социален диалог в
България,
позовавайки се на Многогодишната работна програма за европейския социален
диалог за строителната
индустрия (2020 - 2023 г.)
на FIEC и EFBWW. Двете
организации се съгласиха
през следващите две години да работят усилено за
подобряването на социалния диалог и предприемането на конкретни активни
мерки по следните ключови
теми: професионално образование и обучение (ПОО),

Зелена сделка, дигитализация, подобряване на имиджа
на сектора, командироване
на работници и недеклариран труд, които са особено
важни за развитието на
отрасъла в България. В рамките на проекта и с подкрепата на медийния партньор
– вестник „Строител”, по
тези теми бяха проведени
няколко събития и публикувани редица статии, които подобриха информираността
и насочиха общественото
внимание към предизвикателствата в строителния
сектор в България. Организираха се и редица срещи
със строителния бранш и
българските институции,
чрез които българските социални партньори положиха
стабилни основи за успешно
сътрудничество по избраните приоритетни теми за
социален диалог.
Какви инициативи проведохме в България през изминалата година? През април
2021 г. КСБ бе домакин на
международен семинар за
обмен на добри практики
между България и Португалия в сферата на командированите работници, в който
се включиха всички участници в този сложен процес от
двете държави, включително
и социалните партньори. Валентин Николов, изп. директор на КСБ, коментира, че
темата за командированите
работници е много сложна и
по нея има пропуски както в
българското, така и в европейското законодателство.
„Представяйки португалския
модел за мониторинг и кон-

трол на процеса на дългосрочно командироване, ние
показахме една добра практика, която може да се изгради и в България, а в резултат от нашите съвместни
усилия администрацията ни
сега е по-подготвена”, подчерта Николов.
През юни 2021 г. българските социални партньори
проведоха третото събитие
за изграждане на капацитет
SUSODCO, посветено на темите на дигитализацията.
То се фокусира върху цифровизацията от гледна точка
на европейския социален
диалог и нейното въздействие върху следните аспекти
– заетост, възнаграждения,
ПОО, условия на труд и конфликти. Инж. Иоанис Партениотис, председател на
Ф „СИВ” – „Подкрепа” и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“,
подчерта, че въздействието
на четвъртата индустриална революция е различно във
всички сектори, но най-силно
е влиянието й върху пазара
на труда, където възникват нови кариерни пътеки,
премахват се традиционни
професии, променя се комуникационният процес и се появяват нови изисквания. „Автоматизация, роботизация и
дронове, заместващи крановете, са тенденциите в сектора, които имат сериозно
влияние върху строителния
процес. Дигитализацията
има потенциал да подобри
ефективността на труда,
да опрости съществуващи
дейности, да надгради уменията и да допринесе за поефективното използване на
ресурсите“, категоричен е
инж. Партениотис. Според
него чрез

цифровизацията ще се намалят общите разходи и
ще се подобри качеството на крайния продукт.
Дигиталната трансформация ще има положително
влияние върху следните ас-

пекти – задържане на работници, квалификация и
преквалификация на кадрите, привличане на нови кадри
и повишаване на цената на
труда. „В България обаче
все още не сме толкова напреднали. Организациите,
които са по-инициативни и
по-гъвкави в дефинирането
на нуждите на сектора и
въвеждането на иновативни
мерки, ще бъдат по-успешни.
Ето защо нашата задача е
да идентифицираме кои са
нововъзникващите професии, какви знания и умения са
нужни в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план,
за да адаптираме своевременно учебните стандарти
и програми и да подготвим
както сектора, така и професионалното образование”,
посочи инж. Иоанис Партениотис.
През юли 2021 г. по идея
на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ КСБ
бе домакин на кръгла маса
„Зелени модели“, която представи

три инициативи,
подобряващи развитието
на човешките ресурси и
работната среда,
включително здравето
и безопасността на работниците. Първата касае
долекарската помощ на работното място. С подкрепата на Българския Червен
кръст е издаден наръчник за
оказване на спешна помощ
при злополуки. Предстои
обучение на място със съдействието на Областните
представителства на КСБ.
„Строителството е един от
секторите с висока степен
на инциденти и травми. Понякога и няколко минути са
фатални. Това е една много
практична идея, събрана в
малки книжки, която показва на строителите какво да
правят, докато дойде линейка – малки усилия с голям потенциал да спасят живота
и здравето на хората”, заяви
Валентин Николов. Втората

инициатива е създаването
на Помирителна комисия
и доброволен арбитраж за
медиация и посредничество
при трудови спорове между
работодател и работници.
Третият „зелен” модел е
представянето на концептуална рамка и план за управление на човешките ресурси, приложима във всяка
фирма. „Тази инициатива ще
подобри социалната политика и ще се отрази както
върху кариерното развитие
на кадрите, така и върху
управление на човешките
ресурси”, изтъкна инж. Партениотис.
Не на последно място
КСБ и Ф „СИВ” – „Подкрепа”
обединиха усилия и кандидатстваха за финансиране на нова инициатива за
социален диалог, която се
фокусира изцяло върху предизвикателствата в българския строителен сектор,
дефинирани в рамките на
SUSODCO.

Съвместната проектна
идея TANCIRC 2.0 беше
одобрена през април т.г.
и ще се изпълнява под
патронажа на европейските социални партньори –
FIEC и EFBWW. В рамките
на проекта българските
социални партньори ще
направят проучване кои са
нововъзникващите и изчезващите професии в строителството и в кои сектори има дефицит на умения.
На базата на проучването
ще се организират срещи с Министерството на
образованието и науката
и Националната агенция
за професионално образование и обучение, за да се
подпомогне адаптирането
на учебните програми. На
регионално ниво ще се работи с центрове за професионално обучение, за да се
повиши квалификацията на
кадри в строителството.
Социалните партньори ще
посетят и редица гимназии
в страната, за да представят новите тенденции в
строителството, които
значително подобряват условията на труд, както и да
обърнат внимание на вредата от недекларирания труд.
„Ние винаги сме имали
интензивен, полезен, балансиран и адекватен социален
диалог и винаги успяваме да
намерим допирна точка между интересите на работодателите и работниците. Вярвам, че това ще продължи, а
чрез реализацията на новия
ни проект ние, българските
социални партньори, можем
да бъдем модел за подражание и за други държави, които се сблъскват с подобни
предизвикателства”, каза в
заключение инж. Иоанис Партениотис.

ɋɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨɬ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡ

КСБ
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ǶȚȒȘȐȝȈȘȍȈȓȐȏȐȘȈȕȐȧȗȘȖȍȒȚșȗȍȟȍȓȐȓȒȖȕȒțȘșȈ
ÄǨȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȖȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȍȓȍȔȍȕȚȕȈȋȘȈȌșȒȈȚȈ
șȘȍȌȈȊȋȘǩȘȈȞȐȋȖȊȖ´
Той е организиран в рамките на
Форум „Брацигово – Каменният
поток на времето“

„Началото на нещо красиво и
истинско, което да допринесе за
възраждането на архитектурностроителните традиции на един
град с минало, оставило значима
следа в цялата ни страна, и един
град с бъдеще, който да даде пример за обединение, отношение
и професионализъм в сферата
на архитектурата, строителството и недвижимото културно
историческо наследство.“ Така
описват създадения през 2021 г.
Форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ неговите
главни организатори от Камарата на архитектите в България, Регионална колегия – София
област. Първото му издание се
проведе от 9 до 11 септември
2021 г., като в рамките на форума се организира конкурсът за
„Архитектурно-художествен елемент на градската среда“. На 12
май т.г. по време на официалния
празник на Брацигово тържествено бе открита реализацията
на първопремирания проект в
конкурса – монумент на скулптора Атанас Чакъров. В събитието
участваха кметът на общината
Надежда Казакова, председателят на Общинския съвет инж. Веселина Дамова, председателят на
УС на КАБ арх. Владимир Милков и
зам.-председателят на КАБ проф.
д.а.н. арх. Борислав Борисов, председателят на КАБ, РК – София област, арх. Борислав Владимиров,
изп. директор на Камарата на
строителите в България Валентин Николов, началници на отдели
от КСБ инж. Любка Денева и Мартина Кръстева, почетният председател на Международния съвет
за паметниците на културата и
забележителните места проф.
арх. д.а.н Тодор Кръстев, както
и главният организатор на форума арх. Десислава Димитрова.
Откриването събра и голям брой
граждани и гости на града. Реализацията на проекта е финансирана от КАБ РК – София област, и
фирма „Скала Мрамор и Риолит“.
В своето приветствие кметът Надежда Казакова изказа
своята благодарност и подкрепа
на „Брацигово – Каменният поток

Снимки Иво Орешков

Арх. Десислава Димитрова,
гл. организатор към КАБ, РК - София област, на Форум „Брацигово
- Каменният поток на времето“

Авторът на каменната пластика
Атанас Чакъров

на времето“ и разказа малко повече за историята на града. „Нека
заедно да възродим традициите
на Брациговската архитектурностроителна школа, чиито основи
са положени през осемнадесети
век – през 1791 г., когато близо
150 семейства от Западна Македония – Костурско се преселват
в Брацигово. Арнаутите са сръчни и предприемчиви хора, опитни
строители – познават златното
сечение, техниката на каменната зидария, ренесансовия и бароковия стил в архитектурата.
Тъй като в тази част на България
строителството с камък е малко
познато до този момент, къщите
на арнаутите изпъкват сред останалите. Те са на няколко ката,
оградени с дебели зидани дувари.
Като всички големи творци брациговските майстори оставят
едно много силно послание чрез
градежите си – стремеж към свобода и щастие“, каза Казакова и
добави, че къщите им носят белега на тяхното самочувствие –
големи, здраво построени, с много
светлина.

За 100 г. над 600 брациговски
майстори са построили красиви
жилища, магазини, училища, манастири, църкви из цялата страна.
Тя изтъкна, че при прочутите майстори дюлгери се е учил
самият Кольо Фичето. Кметът
припомни, че единствени ят
действащ музей, посветен изцяло
на архитектурата, е именно тук

– експозицията „Брациговската
архитектурно-строителна школа през Възраждането“. Той е открит през 1981 г. и се намира в
„Попова къща“, която днес е със
статут на недвижима културна
ценност.
Надежда Казакова обърна
внимание, че Брацигово е било
известно и със своя Техникум по
строителство и архитектура
(ТСА), от който през годините
са излезли хиляди специалисти,
прославили името на града в България и чужбина. Поради демографския срив и откриването на
идентичен техникум в Пазарджик
се е наложило сливане на ТСА със
СУ „Народни будители“.
„Наш дълг като жители на община Брацигово е да опазваме и
предаваме на следващите поколения архитектурните паметници,
които имаме, в тяхната цялост
и автентичност. Те са послания
от минали към бъдещи поколения.
На архитектурния форум през
септември бе представена Концепцията за устойчиво развитие
и управление на културно-историческото наследство в Брацигово,
подготвена от арх. Георги Цапков,
арх. Десислава Димитрова и арх.
Младен Китов. Тя предвижда

създаването на Национална школа
за архитектурно-строителна
реставрация в Брацигово,
като се използва потенциалът на недвижимото културно
наследство в региона“, изтъкна
кметът Казакова. Тя поясни, че
идеята е новата школа да се помещава в неизползваната сграда
на Професионалната гимназия
по строителство и архитектура, която е закрита през 2016 г.
Бъдещото учебно заведение ще
предлага профилирана следдипломна квалификация за архитекти, инженери, ландшафтни
архитекти, реставратори, строители. Целта е да се допринесе
за решаването на проблема с недостига на такива специалисти
и повишаване на качеството на
реставрациите и опазването на
недвижимото културно наследство в България.
В концепцията е включено и
ревитализирането на други културни обекти в града, които да
бъдат обвързани с националната
школа. „Сред тях е Народното
читалище „Васил Петлешков”,
което може да се използва като

конферентен и културен център.
Сградата на читалище „Трендафил”, която не функционира, е
предвидена за информационен
център, за дигитализация и обследване на недвижимото културно наследство на региона, както
и като архитектурна библиотека. Концепцията предлага да бъде
подготвено задание за архитектурен конкурс за ревитализация
на действащия музей и нови тематични експозиции в града“, сподели Казакова.
Тя съобщи, че на 25 март над
40 студенти и преподаватели от
три катедри на Университета по
архитектура, строителство и
геодезия – „Обществени сгради“,
„История и теория“ и „Технология
на архитектурата“, са посетили
Брацигово във връзка с изготвяне
на задание за курсови проекти на
петокурсници в УАСГ, които да работят по ревитализация на музея
на архитектурно-строителната
школа в града и обновяването и
развитието на етнографския
комплекс. Първите проекти, изготвени в рамките на летния
семестър т.г., ще бъдат представени в съвместна изложба с
експозицията „Брациговска архитектурно-строителна школа“ в
УАСГ. Събитието ще се проведе
през септември по повод съвместното отбелязване на юбилеите - 80 г. УАСГ и 85 г. КАБ.
„В първия ден от Форума на 9
септември 2021 г. бе обявено официалното класиране в организирания от КАБ, РК – София област,
конкурс. Той бе спечелен от Атанас Чакъров с проекта „Силата
на човешкия дух”. Монументът,
който днес откриваме, ще ни напомня винаги, минавайки покрай
него, че няма недостижими неща,
защото такова е и посланието
му – само силата на човешкия дух
може да премине през камъка“, завърши Надежда Казакова.
На събитието бе припомнено,
че след провелото се първо издание на Форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ и зараждането на идеята в сградата

на бившия строителен техикум
в града да се създаде Образователен център за архитектурно-строителна реставрация е
подписан меморандум за сътрудничество по тази концепция между КСБ, КАБ и община Брацигово,
като съвместната работа по
осъществяването й вече е започнало.
През 2023 г. ще се навършат
60 г. от първото издание на книгата на арх. Пею Бербенлиев и
Владимир Партъчев, която е антология на значимия труд и постижения на брациговските майстори строители. Обединени от
идеята за продължаване на това
безценно наследство,

община Брацигово, КАБ, РК – София област, и КСБ си поставят
обща мисия,
преиздавайки книгата, не
само да популяризират историята на съграденото, но и да съберат средствата от разпространението на четвъртото издание,
които да се вложат изцяло в реставриране на сградата и реновиране на експозицията „Брациговска архитектурно-строителна
школа“ към Градския исторически
музей.
С официално свидетелство
за дарение на минимална стойност 36 лв. може да се получи
екземпляр от книгата в офиса на КАБ, Регионална колегия
– София област, в УАСГ, бул.
„Христо Смирненски“ 1, ет. 11,
корпус 1112 или в Градския исторически музей в Брацигово,
ул. „Костур“ 1.
Всички желаещи да подкрепят каузата могат да го направят чрез дарение по сметката
на община Брацигово с едно от
следните две обоснования за
превода:
– За реновиране на Градски
исторически музей
Или
– За образователен център
за архитектурно-строителна
реставрация.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:
Община Брацигово
IBAN: BG98SOMB91308430490044
BIC: SOMBBGSF
„Общинска банка“ АД, гр. Пещера
Код дарения от страната – 445100
Код дарения от чужбина – 445200
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ÄǫȓȈȊȉȖȓȋȈȘșȚȘȖȑ´țȟȈșȚȊȈȊȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈȚȈȕȈȕȖȊ
ȘȍȊȖȓȦȞȐȖȕȍȕȐȏȖȓȈȞȐȖȕȍȕȔȈȚȍȘȐȈȓȗȖȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȗȘȖȍȒȚ
Площадката на ГБС в софийското с. Кривина ще бъде експериментално поле за тестване
на изобретението, в което участват експерти от 13 компании и университети в Европа
Снимки авторът

Георги Сотиров
Иновативен и многообещаващ. Такъв е проектът NRG-Storage, в който
„Главболгарстрой” (ГБС)
участва съвместно с 12
други компании и водещи
технически университети от няколко европейски
държави, включително и
от Аржентина. Финансирането е по програмата
за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020”, съгласно
споразумение за безвъзмездна финансова помощ.
През изминалата седмица УАСГ бе домакин
на среща, на която бе
представена целта на
разработката, а именно
да се изобрети материал с многофункционална
енергийно спестяваща
ци ме н т ов а п я н а ( N R G
пяна), който да замести
съществуващите на пазара изолации.
„Проектът е посветен
на създаването на иновативен топлоизолационен
материал“, откри срещата доц. д-р инж. Румяна
Захариева - ръководител
кате д ра „Строи тел н и
материали и изолации” в
Строителния факултет
на УАСГ. Присъствието и
участието на преподаватели и студенти от УАСГ
беше забележително. В
презентациите се включиха и партньорите по
проекта от университета в град Дармщат (Германия), от компанията,
специализирана в производството на оборудване
за термичен анализ и за
определяне топлинните
свойства на материалите – Netzsch (Германия),
както и от ГБС.
А рх. Ве с ели н Колев
- гл. експерт в „Главболгарстрой Холдинг” и изп.
директор на „ГБС – Инженеринг”, разказа, че на
площадката на компанията в софийското с. Кривина вече са изградени експерименталните модули
– общо четири къщички,
три от които ще бъдат
под постоянно наблюдение посредством специални сензори, а в четвъртата е поставен сървърът
за събиране и обработка
на данните. Сървърът е
с постоянен достъп от
различни точки на света,
така че данните ще са
достъпни за партньорите
по проекта, включително
и от далечна Аржентина,
където и до момента се
анализират голяма част
от данните и се правят
изключително тежки изчисления.
Стените на първи я
(референтен) модул вече
са покрити с добре позната на пазара стандартна
стиропорна топлоизолация. Идеята е на другите

Арх. Веселин Колев - гл. експерт в „Главболгарстрой
Холдинг“ и изп. директор на „ГБС - Инженеринг“:

ǙǬǰȋǮǬǸǱǽǱǰǬǻǺǽǾǴǯǹǱǸǹǺǿȁǬǿ

След презентацията в УАСГ

да бъде положена разработваната в момента
пяна на базата на наночастици с графен. „Екипът
от учени от Германи я,
Италия и Испания има две
години да създаде пяна,
която последователно се
формова и обработва до
получаването на плоскости със стандартни размери като геометрия“,
обясни още арх. Колев.
Развитието ще продължи минимум още 2 години, а след това може
да се пристъпи към евентуално производство на
иновативния материал в
по-голям мащаб. През целия период посредством
монтираните вече сензори материалът ще бъде
наблюдаван в различни
топлинни режими, за да се
установи какво се случва
с него - колко топлина излиза навън през зимата
или колко топлина влиза
навътре през лятото. По
този начин ще се направи реална оценка за свойствата му.
„Като учен оценявам
този нов проект като
очакван връх на техноло-

гиите, който трябва да
постигнем. Голямо е предизвикателството пред
мен да успеем да обединим всички 13 партньори
от различни държави, да
работим заедно и да постигнем целите, които
проектът изисква”, каза
н а с р е щ ат а про ф . д - р
Едуард Коендърс - ръководител на Института
по строителство и строителни материали (WiB)
към Техническия университет Дармщат (Германия).
На този етап разработката е насочена към
нежилищни сгради, които
по правило са с по-висок разход на енергийни
ресурси. Целта е да се
постигнат 25% по-добър изолационен ефект
и най-малко 10% по-висок
капацитет за енергиен
баланс и съхранение. Приложението на NRG пяната
цели по-мащабен ефект,
който да докаже енергоспестяващите й свойства.
То е и пряко свързано с
решенията и насоките на
Европейския съюз за намиране на алтернативни
енергийни източници.

Експерименталните къщички в с. Кривина

Екипът

Идеята на разработката е да се
получи по-добра топлоизолация на стените с по-тънък слой материал. Поставили сме си и условие цената да е
съизмерима или по-ниска с познатите
на пазара топлоизолационни материали.
Производството ще бъде екологично,
щадящо околната среда. Практически
ще се стремим да се получи една почти
безотпадъчна технология при производството и на обекта.
Очакваме новите изолационни плочи да пристигнат при нас в края на
юли. Ние ще ги монтираме по познатия
начин на две от къщичките. В продължение на две години чрез топлинните
датчици, които в момента поставят
колегите от Германия и Нидерландия,
и в зависимост от получените данни и
цялостната консумация на електроенергия в трите модула ще се анализират свойствата на новата изолация. И
всичко това ще става на т.нар. опитно
поле в базата на ГБС в с. Кривина.
След като, надяваме се, теорията
се докаже и на практика, ще се изготви
бизнес план за самото производство на
новия материал, инструкциите за работа с него. Следващата стъпка е да се
осъществи регистрация на пазара, както предполага и европейският проект,
по който работим. Къде ще стане това
- в Италия, Германия, Испания, България,
е въпрос, който ще се решава в недалечното бъдеще.
Както стана ясно, голямата цел е
новият материал да замени съществуващите сродни производства. Пред-

ставете си вместо стандартните 10
см той да стане 8 или 5 см при равни
или по-добри други показатели? В допълнение към ползите от самия материал
можете сами да пресметнете какво ще
се случи, ако обемът на всички топлоизолации в строителството се намали
примерно с 50%. Това са два пъти помалко камиони за транспорт, два пъти
по-малко товарно-разтоварни работи.
И то всеки ден, по целия свят. В глобален мащаб ползите могат да бъдат
невероятни.
Ще завърша с това, че работници на
ГБС извършват цялата експериментална строително-монтажна работа по
модулните къщички. В следващ етап от
нас се очаква да създадем и инструкциите за работа, съхранение, пробиване,
закрепване, анкериране и цялостната
концепция за полагане и монтаж, т.е.
едно ноу-хау на ГБС за изпълнение, което - както и всичко на площадката в
Кривина - ще получи обществена гласност съгласно правилата на ЕС.

Проф. д-р Едуард Коендърс - ръководител на Института по строителство и строителни материали (WiB)
към Техническия университет Дармщат (Германия):

ǙǬǻǼǱǰȆǶȆǾǱǺȃǱǮǴǰǱǹǼǬǭǺǾǬǾǬ
ǹǬǻǷǺȅǬǰǶǬǾǬǱǺǾǷǴȃǹǺ
ǺǼǯǬǹǴǳǴǼǬǹǬǺǾǭȆǷǯǬǼǽǶǬǽǾǼǬǹǬ
За мен като тим лидер е предизвикателство да мога да координирам
работата на целия екип, да го държа
информиран през цялото време, тъй
като проектът е с участието на експерти от 13 държави. За ЕС е много
важно да обединява Източна и Западна
Европа и затова информираността е
един от главните елементи на нашия
проект. Като добър пример ще посоча
работата в с. Кривина, където са построени експерименталните сгради. В
базата тук всеки един от участниците трябва да достави малка или по-голяма част от своите научни търсения
и разработки и това е сериозно предизвикателство и задължение. В крайна сметка голямата цел е да приложим
тази иновация в строителството в
близко бъдеще.
Проектът наистина е много голям,
а ние трябва да обръщаме внимание и
на всички малки детайли, да не ги пренебрегваме. Демонстрационната площадка е много важна, защото всичките

тези малки части от проекта тук се
обединяват, за да се получи крайният
ефект. Това, което правим с мониторинга в България, е да изведем идеи за
бъдещи симулации, т.е. информацията,
която получаваме от тук, е и за развитието на бъдещи модели в нашето
научно и практическо направление.
Сътрудничеството ни с „Главболгарстрой” е отлично. Напредъкът на
проекта е очевиден, защото работата
е много добре организирана.
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Настоящата икономическа криза беше разгледана като възможност за развитие пред страната
Мирослав Еленков
Росица Георгиева
„Страната е в безпрецедентна криза, която
беше направена като дизайн още през лятото на
миналата година. Имаме
много оправдания защо да
не се развиваме и защо да
нямаме растеж. Но всяка криза е възможност и
трябва да се използва“.
Това каза министър-председателят Кирил Петков,
който откри Националната конференция „След
утрешния ден: Политики
за растеж“. В събитието
участваха вицeпpeзидeнтът нa Eвpoпeйcкaтa
и н в e c т и ци o н н a б a н к a
Лилянa Пaвлoвa, министрите на регионалното
развитие и благоустройството и на околната
среда и водите Гроздан
Караджов и Борислав Сандов, евродепутатът Искра Михайлова, председателят на Националното
сдружение на общините в
Република България инж.
Даниел Панов, кметът на
община Габрово и ръководител на българската
делегация в Европейския
комитет на регионите
Таня Христова.
Кирил Петков беше категоричен в изказването
си пред присъстващите,
че картата на Европа се
преначертава и това е
нещо, от което страната
трябва да се възползва,
тъй като българските
инфраструктурни проекти стават особено перспективни. „На Балканите
сме 65 млн. души – колкото Франция. Ако успеем да
обединим проектите си и
бизнесите си, ще станем
най-бързорастящият регион в цяла Европа“, заяви
премиерът.

Лиляна Павлова коментира, че кoxeзиoннaтa
пoлитикa е пpeтъpпяла пpoмянa през двата
програмни периода, през
които България се е възползвала от нейните възможности, зa дa oтгoвopи
нa пpeдизвикaтeлcтвaтa.
„И ниe кaтo EИБ пpиexмe
cвoитe peшeния, зa дa
cмe нaяcнo кaквo щe
финaнcиpaмe, зa дa инвecтиpaмe в дигитaлизaциятa, в „зeлeния” пpexoд“,
каза още Павлова и съобщи, че за периода

от 2007 до сега EИБ
e ocъщecтвилa oкoлo

1 млpд. eвpo инвecтиции в
Бългapия.
„Зa тaзи гoдинa paбoтим aктивнo зa cъздaвaнe
нa фoнд зa дeкapбoнизaция и такъв за oбщинcки
пpoeкти. Haдявaмe ce
cкopo дa пpoдължим
дoбpoтo пapтньopcтвo
cъc Cтoличнaта oбщинa,
зa дa пoдкpeпим мeтpoтo
c нoви 200 млн. лв.“, кoмeнтиpa Пaвлoвa.
Евродепутатът Искра Михайлова припомни
очакванията, че структурните фондове и кохезионната политика ще
решат всички проблеми в
страната ни. „Решението да се справим с европейски средства с всички
национални въпроси - било
то от инфраструктурата, социалните дейности
или образованието, няма
да проработи. Сега сме в
условия, в които има огромни ресурси - средства
от ЕИБ, от Националния
план за възстановяване и
устойчивост (НПВУ), от
европейски програми, от
националния бюджет, но не
ни достига стратегическо
мислене и планиране. Тряб-

ва да се намери синергия
между възможностите“.
Тя препоръча на НСОРБ да
направи анализ какво от
политиките, заложени в
НПВУ, ще бъде инвестирано в общините, и да даде
мнение какво да се включи
в оперативните програми,
които ще се изпълняват в
периода 2021 - 2027.

Няколко инструмента за
над 5,7 млрд. лв. ще управлява МРРБ до 2027 г.
за постигането на
справедлив преход и конвергенция на регионите,
заяви вицепремиерът и

министър на регионалното
развитие и благоустройството Гроздан Караджов.
Той представи политиките
за регионално развитие,
свързани с намаляване
на сериозните различия
в развитието на населените места в страната,
постигането на икономически растеж и привлекателен начин на живот. По
„Програмата за развитие
на регионите 2021 – 2027”
разполагаемият ресурс е
6,6 млрд. лв. заедно с националния принос. Близо
45% от него са мерки и
инвестиции, с които ще
се подкрепи декарбонизацията на българската икономика, за да се осигурят
нови възможности и да се
гарантира сигурност на
хората. Трите въглищни
региона у нас – Стара Загора, Перник и Кюстендил,
като най-засегнати от
прехода към нисковъглеродна икономика ще бъдат
подкрепени със средства
от Фонда за справедлив
преход. Останалата част
от ресурса от 3,6 млрд. лв.
е по линия на Европейския
фонд за регионално развитие и ще бъде насочена
към 50-те градски общини
в България. От тях над 1
млрд. лв. са разпределени за инвестиции, които
имат принос към смекчаване на климатичните промени. Това включва мерки
за повишаване на енергийната ефективност в
сградите, за развитие на
устойчива градска мобилност, туризъм и зелена
градска инфраструктура.
Министър Караджов посочи още, че 741 млн. лв. от
Националния план ще бъдат инвестирани в проекти за устойчиво енергийно
обновяване на обществения сграден фонд. Ще бъдат вложени 2 млрд. лв.
– заедно с националния
принос - за саниране на
жилища. От останалите
инструменти, които управлява МРРБ, в програмите
на ЕС за териториално
сътрудничество общо са
планирани над 900 млн. лв.
за подпомагане и насърчаване на „зелени“ политики,
свързани с изменението

на климата, опазване на
биоразнообразието и насърчаване на дигиталната
трансформация.
„Европейската комисия трябва да намери нов
кохезионен механизъм за
целенасочено и приоритетно развитие на инфраструктурата до 2030 г.
за България и Балканите.
Нашата дума трябва да се
чуе в Европа“, призова вицепремиерът. Той настоя
за създаване на фондове, с
които регионът да се приближи инфраструктурно до
средното европейско ниво.
Инвестиции са необходими
не само в пътната, но и в
тунелната, мостовата
и железопътната инфраструктура. Само тогава
България може да стане
конкурентоспособна в „зелените“, иновативните
и високите технологии.
Според вицепремиера пред
политиката на сближаване и справедлив преход
стоят сериозни предизвикателства. В България има
общини, които са трайно
недофинансирани, както
и региони със силно изоставащи темпове на развитие в сравнение с други.
Той уточни, че в момента
съвместно с Националното сдружение на общините в Република България се
работи по критериите за

сближаване.
От своя страна вицепремиерът и министър
на околната среда и водите Борислав С андов
информира, че 25 млрд. лв.
е очакваното публично
финансиране за страната
в следващите години. Той
обясни, че климатът и климатичните политики са
основна част от темата
за инвестициите. „Като
говорим за 25 млрд. лв., то
45% от това финансиране отиват за въглеродно
неутрална икономика. За
въглищните региони се
говори като за проблем, но
може да се създаде нова
перспектива за развитие
на тези места. Нашите
въглищни региони имат
прекрасно положение близо до големи градове в
региони за икономическо
развитие в други сфери“,
обясни вицепремиерът
и допълни, че НПВУ дава
възможност за преход към
енергийна независимост.
Председателят на УС
на НСОРБ и кмет на Велико инж. Търново Даниел
Панов коментира, че от
2007 г. до сега българските общини се променят
благодарение на средства
от европейските програми. „За последните 14 години досега кметовете
имат сключени над 7 хил.

договора и по тях се изпълняват проекти за 18
млрд. лв. Най-голям проблем
са финансовите корекции.
Според мен трябва да се
уеднакви методиката за
налагане“, коментира той.
Постигнатото по време
на двата програмни периода е благодарение на добрата комуникация между
местна, законодателна
и изпълнителна власт,
подчерта Панов. „Действително имаме нужда от
много законодателни промени. Кметовете са найблизко до гражданите и
те имат най-ясна визия
какво е нужно, за да се
подобри средата в градовете. НСОРБ е в комуникация с централната власт
и по някои теми успешно
постигаме синхрон“, заяви председателят на УС
на НСОРБ и допълни, че
министър Караджов е първият от настоящия кабинет, който е чул гласа на
общините.
„Средствата по европейските програми трябва
да се инвестират разумно,
на база солидна подготовка и с добър екип“, каза на
свой ред кметът на община Габрово и ръководител
на българската делегация
в Европейския комитет на
регионите Таня Христова.
Тя акцентира върху нуждата от повишаване на доверието и диалогичността
между властите. „Говори
се по темата какво предстои, а никой не коментира
какво е настоящето. Българските общини в момента не са в добро положение
- не заради несъбирането
на данъци, а заради нереализирането на инвестиции“, каза тя и обърна внимание, че местната власт
има опит, идеи и решения,
но и нужда от по-голяма
финансова децентрализация. „Опитът на Европа
сочи, че успешните политики се случват на място“,
заключи Христова.
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ǭǲȗȘȍȌȓȖȎȐȞȍȓȍȕȈșȖȟȍȕȐȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ǩȢȓȋȈȘȐȧȔȖȎȍȌȈȏȈȋțȉȐ
ȕȈȌȔȓȘȌȓȊȏȈȘȈȌȐ
ȕȈȜȐȕȈȕșȖȊȐȚȍȗȘȈȊȐȓȈȕȈǭǹ
ȕȍȌȖȊȢȘȠȍȕȐȗȢȚȕȐȗȘȖȍȒȚȐ
Снимка ЕК

Страницата
подготви
Мирослав Еленков
Европейската комисия
предложи целенасочени
изменения на финансовите правила на ЕС, известни като Финансовия
регламент. „Основната
задача на предложението
е настоящите правила да
се съгласуват с настоящия дългосрочен бюджет
за периода 2021 – 2027 г.,
както и да се подобрят допълнително вече съществуващите много високи
стандарти на финансовите правила на ЕС, за да се
разработи още по-прозрачен, по-добре защитен и
по-гъвкав бюджет“, това
съобщиха за медиите от
институцията.

По-голяма прозрачност на
бюджета на ЕС
щ е б ъ де о с иг ур е н а
чрез подобряване на публичната информация за
използването на бюджета на ЕС и за получателите на финансиране от
ЕС посредством усъвършенствана публична база
данни, обхващаща всич-

ки методи на изпълнение
на бюджета. Залага се и
на увеличаване на ефективността на контрола
и одитите посредством
задължително събиране
на данни за получателите на финансиране от ЕС,
включително за техните
действителни собственици. Предвижда се още използване на интегрирана
информационна система
за извличане на данни и
оценка на риска при всички методи на изпълнение
на бюджета на ЕС, за да
се установят, наред с
другото, рисковете от
нередности, измами и конфликти на интереси.

По-добра защита на
бюджета на ЕС

ще се постигне чрез
укрепване на системата
на Комисията за ранно откриване и отстраняване
на нарушения, така че да
могат да се установяват
получателите на финансиране от ЕС, които не спазват правилата на ЕС, и те
да бъдат лишавани от възможността да получават
финансиране. В допълнение
ще се разшири обхватът
на тази система, като в
нея бъде включено споделеното управление на изпълнението на бюджета,
например за финансирането от Европейския фонд
за регионално развитие и
от Механизма за възстановяване и устойчивост.
Планира се още актуализиране на определението

за конфликт на интереси,
което дава основания да
се отхвърлят участници
в процедури за предоставяне на средства или за
възлагане на поръчки, ако
бъде установен конфликт
на интереси. Включено е
и повишаване на ефективността и качеството на
проверките и одитите
посредством цифровизация и използване на нови
технологии в съответствие с ангажимента на
Комисията по отношение
на цифровите практики.

По-голяма гъвкавост на
бюджета на ЕС
ще има чрез осигуряване на ясна правна рамка за
възлагането на поръчки в
кризисни ситуации, например като се даде възможност на институциите на
ЕС да възлагат тръжни
процедури от името на
държавите членки на ЕС,
или да действат като централен орган за покупки.
Предвижда се и създаване на нов инструмент за
изпълнение на бюджета, с
който да се осигури възможността на Комисията
да допринася за глобални
инициативи.

ǶȚȓȐȟȐȝȈȍȊȘȖȒȖȔȐșȈȘǴȈȘȐȧǫȈȉȘȐȍȓȏȈȓȐȌȍȘșȚȊȖȚȖȑȊ
ȗȖȌȒȘȍȗȈȕȈșȚȈȘȚȢȗȐȚȍȐȍȊȘȖȗȍȑșȒȈȚȈȐȕȖȊȈȞȐȖȕȕȈȍȒȖșȐșȚȍȔȈ
Е в р о ко м и с а р я т п о
иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта
Мария Габриел спечели поредна престижна награда
за лидерството си в подкрепа на стартъпите и
иновационните екосистеми в Европа. Призът й бе
връчен в присъствието
на министър-председателя на Белгия Александер
де Кро на един от наймащабните форуми в областта на стартъпите
Tech.eu Summit в Брюксел.
Конференцията събра над
1800 представители на
бизнеса, новатори, инвеститори и научни изследователи. Това съобщиха от
екипа й.
„С ви дет ели с ме н а
нова вълна от иновации
в Европа. Силата ни е в

Високото отличие се
връчва на българския еврокомисар в контекста
на създаването на паневропейска иновационна
екосистема. В нея ключови са достъпът до финансиране, подкрепа за
талантите, облекчаване
на административните
процедури и законодателството, свързване на
местните екосистеми.
Новата европейска иновационна програма ще бъде
представена в завършен
вид през юли.
новото поколение новатори, които имат нужда от нашата подкрепа.
Инвестициите в тях ще
предопределят бъдещето
на Европа като технологичен лидер и привлека-

телно място за таланти.
Наградата ми дава сили
да продължа да ги подкрепям и заедно да зададем
европейски дневен ред, на
който те са в центъра“, е
заявила Мария Габриел.

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Снимка ЕП

„Трябва възможно найбързо да се завършат
инфраструктурните и
транспортните проекти,
които са започнали по оперативните програми преди автоматичната отмяна на бюджетни кредити.
Това е в интерес на България“, заяви председателят
на Комисията по регионално развитие в ЕП Юнус
Омаржи по време на пресконференция. В събитието
участие взе и българският евродепутат Андрей
Новаков. Юнус Омаржи бе
на работно посещение в
България на 13 и 14 май, в
рамките на което посети
автомагистрала „Струма“ и трасето на бъдещия
тунел „Шипка“ и проведе
срещи с представители
на местната власт в Благоевград и Габрово.
Темите, засегнати по
време на пресконференцията, бяха забавянията в
стартирането на новото
поколение кохезионни фондове и изпълнението на
инфраструктурни проекти, съфинансирани от ЕС,
както и гарантирането на
съфинансирането им след
приключването на програмния период, в който са
заложени.
„След неотдавнашния
дебат и резолюция на Европейския парламент относно бавното стартиране
на новото поколение кохе-

зионни фондове бях поканен
от Андрей Новаков в България да направя оценка на
ситуацията по места и в
редица общини. Работата
по широките консултации
с всички заинтересовани страни (НПО, кметове,
социални партньори и др.)
трябва да продължи по възможно най-прозрачен начин, както беше поискано
от Европейската комисия.
Това ще даде възможност
за финализиране на договора за партньорство и
оперативните програми
в регионите. Като неотложен въпрос в целия ЕС
призоваваме държавите да
действат в съответствие
с разпоредбите, договорени
и гласувани от Парламента“, каза Омаржи.
„Под най-голям риск са
АМ „Струма“ и тунелът
под Шипка. Ако обектите не бъдат завършени
до 2024 г., България може
да загуби повече от 2
млрд. лв.“, коментира Андрей Новаков. „Единственият шанс за магистралата е
да бъде изпълнена по започнатия проект“, посочи той.
„Нови действия по това да
се реализира тунел в почва, която е радиоактивна,
означава на практика да
забравим за съоръжението
до 2030 г.“, изтъкна той.
Интервю с Юнус Омаржи специално за в. „Строител“ четете на стр. 15.

(.țȊȍȓȐȟȈȊȈȉȦȌȎȍȚȈȕȈÄǽȖȘȐȏȖȕȚǭȊȘȖȗȈ´
Европейската комисия прие изменение на работната програма за 2021
– 2022 г. по „Хоризонт Европа“, с което
увеличи нейния бюджет с почти 562 млн.
евро. Това става ясно от прессъобщение на ЕК. „С тези средства следва да
се окаже допълнителна подкрепа за мисиите на ЕС, ориентирани към новаторски решения на предизвикателствата в
областите на опазването на околната
среда, здравеопазването и цифровите
технологии, както и към по-нататъшни
действия за стимулиране на европейската екосистема за иновации. Бюджетът
на програмата за 2021 и 2022 г. възлиза
на общо почти 16 млрд. евро“, казват от
ЕК.

От допълнителната сума 507,1 млн.
евро са предназначени за петте мисии
на ЕС. Ще бъдат обявени 17 нови покани
за представяне на предложения, които
се отнасят до мисиите „Борба с рака“,
„Пакт за почвите за Европа“, „Адаптиране към изменението на климата“, „Възстановяване на нашите океани и води до
2030 г.“ и „Градове“.
Мария Габриел, комисар по въпросите
на иновациите, научните изследвания,
културата, образованието и младежта,
е заявила, че с това изменение на работната програма се дава по-силен импулс
за намиране на отговор на големите
обществени предизвикателства с помощта на иновативни инструменти.

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ
КОНСТРУКЦИИ

ǯȈȗȖȟȊȈȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȈȒȈȔȗȈȕȐȧȊǩȢȓȋȈȘȐȧȏȈǵǷǪǻ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА
НА МЕТАЛИ

Ползите от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
са в центъра на информационна кампания, която започва у нас по инициатива
на Европейската комисия,
съобщават от Представителството на ЕК в България.
„ Ев р опа и н в е с т и р а

КОФИ ЗА БАГЕРИ

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

з н ач и т ел н и с р е д с т в а
чрез NextGenerationEU, за
да промени към по-добро
живота на българските
граждани. Чудесно е, че с
тази кампания ще насочим вниманието им към
възможностите за по-достъпна „зелена” енергия за
всяко домакинство, по-качествени здравеопазване,

наука и образование и нови
работни места. Надяваме
се хората да потърсят допълнителна информация и
да се запознаят с българския План и предстоящите
стъпки по изпълнението
му“, заяви Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на ЕК в
България.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

петък, 20 май 2022

Ñòðîèòåë

15

Юнус Омаржи, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент:

ǰȕȊȍșȚȐȞȐȐȚȍȊȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈȚȘȧȉȊȈȌȈȗȘȖȌȢȓȎȈȚ
Не губете време, а работете по задачите, защото вече сме към края на програмния период
Снимка ЕП

Мирослав Еленков
Г-н Омаржи, какви са
впечатленията Ви от
посещението Ви в България? Къде видяхте проблеми?
Двудневното посещение в страната Ви бе в
качеството ми на председател на Комисията по
регионално развитие в Европейския парламент. ЕП
трябва да проследява как
се използват структурните фондове в различните
страни членки. Точно поради тази причина дойдох в
България, за да видя докъде са стигнали нещата по
проектите за програмен
период 2014 – 2020 г. Българските ни колеги, специално евродепутатът
Андрей Новаков, привлякоха вниманието ни към проблема, свързан с големите
закъснени я в пътните
проекти, които се реализират с финансиране от
ЕС. Като председател на
Комисията по регионално
развитие в ЕП за мен това
е тревожно.
Наистина видях проекти, които не напредват.
Давам приятелски сигнал
– трябва да се действа
спешно. Не губете време,
а продължете да рабо-

искане е програмният период 2014 - 2020 г. да бъде
изпълнен така, както бяха
подписани споразуменията за удължаване на сроковете по някои проекти,
защото има опасност от
лоши последици. Вярвам,
че това не е добре нито
за България, нито за Съюза.

тите по задачите, защото вече сме към края на
програмния период. Проектите са започнати. В
обществен интерес е –
български и европейски –
те да продължат.
Българи я трябва да
бъде за пример, защото
това е страна, която
дава отражение на регионалната политика. Откакто държавата е в ЕС,
ние виждаме как структурните фондове допринесоха за развитието на
България. Инвестициите
в инфраструктура трябва

да продължат, за да се постигнат всички поставени цели за развитие.
Какво е мнението Ви
относно развитието
на АМ „Струма“ и поконкретно за лот 3.2 на
магистралата?
Моята гледна точка
е, че този проект трябва да продължи възможно
най-бързо. Това е моята
позиция в качеството ми
на председател на Комисията по регионално развитие в ЕП.
Относно забавянето и

на други пътни проекти –
към днешна дата съществува диалог между Европейската комисия (ЕК) и
българското правителство. Ние сме ЕП и това,
което казахме като Парламент и на Комисията, и
на българското правителство, е, че регламентите
трябва да се спазват и
всички договори трябва
да бъдат изпълнени. Интересите на хората, които всъщност са крайните
бенефициенти на тези
проекти, трябва да бъдат
взети предвид. Нашето

Не мога да не Ви попитам за един сериозен
проблем, който засяга
строителния бранш в
цяла Европа – покачващите се цени на строителните материали. Коментира ли се тази тема в
ЕП, обсъждат ли се варианти за справяне с нея на
европейско ниво?
Проблемът с цените
на строителните материа ли е изключително
сериозен, тъй като води
до свръхразходи за строителните фирми. Условията, при които те трябва
да продължат да изпълняват инфраструктурните
проекти, а и не само тях,
вече са различни от тези,
които са били при подписване на договорите за
строителство. Такава е
действителността.
Позицията на Европейския парламент е да

предаде на ЕК и на правителствата на страните членки, че трябва
да има общ европейски
отговор, за да се компенсират свръхразходите в
строителството, за да
се гарантира доброто
изпълнение на всички инфраструктурни проекти
както в България, така и
в целия Съюз.
Каква е ситуацията
по отношение на цените
на строителните материали във Вашата родина – Франция?
Повишаващите се
стойности на строителните материали се отразяват на проектите във
всички държави и Франция не прави изключение.
Проблемът, както казах, е
единен и трябва да се излезе с общоевропейско решение. Европейските икономики след пандемията
от COVID-19 са заплашени
от застой. Целта ни е да
го избегнем. Това се отразява и на покупателната
способност на хората.
Трябва да се има предвид, че някои цени на материалите се повишиха
още преди войната в Украйна по спекулативни
причини.
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Акцент е енергийното
обновяване на сградния
фонд
Емил Христов

Последната година бе изпълнена с
предизвикателства, за които нито една
икономика по света не бе подготвена.
Пандемията от COVID-19 пренареди представите на хората за приоритетите им
и накара човечеството да се замисли за
бъдещето. За да окажат подкрепа на държавите, предприятията и гражданите
на ЕС за преодоляване на икономическия
спад, Европейската комисия, Европейският парламент и лидерите на ЕС постиг-

наха съгласие за създаването на План за
възстановяване и устойчивост, който да
проправи пътя за излизане от кризата и
да помогне за полагане на основите на
по-модерна и устойчива Европа. През лятото на 2020 г. страните членки на ЕС
договориха финансирането по програмата да бъде с общ размер от 750 млрд.
евро. Средствата са концентрирани за
бъдещи инвестиции и за реализирането
на важни проекти.
Българският план беше работен близо
две години, като претърпя общо 6 проме-

ни, докато на 7 април 2022 г. Европейската комисия даде положителна оценка, а
председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви новината директно от София.
„Тази важна стъпка създава условия ЕС да
отпусне над 13 млрд. лв. под формата на
безвъзмездни средства. Финансирането
ще подпомогне изпълнението на ключови
мерки за инвестиции и реформи, очертани в документа. То ще играе решаваща
роля, за да може България да излезе посилна от пандемията от COVID-19“, поясни тя.

В поредица от материали екипът
на в. „Строител“ представи акцентите
в плановете на 27-те страни членки. В
предишни броеве се фокусирахме на приоритетите на Португалия, Гърция, Германия, Франция, Италия, Литва, Латвия,
Австрия, Дания, Унгария, Румъния, Ирландия, Чехия, Швеция, Финландия и Кипър. В
настоящия ще се спрем на одобрения в
началото на май български документ от
министрите на икономиката и финансите на Европейския съюз по време на неформално заседание на Съвета ЕКОФИН.

НПВУ е структуриран в
четири основни стълба.
„Иновативна България“,
„Зелена България“, „Свързана България“ и „Справедлива България“.
В оценката на Европейската комисия се констатира, че планът на
страната ни посвещава
59% от общия размер на
отпуснатите средства
за мерки в подкрепа на
целите в областта на
климата. Това включва
значителни инвестиции
за ускоряване на декарбонизацията на енергийния
сектор, утрояване на производството на електроенергия от възобновяеми
източници до 2026 г., изграждане на голям капацитет за съхранението й,
намаляване на емисиите
на парникови газове от
енергийния сектор с 40%
до 2025 г. и определяне на
рамка за постепенното
премахване на въглищата.
Планът обхваща също
така подкрепа за саниране
на сградния фонд с цел повишаване на енергийната
ефективност, както и целенасочени реформи за улесняване на такива инвестиции.
Насърчава се и устойчивият транспорт. Мерките в
областта на управлението
на водите и възстановяването на биологичното
разнообразие също ще бъдат от ключово значение
в контекста на целите на
екологичния преход.
Ко м и с и я т а п о с о ч ва, че в документа близо
26% от общия размер на
с р е д с тват а с е от де лят за мерки в подкрепа
на цифровия преход. Това
включва работа за цифрова свързаност и умения на
публичната администрация и на предприятията,
както и цифровизация на
транспортния и енергийния сектор. Подкрепата за
разгръщането на широколентова инфраструктура
в цялата страна ще спомогне за преодоляване на
разделението и ще даде
възможност за по-добър
достъп до онлайн услуги.

България включва широк
набор от взаимно подсилващи се реформи и инвестиции, които допринасят
за ефективното справяне
с всички или със значителна част от предизвикателствата, очертани в
специфичните за държавата препоръки, отправени
към страната ни.
Той съдържа всеобхватни мерки за борба с
корупцията, включително
реформи за гарантиране
на отчетността и наказателната отговорност
на главния прокурор, укрепване на институциите за
борба с корупцията и повишаване на прозрачността
и конкуренцията в областта на обществените поръчки, както и реформа
за подобряване на управлението на държавните
предприятия. Също така
реформи и инвестиции за
насърчаване на социалното приобщаване, по-специално чрез укрепване на
пригодността и обхвата
на схемата за минимален
доход, чрез подобряване
на предоставянето на заетост и социални услуги и
тяхната интеграция, чрез
модернизиране на дългосрочните грижи и чрез подкрепа за секторите на културата и творчеството.
Не са пренебрегнати
мерки за модернизиране на болниците и медицинските заведения,
създаване на система за
въздушен транспорт за
спешна помощ, изграждане на амбулаторни отделения в отдалечени райони
и за справяне с недостига
на здравни специалисти в
цялата държава.

Укрепване на икономическата и социалната устойчивост на България

Подкрепа за водещи проекти за инвестиции и
реформи

ЕК счита, че Планът на

Тук са конкретни ин-

вестиции за еднакви за
всички държави членки
въпроси в области, които
създават работни места
и растеж и са необходими
за екологичния и цифровия
преход.
България залага над 1,2
млрд. лв. за разгръщане на
Националната програма
за енергийна ефективност на жилищните сгради, както и за търговски и
публични здания. Мерките
са включени в стълба „Зелена България“, чийто общ
бюджет е 5,7 млрд. лв.
От ключово значение
ще е модернизирането на
дейностите по планиране,
управление и поддръжка
на електропреносната
мрежа на страната, както и завършването на
осъществяваната реформа на пазара на енергия в
посока на пълна либерализация. Изследването и пилотното развитие на слабо развити на този етап в
България нисковъглеродни
енергийни решения е друга приоритетна област в
посока декарбонизация за
страната. Проучването и
изграждането на геотермални източници и на съоръжения за съхраняване
на енергия ще направят
възможна плавната декарбонизация чрез намаляване на емисии, а не чрез
затваряне на въглищни
мощности в следващите
години.
Като реформа е предвидено създаване на Национален фонд за декарбонизация, улесняване на
инвестициите в енергийна ефективност на
многофамилни жилищни
сгради, разработване на
дефиниция и критерии за
„енергийна бедност“ за
домакинствата в Закона за енергетиката, на
Програма за финансиране
на единични мерки за из-

граждане на възобновяеми
източници в еднофамилни
и многофамилни сгради, либерализация на пазара на
енергия и други.

Създаването на Национален
фонд за декарбонизация
цели подпомагането
на инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез
устойчиво и целенасочено финансиране на широка група бенефициенти
– крайни потребители на
енергия. Структурирането му ще бъде подпомогнато от текущо изпълняван
проект за техническа помощ от ГД Реформи в ЕК
с очаквано приключване в
края на 2022 г.
Фондът ще предлага
безвъзмездна финансова
и техническа подкрепа,
съчетана с финансови инструменти, включващи
кредитни линии и гаранции и/или комбинация от
тях. Към него се предвижда създаването на единна
точка за техническа помощ на кандидатите чрез
обслужване на едно гише

или подобни механизми.
Участието на местните
банки в тази схема ще е
ключов елемент за успеха на Фонда, тъй като в
ролята им на посредник
ще гарантират не само
съфинансиране, но и значително ще се опрости
процесът на финансиране
на проекти.

За енергийната ефективност на сградите в НПВУ е
записано, че се предвижда
мярка, която има три компонента.
Задължително изискване е да се постигнат
и кон о м и и н а п ъ рви ч н а
енергия от 30% за всеки
обект, като параметрите
се оценяват въз основа на
изготвен одит.
В рамките на първия
етап се предвижда обновяването на жилищните
сгради да бъде изпълнявано в съответствие с
целите на Дългосрочна
национална стратегия с
хоризонт до 2050 г., като
ще се финансират предвидените мерки в многофа-

милни здания.
С градите, финансирани по този компонент,
са разделени в две групи
в зависимост от момента на кандидатстване на
сдруженията на собствениците: група 1 до март
2023 г., предвиждащ 100%
проектно финансиране,
и група 2 – за сдружения,
кандидатстващи от април 2023 г. до декември
2023 г., при предвидени
80% от схемата и 20%
самоучастие на сдруженията.
За група 2 при желание
от страна на собствениците може да се ползва договор за енергийно
спестяване (ЕСКО компонент) или друг финансов механизъм. Подходът
предполага, че спестените разходи в бъдеще ще
бъдат трансформирани
в предварителна инвестиция. За целта ще бъде
избрана междинна организация (Българската банка
за развитие, Фондът за
енергийна ефективност
или друга финансова институция), която да пое-
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25,3% от Плана са заложени за повишаване на
качеството и обхвата
на образованието и обучението с акцент върху
придобиване на аналитични умения и развиване на
креативна мисъл и адаптация към технологичната трансформация и произтичащите промени в
пазара на труда.

ме обслужването на ЕСКО
компонента.
Ще бъдат поканени
електроразпределителните дружества или други
дружества за комунални
услуги, чрез които да става разсроченото във времето изплащане на първоначалната инвестиция на
компонента. Ще се търси
подход, при който вноските да бъдат изчислени
така, че заедно с разходите за отопление да са под
равнищата на сегашните.
Така ще се избегне допълнителна финансова тежест за домакинствата.
Вторият и третият
компонент предвиждат
финансиране за енергийно
обновяване на нежилищни
сгради, включително обществени сгради и сгради

в областта на производството, търгови ята и
услугите, както и в сектор „Туризъм“. Допустими
бенефициенти са микро-,
малки, средни и големи
предприятия на територията на цялата страна
при най-много 50% интензитет на предоставената безвъзмездна финансова помощ. Планираният
ресурс е 617,7 млн. лв. за
сметка на Механизма за
възстановяване и устойчивост, което е допълнено от национално и частно
съфинансиране.

Енергийната ефективност
се разглежда като приоритет от първостепенно
значение
предвид значението

й за подобряване на сигурността на страната
чрез намаляване на зависимостта от внос на
енергия, намаляване на
разходите на бизнеса,
домакинствата и администрацията, създаване
на повече работни места,
подобряване качеството
на въздуха. Спестяването е един от най-бързите и разходно ефективни
начини за постигане на
стратегическите цели
за борба с климатичните
промени, гарантиране на
енергийната сигурност и
постигане на развитие.

НПВУ включва и инвестирането на близо 3,4 млрд. лв.
за подобряване на образованието в страната.

Една от ключовите реформи ще е създаването на
STEM центрове и модернизацията на образователната инфраструктура.
ST E M с р е д а т а щ е
включва модернизиране на
съществуващи и създаване на нови пространства
за качествено образование. Ще се развиват и
надграждат лаборатории
за придобиване на умения
и работа по проекти чрез
съвременно оборудване и
внедряване на дигитални
технологии, включително
такива, които позволяват
да се работи интердисциплинарно, синхронно и
асинхронно и основно с цел
да се повиши дигиталната
грамотност, свързана с
природни и инженерни науки, изкуствен интелект,
роботика, ИТ, но също
така и лингвистични познания, в областта на из-

ТЕМА
куствата и др.
НПВУ цели в страната
да бъдат създадени условия за равен достъп до
образование чрез изграждане на благопри ятна,
включваща, иновативна,
подкрепяща и мотивираща образователна среда.
За по-привлекателни условия за учене ще бъдат
осъществени дейности
за ремонт, реконструкция, обновяване, изграждане на инсталации за използване на алтернативни
източници на енерги я,
отопление, вентилация
и охлаждане на сградния
фонд, озеленяване и други.
Приоритетно ще бъде финансирано и извършването
на цялостни ремонти и изграждане на детски градини, училища и общежития
и кампуси за осигуряване
на благоприятни условия
за живеене, за обучение,
възпитание, социализация
и развитие на учащите.

Планът акцентира и на
реформата във водния
сектор.
Предвижда се изграждане и реконструкция на
водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и
пречиствателни станции
за отпадни води за агломерациите между 2000 и
10 000 е.ж. Индикативните разчети за целите на
компонента възлизат на
общо 527,7 млн. лв., от
които 412,6 млн. лв. са за
сметка на Механизма за
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възстановяване и устойчивост и 115,1 млн. лв. са
национално съфинансиране.
В документа е записано, че една от основните
задачи пред България ще е
и приемането на нов Закон
за ВиК, чрез който да се
въведе отделяне на регулирането на услугите в
самостоятелен субект и
да се прецизират ролите
и функциите на заинтересованите страни.
Сред другите ключови
моменти са

концептуално ново управление на безопасността на
движението по пътищата
в единна интегрирана стратегическа рамка
за периода 2021 - 2030 г.
и реформа за устойчива
градска мобилност и за
железопътния транспорт.
Средства от него ще бъдат заложени и за участък
от Линия 3 на метрото в
София.
Предвижда се изграждане на участък „МС „Хаджи Димитър” – жк „Левски“
с дължина 3 км и 3 метростанции с интермодални
връзки с националната
жп мрежа, с летището,
а чрез буферни метростанции с паркинги на
основните входно-изходни артерии на града – с
основни я автомобилен
трафик към столицата.
Общият планиран ресурс
е 217,47 млн. лв.
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ǰȏȉȘȈȕȍȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓ
ȕȈȘȍȔȖȕȚȈȕȈȚțȕȍȓȈȒȢȔ
ȎȒÄǳȦȓȐȕ´
Столичната община избра изпълнител на ремонта
на тунела към жк „Люлин“ по бул. „Царица Йоанна“. На
първо място е класирано ДЗЗД „Люлин Груп“, в което
влизат „Джи Пи Груп“ АД и „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД.
Планираните дейности са на стойност 10 млн. лв.
Предвижда се подмяна на асфалтовата настилка,
хидроизолацията, осветлението и дренажната система. Планирано е в съоръжението да се постави гласово-оповестителна система, която да предупреждава
пътуващите при инцидент в тунела.
Решението за избор на изпълнител може да бъде
обжалвано в рамките на 10 дни след обявяването му
– до 27 май.

ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȝȐȓȓȊȊ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȈȚȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
ȊȘȈȑȖȕÄǲȘȈșȕȖșȍȓȖ´
Рай он „ К р ас н о
село“ обяви поръчка
за ремонт и текущ а по д д ръж ка н а
транспортната
инфраструктура на
своята територия.
В търга е включено обновяването на
пътните съоръжения, подлезите и настилките по улици от второстепенната мрежа. Предвижда се също поддръжка на
банкетите, канавките, тротоарите, общински паркинги, както и алеи с обществена значимост.
Стойността на дейностите, включени в тръжната процедура, е 990 хил. лв., а продължителността на
реализация е 17 месеца. Оферти се приемат до 2 юни.
Планът за организация на работа при изпълнение
на поръчката носи 30 т. на кандидатите, предложението за организация на изпълнение на примерен
обект – 20 т., а предложената цена – 50 т.

петък, 20 май 2022

ǪǹȖȜȐȧȡȍȉȢȌȍȊȢȊȍȌȍȕǹȚȈȕȌȈȘȚȏȈ
ȕȈșȚȐȓȒȐȊȗȍȠȍȝȖȌȕȐȚȍȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ
Предстои документът да бъде разгледан от Столичния общински съвет

Снимка авторът

Страницата
подготви
Росица Георгиева
Кметът на Столичната община (СО) Йорданка
Фандъкова и главният архитект на София Здравко Здравков представиха
проект за Стандарт за
настилки в пешеходните пространства към
Наредбата за градската
среда, която беше приета през 2020 г. от СОС.
„С Наредбата поставяме
специфични изисквания
за облика на градските
пространства. Определят се допълнителни
правила към проектите
и изпълнението на строежите и ремонтите на
сгради, улици и площади.
Екипът на арх. Здравков работи активно по
изготвянето на различните стандарти, които
задават и критериите за
избор на материали, технологии и практики на
строителство и ремонти в градската среда. До
момента са разработени
стандартите за шрифта
на Столичната община за
оформянето на уличните
табели и на туристическата навигация, както
и за фасадите в Зона 2

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

www.kofragna-bg.com

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

 Кофраж за кръгли стени

от Централната градска
част“, каза Фандъкова.
Тя припомни, че през
тази година СО ще старт и р а н а й - м а щ аб н а т а
програма за изграждане
и основен ремонт на тротоарни настилки. „Целта
на програмата е по-добра
пешеходна свързаност,
повече удобство и сигурност, които да стимули рат п е ш ехо дн ото
движение при по-кратки
м ар ш ру т и . Ек и п ъ т н а
зам.-кмета по обществено строителство инж.
Ангел Джоргов през май
ще обяви новите процедури за текущи ремонти, в
които се залага и изграждането на тротоари“,
каза още кметът Фандъкова. По думите й както в
програмата за ремонт на
тротоари, така и в стандартите за настилките
се залагат и условия за
уличното озеленяване и
разполагане на градско
обзавеждане.
Арх. Здравко Здрав-

ков коментира, че стандартът за пешеходните
пространства определя
правилата, по които ще
се избират настилките
и другите елементи в
зависимост от зоната,
в която попадат, като
н ай - р е с три к т ив н и щ е
бъдат изисквани ята в
Ц е н тра л н ат а г рад с ка
част. Там ще се допуска
използването на гранитни
и бетонови павета. „Целта е да се направи препратка към Стара София.
В кварталите правилата
ще бъдат по-облекчени.
Стандартът определя
още основните правила
и насоки за реденето на
настилки, оформянето на
бордюри, тактилни ивици,
посадъчни места за дървета. Показва детайли
за правилно полагане на
настилките и тяхното
свързване с другите елементи на пешеходното
пространство – шахти,
решетки за отводняване
и други“, посочи още арх.

Здравков.
Другата цел на стандарта за изграждане на
тротоари и пешеходни
зони е по-ясни гаранции
за качество и еднозначна
и публично достъпна база
за контрол на строителството. Документът е
изработен с много графични примери – чертежи,
снимки и таблици, които
имат за цел да улеснят
ползвателите му при правилното му прилагане.
В него са събрани всички приложими държавни
стандарти за съответствие на продуктите,
използвани при изграждането и ремонта на тротоарите.
Предстои екипът на
арх. Здравков да представи и стандартите за елементите на градско обзавеждане – пейки, кошчета
и други, също за графичното оформление на номерацията на жилищните
сгради в кварталите с
комплексно застрояване.

ǶȚȒȘȐȝȈǵȈȞȐȖȕȈȓȍȕȞȍȕȚȢȘȗȖȔȍȝȈȚȘȖȕȐȒȈ
ȐȟȐșȚȐȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ
„Създаването на Центъра по мехатроника и
чисти технологии към
Техническия университет
в София е важно за икономиката на града и региона
както за образованието и
развитието на научни постижения, така и за бизнеса и привличането на млади
таланти в технологиите“.
Това каза кметът на Столичната община Йорданка
Фандъкова при откриването на новия център в
ТУ – София. На събитието
присъстваха ректорът на
висшето учебно заведение
проф. инж. Иван Кралов, министърът на образованието и науката акад. Николай
Денков, преподаватели и
студенти.
„Убедена съм в потенциала на научната общност, защото София го
доказа. Тук работят около
90% от технологичните
компании в страната. От
голямо значение за града

е дейността на университетите и научните среди, с които Столичната
община установи трайно
партньорство чрез общи
проекти“, подчерта Фандъкова. Тя изтъкна, че Техническият университет
е партньор на СО заедно
с други висши училища и
организации в Сдружението „Европейски цифров
иновационен хъб за големи
данни, високоскоростни
изчисления и изкуствен
интелект“. Целта е да се
стимулира развойната

дейност, трансферът на
технологии и иновациите,
както и прилагането на
цифровите технологии в
практиката.
„ТУ – София, е партньор
и по Международен проект
в областта на електрониката и IT системите
в столичното метро. В
момента работим по проект, който е за енергийна
ефективност и оптимизиране на разхода на енергия
в постояннотоковите ел.
мрежи на метрото“, добави
Йорданка Фандъкова.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ǷȘȍȟȐșȚȊȈȚȍȓȕȈȚȈșȚȈȕȞȐȧȗȖȐȕȚȍȋȘȐȘȈȕȐȧȊȖȌȍȕ ǹȚȈȘȚȐȘȈȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȈȕȍȕȈȏȈȓȈÄǲȈȚȧǷȖȗȖȊȈ´
Община Плевен
ȞȐȒȢȓȕȈǷȓȍȊȍȕȐǬȖȓȕȈǴȐȚȘȖȗȖȓȐȧȍșǨȒȚ
вече работи по проСтраницата подготви
Елица Илчева

Най-мащабният обект по
проекта „Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна Митрополия” – „Реконструкция на обща
пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ) за група
населени места в общините
Плевен – Долна Митрополия” е
завършен. Обектът е с издаден
Акт 16.
Реконструкцията обхваща
следните редица подобекти и
строителни мероприятия, сред
които: сграда решетки, биобасейни, административно-лабораторна сграда, реагентно стопанство и др.
Стойността на обекта е
27 888 800 лв. без ДДС, изпълнител е ДЗЗД „Чиста вода”, а стро-

ителен надзор е осъществила
„Ати консулт” ЕООД – София.
Проектът „Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна Митрополия” се реализира в партньорство от двете общини с финан-

совата подкрепа на Оперативна
програма „Околна среда 2014 2020”. Неговата обща стойност
е 117 150 300 лв., от които безвъзмездната финансова помощ
възлиза на 87 911 636 лв.

екта за обновяване,
оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност
в зала „Катя Попова”,
гр. Плевен. Изпълнението е по Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и с комбинирана подкрепа с финансов инструмент от „Регионален фонд за градско
развитие“ АД.
В основния ремонт са включени мерки за енергийна ефективност, достъпна среда чрез изграждане на асансьор и нова стълба
за евакуация, промени по инсталациите. Предвиден е ремонт на
целия покрив на сградата, на зрителната зала и помещенията за
артистите и др.
Общата стойност на инвестицията е 2 695 892,37 лв., от които: 2 262 535,43 лв. - безвъзмездна финансова помощ, 427 092,94 лв.
- финансов инструмент, и 6 264,00 лв. - собствено финансиране.
Срокът за цялостното изпълнение на проекта е до края на
2023 г.

ÄǪȐǲ´ǭǶǶǬ±ǹȚȈȘȈǯȈȋȖȘȈȡȍȘȍȈȓȐȏȐȘȈ
ǷȢȘȊȈȒȖȗȒȈȗȖǪȐǲȗȘȖȍȒȚȏȈȔȓȕȓȊȊǹȓȐȊȍȕ
ȔȈȡȈȉȕȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȈȗȘȖȋȘȈȔȈȌȖȋ На официална церемония „Първа копка“
През новия регулаторен период 2022
- 2026 г. „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – Стара Загора, ще реализира мащабни инвестиции по Програма „Околна
среда“ в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. С цел да бъдат
намалени общите загуби и да се осигури
надеждно и устойчиво водоснабдяване на
потребителите ВиК операторът планира
до 2026 г. да подмени 190 км довеждащи
водопроводи и разпределителна мрежа,
като около 49% от общите инвестиции
ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Заложените приоритети в
новия бизнес план на „ВиК“ ЕООД - Стара
Загора, за предстоящия 5-годишен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР.
Общият размер на инвестиционната
програма за 2022 - 2026 г. е 40,8 млн. лв.,
от които 33,3 млн. лв. за публични ВиК
системи и съоръжения. Предвидените ин-

вестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциацията по
ВиК – Стара Загора, в размер на 9 млн. лв.
Важен дял за увеличението на инвестициите в областта има програмата за реализиране на ВиК проекти на „Български
ВиК Холдинг“ ЕАД. До 2026 г. по нея предстои изграждането на Пречиствателна
станция за отпадни води в Гълъбово.
Повече за инвестиционната програма
на „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, четете на
сайта на в. „Строител“.

ǷȘȍȌșȚȈȊȐȝȈȐȌȍȑȕȈȚȈȒȖȕȞȍȗȞȐȧȏȈǬȍȚșȒȈ
ȉȖȓȕȐȞȈȊǩțȘȋȈș
Консултантският екип
от мултинационалния консорциум IDOM, избран от
Европейската инвестиционна банка, представи
пред общинските съветници в Бургас идеен проект на
Детската болница. Както е
известно, предвижда се тя
да бъде разположена на общински терен в непосредствена близост до УМБАЛ
„Бургас“.
Екипът включва специалисти от над 10 държави, а
в 70-годишната си история
фирмата е създала над 100
болници в цял свят.
В Бургас до момента са
направени 4 посещения, при
които подробно е анализирана демографска и медицинска информация, както
и статистика за заболеваемостта сред децата в
Югоизточния регион за пет
години назад.
Проектът предвижда
лечебното заведение да
бъде на 8 етажа. На тях
ще са разположени няколко
основни сектора – Амбулаторно отделение за консултации и диагностика;
Спешно; Стационарен блок
със 133 легла, от които 10
интензивни, разпределени в
5 клиники и 15 отделения по
отделните специалности.
Ще бъдат създадени условия за игри и занимания на
пациентите. Оборудването

ще бъде в ярки цветове и
детски теми, за да помага
за адаптацията на децата.
Сградната инфраструктура предвижда използване
на възобновяеми енергийни
източници и различни форми на диверсифицирането
им.
Следващата стъпка
пред международния екип
е подготвяне на тръжната
документация.
Многопрофилната болница за активно лечение на
деца в Бургас ще бъде част
от проекта „Модел за интегрирана детска здравна
грижа на територията на
Югоизточен регион“, с който общините от областите Бургас, Стара Загора,
Ямбол и Сливен ще кандидатстват пред Програма
„Развитие на регионите
2021 – 2027“.
На презентацията присъстваха кметът на Бургас
Димитър Николов, областният управител Стойко
Танков, председателят на
Общинския съвет проф. Се-

вдалина Турманова, Борислава Габровска – съветник
в представителството на
Европейската инвестиционна банка в София, д-р
Георги Паздеров – директор
РЗИ Бургас, представители
на ръководството на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ и на Факултета
по медицина, на Българския
лекарски съюз.
Дни след представянето на идейната концепция
общинските съветници
одобриха докладната записка на Димитър Николов
за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в Бургас. С решението
се дава мандат на кмета
съвместно с общините от
Югоизточен регион да подготви необходимата документация и апликационна
форма на проект „Модел за
интегрирана детска здравна грижа на територията
на Югоизточен регион” по
Програма „Развитие на регионите 2021 - 2027“.

бе даден старт на обект, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната
инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители,
попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД”. Той се финансира по
Оперативна програма „Околна среда 2014
- 2020“ и е на стойност от над 30 млн. лв.
Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД.
Част от дейностите по проекта са
свързани с новоизграждане и реконструиране на 4,3 км водопроводна мрежа; подмяна на 19 водни помпени агрегата, ремонт
и подмяна на тръбни връзки на резерво-

ари, ремонт на шахти и др.
С изпълнението на целия проект над
101 000 жители от Сливен и прилежащи
населени места ще бъдат с подобрен достъп до водоснабдяване.

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

02/ 973 34 42

Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструкЗаводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага доставка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и преработката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сервизни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строителство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и
дълги метални продукти и тръби.

„Балкан Стийл Инженеринг“ ООД
гр. София, кв. Кремиковци –
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 885 202 342

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com
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Петко Горев, търговски директор на Групата заводи „ЗГП – Заводи

¥ÐÒÇÛÐÑÐØÊÏÌÐÄÂÏÇxÕÏÊÄÇÒÓÂÍÏÂ
В. „Строител“

Г-н Горев, темата,
която избрахме да обсъдим с Вас в настоящия
разговор, е свързана с антикорозионната защита
и в частност с избора на
правилен метод за защита на стоманата. Оказва
се, че големият избор на
антикорозионни защити
на пазара може да обърква и затруднява инвеститори, купувачи и дори
и инженерите проектанти.
Благодаря Ви за поканата. Стоманата може
да бъде третирана с цел
предпазване от корозия по
множество начини. Такива са боядисване, горещо
поцинковане, електролитно поцинковане и други.
Всички тези методи имат
своите предимства и правилният начин за избора им според мен е да се
тръгне от това какви са
потребностите на инвеститора и какво търси да
получи като краен резултат.
Тогава, когато имаме
за цел да получим определен външен вид с конкретен дизайн и цветова
гама, обикновено се обръщаме към боядисването.
Ако нямаме високи изисквания за антикорозионна
защита, боята може да
бъде решение, но с кратък
период на живот. Все пак
голяма част от метала
по света е монтиран и се
експлоатира на открито и
по-нетрайните антикорозионни защити се компрометират с бърз темп.
А ко д е т а й л и т е н и
трябва да спазват определени цветови изисквания и едновременно с
това да са предпазени от
ръждясване, се практикува горещото поцинковане
на детайла и след това
боядисването му. Това се
прави изключително много
напоследък, и то не само
за детайли, експлоатирани в среди агресивни за
металите. Много от нашите клиенти го правят,
тъй като изискванията
на потребителите се повишават все повече. Вече
доста по-малко инвеститори желаят да пребоядисват през определен
период от време или да
подменят детайли заради
това, че са корозирали.
При съчетаването на тези
два метода получаваме
отличен краен резултат.
Горещото поцинковане има
за задача да предпазва, а
тази на боядисването е да
удовлетвори изискванията
за определен цвят и да направи детайла част от
цялостно замислен цветови дизайн. Въз основа
на моя опит мога да кажа,
че у нас този метод се
налага все повече поради

няколко причини. Една от
тях е, че все повече хора
вече са информирани относно това как могат да
получат устойчивост за
десетилетия напред и определен стил срещу парите си. Такива примери те
виждат масово в чужбина.
В страни, като Франция,
Италия, Германия, които
са на крачка от нас, този
вид обработка на стоманата е практика от дълги
години. Самите мениджъри на металообработващите фирми у нас вече
имат представа за тези
процеси и те ги предлагат
на своите клиенти. Това е
най-добрата възможност
за постигане на трайни
резултати срещу корозията и едновременно с това
удовлетворяване на повзискателните вкусове.
Друга причина е и че
крайните ползватели желаят да получават качест-

во срещу парите си и са
склонни да платят за него.
Склонни са да похарчат
пари за качествено изпълнен продукт, който ще
живее дълги години, а не
само за дизайн и цвят. Фактът, че обемът на подобни проекти на българския
пазар се повишава, говори
за това, че инвеститорите желаят да получат
качествен продукт не за
5 или 10 г., а за период от
петдесет и повече години.
Наблюдава се желание за
създаване на нещо трайно
и устойчиво.
По-големият дял в този
тип поръчки с дуплексна
защита от горещо поцинковане и боядисване обаче,
както сами се досещате,
са проекти за чужбина. В
това няма нищо лошо, дори
напротив. Фирмите, работещи по такива проекти,
имат възможността да
участват в тези процеси

пряко и да обогатяват не
само философията си, но и
професионалните си компетенции. Казвам философията си, защото те говорят с чуждестранните
инвеститори, обсъждат
техните потребности,
виждат тяхната гледна
точка и черпят от техния
опит.
Друг вид защита като
електролитното поцинковане например е характерно за една част от
индустрията, която има
специфични потребности.
Автомобилни ят бранш
например е един от тези,
които можем да посочим
като потребител на електролитно поцинковани
детайли. Тук фокусът не е
антикорозионната защита, а по-скоро външен вид
и равномерност на покритието.
Детайлите, изработвани от горещопоцин-

кована или електролитнопоцинкована ламарина
също имат своята ниша.
При тях отново антикорозионната защита не е
най-силната им страна,
особено ако ги сравним с
горещопоцинкован по класическия линеен метод детайл. Тук отново различни
сектори се възползват
от определени предимства на тези продукти.
Производителите предлагат допълнително третиране на повърхността
с цел компенсиране на
определени недостатъци
или предоставянето на
допълнителна полезност.
Съществуват различни
съотношения между компонентите на стопилките, в които се обработва
ламарината. Това дава
възможност съотношението цинк - алуминий
или друг компонент да
варира и съответно характеристиките на изходния продукт да бъдат
модифицирани, така че да
отговарят на конкретни
нужди. Трябва да се прави
разлика между поцинкована ламарина и такава със
съдържание на алуминий
или други елементи. А каква е разликата ли? При голяма част от тези видове
виждаме предупреждение
на самите производители,
че модифицираните покрития могат да са леснораними на механични удари и
поради това изискват внимание по време на работа
и монтаж, а в случай на нараняване корозията може
да бъде значителна. Затова част от тези ламарини
не са подходящи за обща
употреба. Имайки предвид
минималните покрития от
около 15 - 20 микрона средна дебелина, респективно
около 200 - 275 грама на
квадратен метър, с които
са покрити както класическата горещопоцинкована
ламарина, така и ламарини с различно съотношение между цинк, алуминий
или допълнителен химичен
елемент, трябва да вземем предвид и по-късия им
живот. Необходимо е те
да бъдат използвани, там
където е подходящо, но
определено не са универсално решение, особено за
употреба на открито.
Стигаме и до покритието, извършвано по метода на „потапяне“, или още
наричан „линеен“ метод на
горещо поцинковане. Ние
от Групата заводи „ЗГП Заводи за горещо поцинковане“ сме представител
на този метод, като заводите ни в Пловдив и Каспичан са добре известни на
читателите на в. „Строител“. Ние сме най-големият поцинковач в страната
с база, оборудване и ноухау, достойни и за наймащабния и амбициозен

проект. Няма да изтъквам
още от предимствата на
„ЗГП - Заводи за горещо поцинковане“, а ще премина
към ползите на процеса.
Това е метод, който
позволява антикорозионната обработката на
стомана и чугун и предпазването им по възможно най-ефективния и дълготраен начин. Нямаме
ограничения по отношение
на видове профили, използвани при производството
на детайлите. Изисква се
да бъде спазен необходимият дизайн, даващ възможност всички вътрешни и външни повърхнини и
всички труднодостъпни
места на изделието да
бъдат покрити от цинковата стопилка. Процесът
дава възможност за осигуряване на неколкократно по-големи дебелини на
покритие в сравнение с
електролитнопоцинковани детайли или готова
горещопоцинкована или
еклектролитнопоцинкована ламарина. Сравнението
е необходимо в този случай, за да могат Вашите
читатели да направят
разлика между методите
и предоставяните ползи.
При електролитнопоцинковани детайли покритията,
които имаме, обикновено
са от 10 до около 15 - 20
микрона. Най-използваната готова горещопоцинкована ламарина 275 има
стандартно покритие от
около 20 микрона. При нашия класически метод на
горещо поцинковане имаме
възможност да осигуряваме покрития от 55 до 200
микрона и повече. Това не
е постижимо за останалите два метода. При нашия
метод имаме наличието
на общи сплави между
цинка и стоманата, които
правят покритието неразривно свързано. Устойчивостта му при механични
удари и натоварвания е
ненадмината. Освен това
тази сплав елиминира възможността за проява на
т.нар. подкожушване, или
още „пълзене на ръждата“,
на мястото на нанесен
удар върху покритието.
„Подкожушването“ е основен проблем при боядисаните изделия, тъй като
позволява бързо разпространение на корозията и
отделяне на покритието
от повърхността на самия детайл. Процесът се
развива с различна скорост при различните видове среди, но неминуемо
води до компрометиране
на положеното покритие.
За разлика от горещопоцинкованата ламарина,
която се поцинкова и едва
след това се нарязва и
формова, за да се изработи определен детайл, при
горещото поцинковане
имаме далеч по-правилен
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за горещо поцинковане“:

ÉÂÛÊÔÂÊÉÎÇÈÆÕÎÏÐÅÐÆÒÕÅÊ
начин на подредба на процесите на обработка, както и огромен спектър от
видове профили, с които да
се работи.
Практически няма профил, който да не може да
се поцинкова. Без значение
каква е конкретната форма на профила, дали е НЕА,
HEB, шина, винкел, тръба
и т.н., всичко може да се
поцинкова. За сравнение от горещопоцинкованата
ламарина може да се изработят само определени профили с много малко
на брой дебелини, което е
силно ограничаващо, особено тогава, когато говорим за проекти, включващи разнообразни видове
профили, които да бъдат
комбинирани. Затова можем да кажем, че докато
всички останали методи
срещат своите ограничения, горещото поцинковане няма предел по
отношение на вид профил,
няма конкуренти относно
издръжливостта на покритието на механични удари
и натоварвания и няма
конкурент по отношение на дълготрайността
на детайлите, тъй като
предлага най-дебелите
покрития, предоставящи
най-дълъг живот на изделията.
Как тогава един инвеститор или специалист може да вземе решение относно това каква
антикорозионна защита
да заложи? Или автоматично би могъл да отговори „горещо поцинкова-

не“ и с това да разреши
проблема си?
Разбира се, че не. Както казах, трябва да се
тръгва от потребностите на клиентите. Какво
ще се създава, произвежда и защо. Колко години
трябва да съществува и
работи като период. Как
трябва да изглежда и в
каква среда ще се използва? Това са все въпроси,
които насочват към определен метод.
Ако ние използваме
който и да е било от методите не по предназначение или не там, където
е силата му, няма да имаме
добър краен резултат. До
голяма степен тук играе
роля съзнанието на инвеститора, неговата практичност, информираност,
размахът на инвестицията и очакванията, които
има към нея, както и финансовите му възможности, разбира се.
Онези, които търсят
възможно най-евтиния вариант, ограничени от бюджет или друга причина,
вероятно ще предпочетат
боядисването. Така първоначално ще имат малко пониски разходи, отколкото
ако поцинковат горещо
детайла, но впоследствие
допълнителните средства
по поддръжка на боята ще
възникнат и така цялостните им разходи ще набъбнат и в крайна сметка ще
станат по-високи от тези
за горещо поцинковане
още в краткия период на
инвестицията. Нека споменем, че често детай-

лът бива подменян още в
начален етап от живота
си, тъй като е обхванат
частично или изцяло от
корозия, която е невъзможно да бъде коригирана или
спряна. Обикновено такъв избор е бил направен,
тъй като инвеститорът
не е бил добре информиран относно различните
методи на антикорозионна защита или е бил в
заблуда по отношение на
това, че един процес като
горещото поцинковане е
скъп и недостъпен метод.
В България за съжаление
все още много хора са в
заблуда, че горещото поцинковане е специализиран
метод, достъпен само за
проекти, свързани с индустрията, строителството и т.н., проекти, общо
казано, в големи мащаби.
Инвеститорите, в това
число и физически лица,
сблъскващи се за пръв път
с нашия процес и правещи
съпоставка между една
система от среден клас
за боядисване, електролитно поцинковане и др.
защити, са изненадани от
това, колко достъпен и ценово конкурентен процес
е горещото поцинковане.
Онези инвеститори, които нямат претенции относно корозията на метала и тя не ги притеснява,
а са повече ориентирани
към това, че трябва да
постигнат задължително
определен цвя, също биха
се насочили към боята
като решение на техните
проблеми.
Както вече казах, има
една друга група, която
вече се оформя с все побързи темпове. Това са
хора, които искат да съчет а я т д ъ лгого ди ш н а
безпроблемна експлоатация на детайлите и удовлетворяваща цветова
гама. Този тип хора имат
информацията, че защита
от горещо поцинковане и
последващо боядисване ще
им предостави краен продукт, който да се използва
десетилетия наред. Ключовият момент е информираност на инвеститора. Без възможността да
се направи сравнение и да
се преценят плюсовете и
минусите между различните алтернативи трудно би било взето правилно
решение.
Конкретни индустрии,
като автомобилостроенето например, или компании, заети в изработката
на прецизни компоненти
с ниски изисквания за антикорозионна защита,
ще намерят отговора на
потребностите си при
методи като електролитно поцинковане или чрез
използването на готова
горещопоцинкована ламарина. Онези инвеститори,
които търсят сериозна

антикорозионна защита
на своите детайли и не
желаят да имат скрити
разходи по бъдеща поддръжка на покритието,
се спират на горещото
поцинковане. Това са хората, чиито потребности
са защита, осигуряваща
безпроблемна експлоатация на определени детайли или съоръжения, без
допълнителна поддръжка,
без спиране на процеса
или демонтаж за репарация на покритието. Обикновено са хора, които са
се запознали с това за
какво харчат парите си
и какво точно получават,
ако купят ламарина с покритие 10 - 20 микрона
или детайли, поцинковани
горещо със 70 или 250 микрона например. Това са
информирани инвеститори, които искат парите
им да се харчат срещу получаването на максимална полза. Инвеститори,
които гледат отвъд периода от 5 или 10 години на
експлоатация на изделието. Инвеститори, които
оставят нещо след себе
си, тъй като това, което
ще поцинковат те, ще се
ползва и от следващите
поколения. Този тип инвеститори са и инвеститорите, които знаят, че в
дългосрочния период няма
нито един по-евтин метод
от горещото поцинковане.
В определен смисъл те са
най-практични, тъй като
в крайна сметка парите,
похарчени от тях, са наймалко, а получената полза
най-голяма.
На няколко пъти сравнявате горещопоцинкованата ламарина и горещото поцинковане на
детайлите по класическия, както го наричате,
начин. Толкова ли се различават тези процеси?
Някой може да ги обърка,
имайки предвид близостта на имената им.
Това са два принципно
близки процеса за защита
на метала. Достойнствата и на двата метода са
неоспорими. Потребностите, които обслужват,
са различни. Ще дам един
пример от практиката.
Ако ще монтираме покрив
от ламаринени керемиди,
да ги произведем от горещопоцинкована ламарина
и да ги защитим допълнително, като положим
върху тях полимери или ги
обработим допълнително химично по друг начин,
това ще бъде подходящо.
Тук тънката и лека горещопоцинкована ламарина
ще бъде подходяща – тоест намира своето място на приложение. Ако ще
произвеждаме конструкция за индустрията, външен парапет за къща или
апартамент, профили за

фотоволтаичен парк и
т.н., отговорът на наш и т е по тр е б н о с т и е
горещо поцинковане по
класическия начин чрез
потапяне на вече формовани детайли с предварително разпробити на тях
всички изискуеми отвори.
Можем да произведем някои от детайлите и от
горещопоцинкована ламарина, което се наблюдава
в практиката, но крайният ефект ще бъде доста
различен, и то не в полза
на инвеститора.

Може ли да поясните
какво имате предвид?
Разбира се. Когато поцинковаме вече формован
профил по класическия метод на потапянето в баня
с разтопен цинк, полученото покритие е няколко
пъти по-голямо, отколкото при използването на
горещопоцинкована ламарина, от която формоваме
определен профил. Колкото по-дебел е профилът,
който поцинковаме чрез
потапяне, толкова повече нараства и неговото
покритие. При необходимост можем да получим покрития с дебелини до над
200 - 300 микрона и повече.
Това не може да бъде постигнато чрез използване на горещопоцинкована
ламарина и както казахме,
това, което най-често
ще Ви продадат на пазара, ще бъде в рамките на
10 до 20 микрона покритие
за стандартните Z 100 –
Z 275 ламарина.
Особено важно е, че
начинът на обработка
на изделията е коренно
различен. Тогава когато
се произвежда изделие
от горещопоцинкована
ламарина, имаме множество дейности, които
се извършват върху вече
нанесеното антикорозионно покритие на ламарината и те в общия случай
го увреждат. Например
рулонната ламарина се
разкроява на определените необходими части. На
всички места, на които
имаме срезове, покритието вече е наранено и
отсъства. Тоест имаме
първите компрометирани
места, от които може да
произтекат проблеми с
корозията впоследствие.
След това разкроените
парчет а с е ф ор моват
като определените профили. Това означава, че върху покритието нанасяме
допълнително механично
напрежение на местата
на огъване. Друг недостатък е, че всички монтажни
отвори биват разпробити
върху покритието. Така
ние нарушаваме неговата
цялост, създавайки допълнителни „язви“. Ако производителят има неблагоразумието да извърши и

заваръчни процеси върху
този профил, то може да
се каже, че антикорозионните свойства на покритието вече са доста
отслабени. Опасност за
покритието на детайлите ще представляват и
транспортът, и монтажът на тези изделия.
Какво се случва при
класическия метод на горещо поцинковане чрез
потапяне във вана с разтопен цинк? Тук детайлът
е формован още на „черно“,
тоест формата му е налична, преди да бъде положена антикорозионната
защита. Всички необходими технологични отвори
са разпробити преди нанасянето на покритието.
Нямаме срезове, нито заваръчни дейности, защото
те са вече извършени при
производството на изделието. Изделието се покрива на сто процента от
площта си и никакви интервенции, които могат
да повредят покритието,
не се извършват. Това е
огромно предимство, тъй
като имаме едно монолитно покритие, ненарушено
в нито една точка от повърхността на изделието,
и всички кухини, ръбове и
срезове са поцинковани.
Изделието е получило необходимите и достатъчни
микрони цинково покритие,
за да устои на механични
натоварвания по време
на транспорт, монтаж и
експлоатация, както и на
атмосферната корозия за
дълги години напред. Получаваме върховата антикорозионна защита. От тук
насетне можем да мислим
единствено в посока с какво да боядисаме детайла,
ако това е необходимо. Тоест нашите притеснения
с антикорозионната защита вече са в миналото и
ни остава удоволствието
да помислим за това искаме ли да имаме определен
цвят. В практиката външният вид на горещопоцинкования детайл е приеман
изключително добре и детайлите масово се монтират без никаква боя.
Това важи в пълна сила
за конструкции на сгради
и съоръжения както в индустрията, така и в гражданското строителство,
изделия тип транспортни
опаковки, изделия, използвани в селското стопанство, и др.
Благодарим Ви, г-н
Горев. Накрая последни
думи към нашите читатели?
Аз също Ви благодаря!
Пожелавам им да са живи и
здрави. Пожелавам им също
така да се информират
достатъчно добре, преди
да предприемат определена инвестиция, и да харчат
разумно парите си!
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ǷȢȘȊȐȧȚȖȉȍȒȚȕȈǼȘȈȕȒǫȍȘȐȊǳȖȕȌȖȕȍȖȚȒȘȐȚ
Жилищните сгради отбелязват важен етап
от амбициозното преустройство на района
на електроцентрала Батерси
Страницата
подготви
Елица Илчева
Дългоочакваната
Prospect Place – първият
жилищен проект на световния архитект Франк
Гери в Обединеното кралство, посрещна обитателите си. С отварянето на
вратите на обекта се отбелязва и важен етап от
амбициозното преустройство на района на електроцентрала Батерси в
Лондон и превръщането
му в атрактивна жилищна
локация.
Prospect Place се състои от две кули, които
са в различни цветови
палитри и носят имена-

та „Лондон“ и „Ел Ей“. В
тях има 308 нови жилища,
включително студия, апартаменти с няколко спални,
мезонети и др. „Лондон“ се
отличава със своите метални елементи, които

внушават индустриално
усещане. А „Ел Ей“ носи поспокойна атмосфера, съчетавайки дървени покрития
със светла цветова схема.
Няма две еднакви жилища,
но всички са решени с от-

ворен план и имат достъп
до зимна градина или тераса.
„Обичам Лондон. Той
има култура, история и
разнообразие, а сградите,
които създадохме в елек-

троцентралата, са проектирани да стоят изкусно
сред всичко това, като
същевременно рамкират
международно призната
икона“, коментира самият Франк Гери. „Нашата

цел от самото начало е да
създадем квартал, който
се свързва с историята
на Лондон, но също така
има своя собствена идентичност и цялост“, добавя
той.

ǬȖȒȘȈȧȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈȏȈȗȖȟȊȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ ǻȧȒȟȈȊȈȚȉȍȚȖȕȈșȍȌȕȖȒȘȈȚȕȐȔȈșȒȐ
Проучвания сочат, че накъсали изобилния сега ван месец след втвърдяȕȈÄȐȏȊȢȕȏȍȔȍȕ´ȜȍȘȐȉȖȚȍȕȚȍȘȔȐȕȈȓ
бетонът би бил по-малко отпадък на влакна с дъл- ването, учените устаноMAD Architects и Китайската академия за строителни изследвания представиха проекта на новия
фериботен терминал на
международния круизен
център Chongqing Cuntan
в Китай. Строителството трябва да започне през
ноември 2022 г., като се
предвижда трансформация
на съществуващия товарен терминал в круизен
център с площ от 260 000
кв. м в непосредствена
близост до река Яндзъ.
Завършената структура ще се състои от шест
свързани помежду си сгради, които ще се издигат
над земята с височина от
430 метра. В комплекса
посетителите ще имат
достъп до много търговски площи, ресторанти
и „градски зали“. Цялото
пространство ще бъде
осветено от естествена
слънчева светлина.
„Ние проектирахме издигнатите сгради така,
сякаш са футуристичен,

податлив на напукване, ако
в него се добавят подсилващи влакна преди изливането. Имайки предвид
този факт, учените от
Вашингтонския щатски
университет се запитали
дали полипропиленовата
или полиестерната тъкан
от изхвърлените покрай
COVID пандемията еднократни маски за лице може
да бъде източник на такива укрепващи влакна.
За да разберат, те

свободно ходещ град, който пристига тук отнякъде
и може би някой ден отново ще отпътува. Ако историята на „Междузвездни войни“ започваше днес,
то така може би щяха да
изглеждат част от съоръженията на галактическата империя“, разказват
архитектите от MAD.
С изграждането на
новия комплекс създате-

лите му са убедени, че ще
помогнат на хората да си
представят как биха изглеждали обществените
пространства на бъдещето.
Въпреки че строителството ще започне в края
на годината, проектът
няма да бъде завършен до
2027 г., каквито са били
първоначалните планове
на инвеститора.

ǪȀȊȍȑȞȈȘȐȧșȍȐȏȋȘȈȎȌȈ
ȕȈȑȊȐșȖȒȈȚȈȌȢȘȊȍȕȈȒțȓȈȊșȊȍȚȈ
Датското студио Schmidt Hammer Lassen
разкри дизайна на 100-метров жилищен блок в
Швейцария, който ще бъде най-високата дървена сграда в света, когато бъде завършен.
Наречено Rocket&Tigerli, зданието ще бъде
построено на бивша индустриална площадка
в град Винтертур близо до Цюрих. То ще се
състои от четири части с различна височина,
едната от които ще се издигне до рекордните 100 м.
Плановете са сградата да бъде завършена през 2026 г., когато ще надмине сегашната най-висока дървена жилищна кула, която се намира в Норвегия – 85,4-метровата
Mjøstårnet, с 14,6 м.
В четирите си блока Rocket&Tigerli ще има
жилища, студентско общежитие, ресторант,
търговски площи, скай бар и хотел. На нивото на земята те ще бъдат свързани със
зелен обществен площад и алеи. Schmidt Hammer Lassen подчертават, че всеки от
четирите блока ще има собствена визуална идентичност, за да помогне на жителите да създадат усещане за принадлежност в квартала.

жина от 5 до 30 мм. След
това ги третирали с разтвор на графенов оксид.
Той образува покритие,
добавяйки допълнителна
повърхност, която помага
на влакната да се свържат с често използваната портландциментова
паста. Добавили ги към
цимента, който е свързващата съставка в бетона,
в обем от 0,1%.
Когато армираният с
влакна цимент бил тест-

вили, че той показва 47%
по-голяма якост на опън и
издръжливост на разцепване в сравнение с необработения.
„Създадохме технология за пренасочване на
използваните маски от потока отпадъци към приложение с висока стойност“,
е казал водещият учен,
проф. Сиянминг Ши.
Доклад за изследването наскоро е публикуван в
списание Materials Letters.

)RVWHU3DUWQHUVȏȈȊȢȘȠȐȝȈȔțȏȍȧ
ȕȈȐȏȒțșȚȊȈȚȈȊǬȈȚȖȕȋǲȐȚȈȑ

Откриха Музея на изкуствата в Датонг в Китай, проектиран от Foster
+ Partners. Необичайният
обект, който е част от
комплекс от четири сгради, трябва да се превърне
в център на творческите индустрии в региона.
Скулптурната форма на
музея се дължи на поредица от комуникиращи
пирамиди, изникващи от
земята. Пространствата на самите галерии са
потопени под кота 0.
„Обектът е проектиран като социален център за хората, един вид
„градска всекидневна“
за Датонг. Затова музеят се допълва от редица

пространства, посветени на образованието и
обучението, включително
детска галерия, медийна
библиотека, архив и хранилище за изкуство“, коментира Люк Фокс, ръководител на студио Foster
+ Partners.
Четири взаимосвързани пира миди се разминават като ветрило
към четирите ъгъла на
квадрата. Дизайнът на
покрива се ръководи от
желанието да се създаде
голям свободен от колони гъвкав обем в долната част, като в същото
време се улавят по-малки
пространства на галерията в краищата.

Влизането става по
поредица от рампи, водещи надолу към открита
площ, която служи като
амфитеатър за представления на открито. Вътре посетителите са на
мецанинното ниво, което
предлага спираща дъха
гледка към голяма галерия, която е висока 37 м
и широка почти 80 м. Останалите експозиционни
площи са по периметъра
и на същото ниво, което
осигурява лесен достъп
до тях. В специалната
детска галерия има огромни прозорци с южно
изложение - така тя е изпълнена с топлина и светлина.
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ǬȢȉȓȐȕșȒȖșȚțȌȐȖȊȏȍȗȘȐȏȈÄǴȐșȊȈȕȌȍȘǸȖȍ´
ȕȈǭǹȏȈțȕȐȊȍȘșȐȚȍȚșȒȈșȋȘȈȌȈȊǳȖȕȌȖȕ
Еврокомисар Мария Габриел бе официален гост на церемонията в Барселона
Елица Илчева
Архитектурата започва, когато внимателно поставиш две тухли заедно.
Това са думи на известния
немски архитект Лудвиг
Мис ван дер Рое, един от
най-видните майстори на
модернизма и последният
ръководител на известната школа „Баухаус”. От
2001 г. на всеки две години
европейските архитекти
мерят кой от тях е подредил по-добре тухлите за
най-важното и престижно
архитектурно отличие на
Европа, без значение на
опит, слава, локация, програма или мащаб.
За 2021 г. наградата взе
ирландското студио Grafton
Architects от Дъблин, а церемонията традиционно бе
на 12 май в павилиона „Мис
ван дер Рое” в испанската
перла на гения в гилдията
Гауди – Барселона. Сред
официалните гости на събитието имаше българско
присъствие - европейският комисар по иновации,
научни изследвания, култура, образование и младеж
Мария Габриел. Там бяха и
кметът на Барселона Ада
Колау, и председателят на
фондация „Мис ван дер Рое”
Джанет Санс.
„Действително сградите имат своя атмосфера, която ни вдъхновява.
Те имат душа, свързвайки
ни със средата, с хората,
времето. Именно с тази
убеденост изпълняваме и
инициативата „Нов европейски Баухаус“, целяща да
превърне сградите и пространствата около нас в
привлекателни и приобщаващи места за живеене“,
коментира събитието Мария Габриел.

Голямата награда е за проекта Town House - Kingston University,
реализиран на територията на английската столица

Ирландците заслужиха
аплодисментите като първите носители на награда
за университетска сграда. Любопитно е и това,
че призът на ЕС е за проекта Town House - Kingston
University, реализиран на
територията на английската столица Лондон
след официалния Брекзит.
„Градската къща” на Grafton
Architects, представляваща
многостепенна фасадна колониада, създаваща емоционална и домашна атмосфера с пространствата си за
учене, събиране, общуване и
танци, вписвайки се забележително в околната среда,
спечели в конкуренцията
на още 531 номинации от
общо 41 страни, сред които
и 7 български проекта. Наградата освен уникалност
във фирменото портфолио
носи и 60 000 евро в сметката на победителя.
20 000 евро пък получава
избраният за №1 в категорията за изгряваща архитектура. Тази година за радост на домакините това
е базираната точно в Барселона кооперация Lacol за

нейния проект от социални
жилища – La Borda. Изградени през 2018-а, те идват
като отговор на спекулативния и недостъпен имотен пазар в каталунската
столица.
6-етажната La Borda
има почти нулева енергийна консумация и е направена от лек висококачествен
възобновяем материал. Тя е
и най-високата постройка
с дървена конструкция в
Испания.
Европейските награди
„Мис ван дер Рое” са създадени, за да популяризират

Еврокомисар Мария Габриел бе официален гост на церемонията в павилиона „Мис ван дер Рое”
в града на Гауди

качествената европейска
архитектура, да промотират архитектурните връзки между Европейския съюз
и света, да градят общия
свободен пазар и да подчертаят ролята на архитектурата за запазване многообразието на континента
и едновременно с това за
създаването на една обща
европейска култура.
Процесът на селекция
е сложен и многоетапен.
Първо фондацията събира

Социалните жилища La Borda, изградени през 2018-а в Барселона,
спечелиха приз за изгряваща архитектура

номинации от всяка страна, предложени от съответните национални професионални и творчески
архитектурни организации
(за България това са Съюзът на архитектите в
България и Камарата на архитектите в България), от
група независими експерти
(за България в момента
такъв е Вяра Желязкова от
„I/O Архитекти”) и от консултативния комитет към
наградата (в случай, че организациите или експертите пропуснат някое много
ярко архитектурно постижение да бъде номинирано).
Обикновено са номинирани
стотици проекти. След
това международно жури
избира 40 от тях за т.нар.
дълъг списък. Месец покъсно излиза и „късият списък” с 5 сгради финалисти,
които журито обикаля, за
да види на живо и да обяви
окончателния победител
в средата на годината. И
така през две години.
България изгрява на

този общ европейски архитектурен хоризонт за
пръв път през 2001, когато е номиниран Бизнес
център Прима на бул. „Цар
Борис III”, София, с архитект Владимир Михов. Тогава сградата не стига до
дългия списък. Всъщност
в досегашната история
на българското участие
на наградите „Мис ван
дер Рое” българска сграда е стигала до четиридесетицата само веднъж
- през 2009 с жилищната
сграда „Жаклин”, проектирана от „Аедес студио” на
софийския булевард „България”.
До 12 май почитателите на съвременната
архитектура имаха възможност да разгледат в
Барселона и изложбата
EUmies Awards 2022. Тя
представя модели, текстове, видео клипове, скици и
рисунки на 40-те включени
в списъка творби. Както и
резюме на всички 532 номинирани.

В следващия брой очаквайте

КСБ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН

Кръгла маса на тема
„Реформа в сферата на
обществените поръчки“

Студентски съвет при
УАСГ раздаде Годишните
академични награди ХАОС

Нов лукс на Maison &
Objet в Париж

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

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

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

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

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

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

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

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

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

BG.121357Q/U

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

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

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

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

BG20102

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

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

ɋɆɈȻɂɅɇɂ
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə

ПУБЛИКУВАНЕ
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

%

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

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

