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BG.121357Q/UС решение на министър (в оставка) 
Борислав Сандов проектът за лот 3.2 на 
АМ „Струма“ се връща в изходна позиция

НА ПРИЦЕЛ

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: Експертната общност:

Спешното приемане на методика 
за индексация в строителството 
е ключово за сектора

ИНТЕРВЮ  стр. 6-7  стр. 8-9

Мирослав Еленков

На официална церемония в 

Гербовата зала в Президент-

ството държавният глава Ру-

мен Радев представи задачите 

и приоритетите на служебното 

правителство с премиер Гълъб 

Донев. В речта си президен-

тът подчерта, че назначеният 

от него кабинет в изпълнение 

на Конституцията поема упра-

влението на България в труден 

момент за страната. Сред про-

блемите, които Радев посочи, са 

вихреща се инфлация и обедня-

ване, непосилни цени на горива 

и енергоносители, липса на газ 

за зимата и тежко задлъжнял 

обществен доставчик, норма-

тивен блокаж и разпадаща се 

пътна мрежа, засилващи се про-

тести на различни браншови 

организации. „Вие трябва да раз-

работите липсващите закони по 

Националния план за възстано-

вяване и устойчивост (НПВУ), а 

и във Вашия мандат ще трябва 

да се направи последната реши-

телна крачка за членството на 

България в Шенгенското прос-

транство“, каза в словото си 

президента.

„На нас се пада нелеката 

задача да търсим решения за 

наследените кризи, без да раз-

полагаме с механизмите на ра-

ботещо Народно събрание“, зая-

ви премиерът Гълъб Донев, като 

добави, че очаква от колегите си 

вицепремиери и министри рабо-

та на 100%. 

След като членовете на слу-

жебното правителство положи-

ха клетва в Президентството, в 

Министерския съвет се проведе 

церемония по приемственост в 

изпълнителната власт.

Другите належащи задачи ще са цената на природния газ и горивата
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Иван Шишков, министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството: 

В. „Строител“

Служебните министри на регионалното 

развитие и благоустройството Иван Шиш-

ков и на околната среда и водите Росица 

Карамфилова търсят решение на спрени-

те проекти за автомагистрала „Струма“ 

в Кресненското дефиле. Това съобщи Иван 

Шишков в Министерския съвет след пър-

вото редовно заседание на служебния ка-

бинет. „Към този момент ние просто сме 

неприятно изненадани. От тук нататък 

трябва да намерим конкретно решение по 

въпроса, защото считам, че АМ „Струма“ е изключително важно 

държавно решение и то не може да бъде подхвърляно по този начин, 

както беше направено. Ще направим всичко възможно да спасим 

процедурата за АМ „Струма“ или да предложим такава, че да може 

„Струма“ да бъде продължена с много ясни параметри и във възмож-

но най-кратките срокове с най-доброто решение“, заяви служебният 

министър на регионалното развитие.

Шишков коментира още, че ще бъде намерено решение за път-

ното поддържане през зимата въпреки прекратените обществени 

поръчки. „Искам да се запозная окончателно с решението на КЗК 

и после заедно с юристите, с които съм говорил, ние ще вземем 

решение точно по какъв начин ще можем да гарантираме зимното 

поддържане и новите конкурси, които следва да бъдат обявени, за 

да може да се гарантира поддръжката на пътищата напролет“, 

посочи той. 

Иван Шишков ще проведе в понеделник (8 август) срещи с Ка-

марата на строителите в България, Българска браншова камара 

„Пътища“, Камарата на архитектите в България и други браншови 

организации, стана ясно от думите му. На тях ще бъдат обсъдени 

проблемите в сектора и да се подготвят законодателни промени.

Служебният министър-пред-

седател Гълъб Донев създаде 

междуведомствен кризисен щаб 

в енергетиката, чиято задача е 

да предложи решения: за овладя-

ване на хаоса в сектора; за си-

гурност на доставките и пред-

видимост на цените на газа; 

механизми за контрол и сниже-

ние на цените на горивата и на 

цената на електроенергията. 

На пресконференция в Минис-

терския съвет Донев оповести, 

че междуведомственият кризи-

сен щаб ще работи без прекъс-

ване и лично той ще се ангажира 

с контрола по изпълнението на 

поставените задачи. Щабът ще 

се ръководи от служебния вице-

премиер по икономическите по-

литики Христо Алексиев. В него 

ще участват също служебният 

министър на енергетиката Ро-

сен Христов, както и предста-

вители на други министерства, 

на браншови организации, ДАНС, 

КЕВР, работодателски организа-

ции и синдикати.

Микро-, малките и средни 

предприятия в страната ще 

могат да кандидатстват за 

над 735 млн. лв. до края на годи-

ната. Средствата са по Нацио-

налния план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ) и по Про-

грама „Конкурентоспособност 

и иновации в предприятията“ 

(ПКИП). Това съобщиха от Ми-

нистерството на иновациите 

и растежа, като уточниха, че 

отпуснатото финансиране ще 

трябва да бъде инвестирано в 

нови машини и софтуер, в из-

граждане на ВЕИ и съоръжения 

за съхранение на енергия до 

1 MWh, в подобряването на ин-

формационната и киберсигур-

ността и др. 

От ведомството информи-

рат още, че компаниите вече 

могат да подават проектите си 

по първата за България процеду-

ра от НПВУ – „Технологична мо-

дернизация‘. Тя е с общ бюджет 

260 млн. лв. и е насочена предим-

но към производствените фир-

ми – за лекарства, компютри 

или оптични материали, храни, 

напитки, облекла и др. Допусти-

ми са още предприятия, които 

се занимават със събиране и 

обезвреждане на отпадъци или с 

рециклиране на материали, фил-

мови и телевизионни студиа, ра-

диа, телевизии и информационни 

агенции, както и компании с ар-

хитектурна, инженерна или на-

учноизследователска и развойна 

дейност. Срокът за кандидат-

стването е до 21 септември.
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„Като основен прио-

ритет трябва да зало-

жим цената на природния 

газ, цените на горивата, 

високата инфлация, бло-

кираните ремонти и под-

дръжката на пътища в 

страната и протестите 

на строителните фирми 

и много други“, изтъкна 

служебният премиер Гъ-

лъб Донев. „И в тази зала 

ще повторя, че очаквам 

от всеки от Вас работа 

на 100% и умни решения с 

мисъл за всеки български 

гражданин. Умни решения, 

съобразени със законите, 

умни и ефективни реше-

ния, които имат за цел 

подобряване на живота на 

хората, а не са поредни-

те ефектни политически 

послания“, каза още той. 

Премиерът Кирил Пе-

тков отчете свършено-

то от неговото прави-

телство, като изтъкна 

постигнатата газова ди-

версификация и успехите 

в социалната система. 

„Оставяме Ви излишък в 

бюджета от 1,5 млрд. лв. 

В държавната хазна има 

над 8,5 млрд. лв. Подси-

гурихме 13 млрд. лв. от 

НПВУ, обвързани с приема-

нето на антикорупцион-

но законодателство и 

мерки. България подписа 

споразумение за опера-

тивни договорености с 

Европейската комисия. 
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„Познавам отлично системата на 

транспорта, основната ми задача ще 

бъде намаляване на напрежението в сек-

тора.“ Това е заявил вицепремиерът по 

икономическите политики и министър на 

транспорта и съобщенията в служебното 

правителство Христо Алексиев при встъ-

пването в длъжност. Постът му е преда-

ден от зам.-министър Владимир Върбанов, 

тъй като досегашният ръководител на 

министерството – Николай Събев, е под 

карантина.

„Планирам първите ми срещи да бъ-

дат с браншовите организации в транс-

портния сектор. Важно е да се възобнови 

диалогът с бранша. Предоставянето на 

транспортните услуги на гражданите 

и бизнеса трябва да бъде гарантирано, 

като е необходимо да се търсят и меха-

низми за намаляване на цената им, защо-

то те влияят пряко върху стойността на 

всички стоки и услуги“, е добавил той.

На събитието Алексиев е обявил, че 

новият екип на ведомството ще осъ-

ществява контрол на прозрачността 

в подготовката и провеждането на об-

ществените поръчки за големите железо-

пътни проекти, които ще се финансират 

по Националния план за възстановяване и 

устойчивост. Изпълнението на ангажи-

ментите по концесионните договори на 

транспортни обекти също е основен при-

оритет.

Министър Иван Шишков: 

Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства:

„Ще продължим добрите практики на 

МРРБ – на предишния кабинет и на слу-

жебните кабинети, ще има надграждане.“ 

Това е казал служебният министър на 

регионалното развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков, който на це-

ремония в МРРБ прие поста от своя пред-

шественик Гроздан Караджов, съобщиха 

от ведомството. „Надявам се да намерим 

в напреднал етап всички неща, за които 

говорихме преди седем месеца с г-н Ка-

раджов, и да продължим в конструктивна 

посока в бъдеще“, е добавил Шишков.

На въпрос за най-важните задачи арх. 

Иван Шишков е отбелязал, че очевидно 

има проблем с пътните фирми, но трябва 

да се запознае в дълбочина с него, за да 

бъде намерено правилното и законосъо-

бразно решение. Министърът е бил ка-

тегоричен, че със сигурност държавата 

няма да остане без пътно поддържане. 

Той е добавил, че МРРБ има и други важни 

приоритети, по които трябва да се рабо-

ти на бързи обороти.

„За мен е чест да предам символично 

„ключа към МРРБ“ на Вас, защото имате 

дълбока следа в министерството. Позна-

вате проблемите и съм сигурен, че още 

от днес ще поемете най-важните задачи, 

които стоят пред министерството“, е 

казал Гроздан Караджов.

Така станахме държава-

та членка с най-бързо до-

говорените и подписани 

оперативни договоренос-

ти в целия ЕС. Въпреки че 

българският план беше 

24-тият приет, станах-

ме 15-ата страна с опе-

ративни договорености и 

още тази седмица може 

да изпратите фактура на 

стойност 2,6 млрд. евро“, 

подчерта още Петков.

След двете официални 

церемонии служебните 

министри се отправиха 

към своите ведомства, за 

да поемат постовете от 

досегашните министри.

След като встъпи в 

длъжност, служебният ви-

цепремиер по управление 

на европейските сред-

ства също обяви своите 

цели. Ето какво написа 

той в социалните мрежи. 

„На първо място в мо-

ите приоритети като за-

местник министър-пред-

седател по управление 

на европейските сред-

ства стои успешната и 

по-ефективна работа, 

свързана с реформите, 

законопроектите и ин-

вестициите, включени в 

Плана за възстановяване 

и устойчивост. През ми-

налата година с моя екип 

работихме активно върху 

този стратегически до-

кумент, а днес трябва да 

гарантираме, че България 

се справя на ниво с дей-

ностите по изпълнение-

то му. Считам, че трябва 

да ускорим и подобрим 

работата в тази посока 

с фокус върху осигуряване 

на първото плащане. 

До края на годината 

страната трябва да из-

пълни редица задължи-

телни стъпки, сред които 

приемане на заложени по 

Плана законодателни про-

мени. За да спазим срока, 

ние ще координираме ра-

ботата на министер-

ствата, за да подгот-

вят текстовете, които 

да влязат за гласуване 

веднага след свикването 

на Народното събрание. 

Необходимо е да бъдат 

обявени тръжните про-

цедури по няколко от най-

важните проекти. Трябва 

да се ускорят и процеду-

рите по отношение на 

оперативните програ-

ми. Важно е да си дадем 

сметка, че за България не 

е достатъчно да прави 

малки крачки – в среда на 

световна конкуренция за 

кадри и инвестиции тряб-

ва ударно да работим за 

настигане и изпреварва-

не на другите страни.

В сферата на евро-

пейското финансиране 

и по Плана, и в текущия 

програмен период сред-

ствата трябва да се 

използват смислено, про-

зрачно и справедливо. За 

да гарантираме това и с 

цел да бъдат ограничени 

евентуалните нецелесъ-

образни практики, в ид-

ните месеци предстои 

да се изработят и при-

емат важни подобрения 

в сферата на общест-

вените поръчки, да се 

обявят новите правила 

за кандидатстване по 

европейските програми в 

текущия програмен пери-

од, да се засилят антико-

рупционните механизми, 

включително и чрез из-

менения и подобрения в 

структурата на КПКОН-

ПИ. Време е да положим 

основите за едни по-сил-

ни институционални ме-

ханизми за борба с лоши-

те практики.

Темата за Европа ос-

тава централна за мен. 

Намираме се във времена 

на криза, на притеснения 

за световната икономи-

ка, както и на засилване 

на интеграцията сред 

европейските страни по 

редица въпроси. България 

не може да си позволи да 

остане извън тези про-

цеси и не бива повече да 

бъде в периферията. Ще 

работим активно, за да 

сме все по-подготвени 

да бъдем част от центъ-

ра на Европа - да станем 

членове на ОИСР и на Ев-

розоната.“
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Промените в ЗОП, касаещи инженеринга, 
и в чл. 149 в ЗУТ бяха отхвърлени
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

В последния си рабо-

тен ден 47-ото Народно 

събрание (НС) одобри ин-

дексацията на догово-

рите за строителство. 

Депутатите приеха на 

първо и второ четене за-

конопроект за допълнение 

на Закона за обществе-

ните поръчки (ЗОП). С 

него се създава чл. 117а с 

наименование „Методика 

за изменение на цената 

на договор за обществе-

на поръчка при инфлация“. 

Вносители на текстовете 

са депутатите Настимир 

Ананиев, Богомил Петков и 

Юлия Иванова.

Народните предста-

вители гледаха на първо 

четене и законопроект за 

допълнение на ЗОП, каса-

ещ инженеринга в строи-

телството. Предложени-

те текстове, внесени от 

депутата Ивайло Мирчев 

и група народни предста-

вители, бяха отхвърлени. 

Те целяха да се допуска 

По време на мандата 

си 47-ото Народно събра-

ние (НС) е приело 84 за-

кона, 122 решения и една 

декларация.  Това сочи 

справка, подготвена от 

дирекция „Пленарни засе-

дания, парламентарен кон-

трол и финални текстове“ 

на НС и парламентарния 

пресцентър.

Парламентът е имал 

99 пленарни заседания, 

като 9 от тях са били из-

вънредни.

В 47-ото Народно съ-

брание са постъпили общо 

214 законопроекта, като 

131 от тях са внесени от 

депутати. По време на 

мандата в парламента са 

постъпили 195 проекто-

решения, от които 181 от 

народни представители, 

както и 3 проекта за об-

ръщения и декларации.

През третата си се-

сия (от 4 май до 29 юли 

2022 г.) 47-ото НС е прове-

ло 40 пленарни заседания, 

четири от които извън-

редни. През този период 

депутатите са приели 47 

закона и едно решение.

Д ан н и т е  о т н о с н о 

парламентарния контрол 

показват, че в 47-ото 

Народно събрание са за-

дадени 2374 въпроса и са 

отправени 108 питания. 

Парламентарен контрол 

е провеждан в 25 пленар-

ни заседания за петъчния 

парламентарен контрол 

и в едно извънредно пле-

нарно заседание за парла-

ментарен контрол. Блиц-

контрол е провеждан в 9 

заседания, като са зададе-

ни 85 въпроса от народни 

представители от всички 

парламентарни групи.

Използваното парла-

ментарно време за осъ-

ществяване на контрол-

ната функция на НС за 

мандата е 141 часа и 7 

мин. В този период из-

ползваните форми на пар-

ламентарен контрол са 

въпроси и питания, блиц-

контрол, разисквания по 

питане, изслушване и вот 

на недоверие. Проведени 

са 18 изслушвания по чл. 

110 от Правилника за ор-

ганизацията и дейността 

на НС, три разисквания по 

питания и е гласуван един 

вот на недоверие, който е 

успешен.

От зададените въпро-

си с писмен отговор са 

1840, а 534 – с устен. При 

питанията 62 са били с 

писмен отговор, а 46 с ус-

тен. Отговорено е на 1968 

въпроса и на 74 питания, а 

101 въпроса и 4 питания са 

оттеглени.

строителството при ус-

ловия на инженеринг само 

в три случая, с което се 

ограничава приложното 

поле.

В дневния ред на депу-

татите бе включен и За-

конопроект за изменение 

и допълнение на Закона 

за устройство на тери-

торията (ЗУТ), внесен от 

Александър Дунчев, който 

също беше отхвърлен. 

Част от предложените 

текстове касаеха чл. 149, 

ал. 2 и чл. 177, ал. 7.

Най-много въпроси и 

питания през мандата са 

били внесени от народни 

представители от ПГ на 

ГЕРБ-СДС - 928 въпроса 

и 40 питания. От ПГ на 

„Демократична България” 

са отправили 554 въпроса 

и 12 питания; от ПГ „Про-

дължаваме промяната“ – 

315 въпроса и 12 питания, 

от ПГ на ДПС – 217 въпро-

са и 9 питания; от ПГ на 

партия „Възраждане“ – 133 

въпроса и 34 питания; от 

ПГ „БСП за България“ – 139 

въпроса и едно питане, и 

от ПГ на „Има такъв на-

род“ – 110 въпроса и едно 

питане.

През третата сесия 

са зададени 715 въпроса и 

15 питания, имало е 6 из-

слушвания и едно разисква-

не по питане.

Снимки в. „Строител“
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

България подписа спо-

разумение за Оперативни 

договорености с Европей-

ската комисия, съобщиха 

от Министерството на 

финансите (МФ) в послед-

ния работен ден на прави-

телството на Кирил Пе-

тков. „Това е последното 

необходимо споразумение 

във връзка с Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ), преди 

страната ни да подаде офи-

циално искане за получаване 

на средства по механизма“, 

уточниха от МФ. 

От ведомството из-

тъкват, че България е дър-

жавата членка с най-бързо 

договорените и подписани 

Оперативни договоренос-

ти в целия ЕС. „Въпреки 

че българският План беше 

24-тият приет, България 

е 15-ата страна с Опера-

тивни договорености с ЕК. 

Процесът обикновено отне-

ма между 5 и 7 месеца, като 

е достигал и до 10. Българ-

ското правителство успя 

да финализира процеса за 

по-малко от 3 месеца след 

одобрението на българския 

План от Съвета на ЕС“, по-

ясняват от МФ.

От съобщението ста-

ва ясно, че Оперативното 

споразумение уточнява до-

пълнително отговорните 

институции, начина на про-

веряване за постигането на 

договорените цели и прак-

тически въпроси около на-

чина на сътрудничество при 

наблюдението на изпълне-

нието на Плана. То ще бъде 

публикувано на уебсайта на 

Европейската комисия след 

приключването на техните 

вътрешни процедури.

От МФ посочват, че 

няма забавяне в изпълне-

нието на НПВУ. За по-малко 

от 3 месеца е подписано и 

ратифицирано Финансово 

На последното си засе-

дание правителството на 

Кирил Петков взе решение 

397,8 млн. лв. от бюджета 

на Министерството на ре-

гионалното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ) 

да се осигурят за целево 

финансиране на общински 

проекти за ВиК, пътища, 

техническа и социална ин-

фраструктура.

От Министерския съ-

вет (МС) съобщиха, че по 

покана на Министерство-

то на финансите мест-

ните администрации са 

подали 740 проекта за над 

1,5 млрд. лв. От тях са одо-

брени за финансиране 302 

проекта. Средствата са 

предназначени за 196 об-

щини с население от общо 

5,9 млн. жители. Основен 

критерий за подбор е било 

наличието на проектна го-

товност с разрешение за 

строеж, когато такова се 

изисква. 

„С решението се цели 

да се гарантира финанси-

рането на максимален брой 

общини, като се обхващат 

74% от общините в Бълга-

рия и 87% от населението 

на страната по данни на 

НСИ. За да се постигне 

равнопоставеност, в зави-

симост от населението на 

отделните общини са въ-

ведени максимални праго-

ве за финансиране на един 

проект, както и максима-

лен праг за финансиране за 

дадената община“, посоч-

ват от правителствената 

информационна служба. 

От списъка с одобрени-

те проекти за финансиране 

става ясно, че 141 са за ВиК 

инфраструктура на стой-

ност 156,8 млн. лв. (39% 

от финансирането). За 

реконструкция на пътища 

са класирани 148 проекта 

за 218,8 млн. лв. (55%). За 

изграждане на техническа 

инфраструктура се финан-

сират 7 проекта,които въз-

10 август

Инж. Светослав Борисов, член на УС на КСБ

лизат на 12,2 млн. лв. (3%). 

За извършване на ремонт 

на читалища в сгради об-

щинска собственост са 

одобрени 6 проекта за 10,1 

млн. лв. (3%). 

„Необходимите сред-

ства за изпълнение на про-

ектите за 2022 г. следва да 

се осигурят от бюджета на 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството за 2022 г. 

чрез преструктуриране на 

разходите по бюджета на 

МРРБ. Следва служебният 

министър да подпише дого-

вори с общините за изпъл-

нение на проектите, като 

те ще се финансират 30% 

авансово, а останалите 

средства ще се изплащат 

периодично след предста-

вяне на документи за из-

вършени дейности“, уточ-

няват от МС. 

Списъкът на предло-

женията за целево финан-

сиране на инвестиционни 

проекти на общините са 

публикувани на интернет 

страницата на в. „Строи-

тел“ www.vestnikstroitel.bg.

споразумение, осъществе-

ни са всички законодател-

ни мерки във връзка с пър-

вото плащане, изградена 

е информационна система 

и е разработена и приета 

вътрешна нормативна база 

за изпълнението на рефор-

ми и инвестиции, включи-

телно Система за управле-

ние и контрол. 

В следващите дни пред-

стои изпращането на пър-

вото искане за получаване 

на средства по механизма, 

които след двумесечна 

оценка от страна на ЕК 

и процедура в Съвета се  

очаква да пристигнат през 

есента. 
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Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

Очакваме от служебния 
кабинет воля за намиране 
на решение на проблема 
с разплащанията към 
бранша и възстановяване 
на инвестиционната 
активност в страната

Ренета Николова

Инж. Терзиев, позво-

лете ми в началото на 

нашия разговор да Ви поз-

дравя за един наистина 

извоюван от Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) успех - гласуването 

от Народното събрание 

(НС)на промяната в За-

кона за обществените 

поръчки (ЗОП), даваща 

възможност на Минис-

терския съвет (МС) да 

приеме методика за ин-

дексация на договори-

те в строителството. 

Приемането на текста 

стана буквално в послед-

ния работен ден на 47-ия 

парламент и на фона на 

протестните действия 

на КСБ и Българска бран-

шова камара „Пътища“ 

(ББКП). Какво следва?

Благодаря! Приемането 

на индексацията е безспо-

рен успех за КСБ. Това беше 

тема, по която КСБ работи 

от близо година, и наисти-

на се радвам, че огромните 

усилия, които бяха положе-

ни от ръководството на 

Камарата, администраци-

ята и, разбира се, екипа на 

в. „Строител”, доведоха до 

този резултат. Искам да 

използвам възможността 

да благодаря на всички ко-

леги от Изпълнителното 

бюро (ИБ) и Управителния 

съвет (УС), които отда-

доха своето време, сили и 

ресурси, за да постигнем 

трудно - подчертавам - 

този успех, както и на еки-

пите на КСБ и в. „Строи-

тел”. Благодаря и на всички 

политици, които макар и в 

последните дни от рабо-

тата на НС, все пак наме-

риха воля да бъде прието 

това изключително важно 

не само за строителния 

бранш, но и за цялата дър-

жава решение. Както каза-

хте, всичко това се случи 

на фона на тридневните 

протести, в които КСБ 

участва заедно с ББКП. Ние 

поставихме 3 искания, кои-

то не търпят отлагане - 

индексацията, разплащане 

към фирмите и рестарт на 

инвестиционната актив-

ност в страната. Засега 

постигнахме успех само по 

първото ни искане, други-

те две остават като се-

риозни предизвикателства 

пред служебния кабинет. 

И на въпроса какво следва 

- ще търсим максимално 

бързи срещи със служебния 

кабинет и ще настояваме 

за спешно приемане на ме-

тодика за индексация. Има 

такава изготвена, по коя-

то стигнахме до консен-

сус с представителите на 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството и Минис-

терството на финансите 

в предишния кабинет. Ще 

настояваме и за незабавно 

разплащане към бранша за 

изпълнени от фирмите дей-

ности по пътни, жп, ВиК и 

други проекти, възложени 

им от държавата или общи-

ните. Трябва да се намери 

решение на този проблем. 

Важно е да се предприемат 

и необходимите стъпки за 

подсигуряване на зимното 

почистване и ремонт на 

пътищата, там проблемът 

е, че срокът на анексите 

изтича на 30 септември. 

Това също е въпрос, който 

не търпи отлагане. И не на 

последно място - надяваме 

се служебният кабинет да 

възстанови нормалната 

инвестиционна актив-

ност в страната. Знаете, 

че редица важни проекти 

бяха спрени с най-различни 

мотиви, други не се възла-

гаха. Потърпевши от това 

са най-вече гражданите, 

те ще бъдат лишени от 

модерна европейска инфра-

структура. Не е за прене-

брегване и опасността от 

неизпълнение на редица ев-

ропроекти, което ще дове-

де до връщане на евросред-

ства и загуби за страната 

ни. Много са сериозни зада-

чите, с които трябва да се 

справи служебното прави-

телство, но КСБ като една 

от най-големите и автори-

тетни браншови организа-

ции е готова да предоста-

ви експертно съдействие 

по всички актуални за 

сектора теми. Очакваме 

още в началото на следва-

щата седмица среща със 

служебния министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството Иван 

Шишков. Поискали сме сре-

ща и със служебния минис-

тър на финансите Росица 

Велкова-Желева. Изпратили 

сме и писмо за среща с пре-

миера Гълъб Донев.

Темата за лот 3.2 на 

АМ „Струма” излезе от-

ново на дневен ред с нови-

ната, че в последния си ра-

ботен ден министърът в 

оставка Борислав Сандов 

е прекратил строител-

ството на два участъ-

ка от лота и е отменил 

оценките за въздействие 

на околната среда. Какъв 

е коментарът Ви?

Аз лично не знам да има 

друг проект, който толко-

ва единодушно да е успял да 

обедини професионалната, 

експертната и научната 

общност, български и меж-

дународни специалисти, 

екологични организации, 

местна власт и граждани, 

както това бе направено за 

лот 3.2. Повече от 8 години 

се търсеше оптималният 

вариант за преминаване 

през Кресненското дефиле, 

който да е технологично, 

икономически, социално и 

екологично най-подходящ. В 

хода на дискусиите катего-

рично бе отхвърлен вариан-

тът с изграждане на дълъг 

15 км тунел не само заради 

цената, която е огромна 

за страна като България, 

и непосилните последва-

щи разходи за поддръжка, 

но и заради сеизмичната 

зона, която крие рискове 

заради радиоактивните 

находища и щетите, които 

прокопаването на подобно 

съоръжение ще нанесе на 

природата в дефилето. 

След многократни срещи 

и обсъждания експертна-

та общност се обедини 

около варианта Г10,50. 

Преминаха необходимите 

съгласувания, обществени 

обсъждания, проведени бяха 

съответните процедури и 

бяха избрани изпълните-

ли. И вместо да започнат 

реалните строителни 

дейности и този участък 

да бъде изграден и магис-

тралата завършена, един 

министър в оставка, и то 

в последния си работен 

ден, решава да пренебрег-

не всичко това и да вземе 

еднолично решение с огро-

мни негативни последици 

за реализацията на този 

важен европейски коридор 

за държавата, която ще за-

губи милиарди, и най-вече - 

за хората. Тази отсечка 

води черната статистика 

за катастрофи и жертви 

в страната, там загиват 

хора! Мисля, че здравият 

разум трябва да победи ло-

бистките интереси и това 

взето в 12 без 5 решение да 

бъде отменено. Общест-

веният интерес трябва да 

бъде защитен. 

Още две предложения, 

касаещи строителния 

бранш, гледа НС в послед-

ния си работен ден. В ЗОП 

- за ограничаването на 

инженеринга и в Закона за 

устройство на терито-

рията (ЗУТ) за разширя-

ване на кръга от „заинте-

ресовани лица“, които да 

могат да обжалват вече 

не само процедурите, но 

и разрешения за строеж 

и разрешения за ползване. 

И по двете КСБ излезе с 

категорични правно обо-

сновани становища.

Предложението за про-

мени в ЗУТ бе категорич-

но отхвърлено и в Парла-

ментарната комисия по 

регионална политика, бла-

гоустройство и местно 

самоуправление, и в зала и 

това за нас е удовлетво-

рително. Предотвратихме 

правен абсурд, който дава-

ше възможност за блокира-

не на целия инвестиционен 

процес, разширявайки кръга 

на т.нар. заинтересовани 
На национален протест строителният бранш настоя за справедлива индексация и държавата 

да разплати дължимите суми към фирмите

Снимки в. „Строител“
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лица и давайки им широка 

възможност за злоупотре-

ба с права. Текстовете, 

свързани с ограничаване на 

инженеринга, бяха приети 

от регионалната комисия, 

но не минаха в пленарна 

зала. КСБ винаги е имала 

ясна позиция за инжене-

ринга - той е европейска 

наложила се практика с 

редица предимства. Така 

че и по двата законопро-

екта реакцията на КСБ бе 

навременна и много добре 

юридически обоснована и 

резултатите са от полза 

не само на бранша, но и на 

възложителите, и на всички 

граждани.

Участвате активно в 

откритите приемни на в. 

„Строител” в ОП на Кама-

рата в страната. Какви 

са Вашите впечатления 

от тези срещи?

Тези срещи за мен са 

изключително важни и мно-

го полезни. Освен че в тях 

се включват областните 

председатели на Камарата 

и фирмите членове, на сре-

щите участват и кметове 

на общини, областни упра-

вители, главни архитекти. 

От последните такива 

събития, които се състо-

яха в Кюстендил, Перник и 

Златоград, виждам, че про-

блемите са общи и че на-

гласата е заедно да търсим 

най-добрите решения. Све-

рявам си часовника като 

председател на тези срещи 

- дали поставяме правилни-

те приоритети и какво още 

можем да направим, за да 

сме по-полезни на фирмите. 

Поздравявам в. „Строител” 

за инициативата, продъл-

жавайте все така! 

15-ата си година от-

белязва през 2022 г. КСБ. 

Какво е най-важното по-

стигнато, какво е пос-

ланието? Какви инициа-

тиви се предвиждат по 

повод годишнината?

15 години са сериозен 

период за една организа-

ция, особено в динамич-

ните и сложни времена, в 

които живеем и се разви-

ва бизнесът у нас, в това 

число и строителният. 

Посланието е развитие и 

устойчивост. Камарата 

вече е незаобиколим фак-

тор в обществено-иконо-

мическия живот, стабилен 

и отговорен партньор и ко-

ректив на институциите. 

КСБ работи активно и в 

конструктивен диалог с ос-

новните национално пред-

ставителни организации. 

Реагираме на актуалните 

предизвикателства, но и 

вървим напред, развиваме 

се, гледаме към бъдещето 

- към дигитализацията, 

модерните технологии и 

иновативните материали. 

Инж. Терзиев взе участие в 14-ата открита приемна на в. „Строител“ в Перник

Имаме Централен професи-

онален регистър на стро-

ителя, 27 Областни пред-

ставителства, вестник, 

дружество за професионал-

на квалификация, фондация 

и сме учредители и коор-

динатори на Европейски 

цифров иновационен хъб 

в сектор „Сроителство-

то“. Имаме с какво да се 

гордеем като организация 

за изминалите 15 години. 

Планираме да отбележим 

годишнината с редица ини-

циативи - алманах, излож-

ба, празник на строителя, 

на който ще отличим хо-

рата с най-големи заслуги 

към КСБ.

Очакват ни и много за-

дачи занапред, но аз съм 

оптимист за бъдещето и 

на Камарата, и на бранша.
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Десислава Бакърджиева 
Ренета Николова

Проектът за лот 3.2 на 

автомагистрала „Струма“ 

се връща в изходна позиция, 

след като на 1 август в по-

следния си работен ден като 

министър на околната среда 

и водите Борислав Сандов 

спря 2 процедури за строи-

телство на части от лота. 

Той оповести действията 

си на 2 август в социалните 

мрежи, като написа: 

„Спрях изпълнението на 
проекти в Кресненското 
дефиле след получено на 27 
юли писмо от службите на 
Европейската комисия (ЕК). 
В него ясно се посочва, че в 
изпълнение на европейските 
директиви ЕК очаква от бъл-
гарското правителство нова 
оценка по ОВОС и Оценка за 
съвместимост с „Натура 
2000“ на АМ „Струма“ за лот 
3.2 в района на Кресненски 
пролом, като в нея пълно и 
равностойно се оценят от-
ново всички възможни алтер-
нативи. ЕК недвусмислено 
подчертава, че не може да се 
предрешава изборът на ал-
тернативи и че службите на 
ЕК ще наблюдават отблизо 
всички действия по проекта 
и ще гарантират съответ-
ствието с екологичното за-
конодателство, като вземат 
нужните мерки в тази посо-
ка, ако е нужно.“

Сандов написа комента-

ра, след като по-рано излезе 

информация, че в последния 

си ден като министър той 

е отменил всички предиш-

ни процедури по Оценка за 

въздействие върху околната 

среда (ОВОС), които дава-

ха възможност да бъде до-

вършена АМ „Струма“ през 

Кресненското дефиле.

Борислав Сандов заявява 

още: „Един ден преди писмо-
то на ЕК, на 26 юли, посочих 
същите обстоятелства на 
министъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, а именно, че за да 
се спазят изискванията на 
европейското и национално 
законодателство и да не се 
загубят европейски сред-
ства, е нужно да се изготвят 
нови ОВОС и ОС и че реше-
нието по ОВОС от 2017 г. не 
може да се прилага. Взимайки 
предвид писмото на ЕК, на 1 
август спрях 2 процедури за 
строителство на части от 
лот 3.2 на АМ „Струма“ към 
АПИ. И двете реално влизат 
в нарушение на европейски-
те изисквания, защото водят 
до липса на нов ОВОС и ОС и 
предопределят изпълнение-
то на алтернативата, одо-
брена през 2017 г. – тоест 
неспирането им би довело 
до пряко нарушаване на ев-
ропейските директиви и на 
условията на ЕК и до послед-
ващи мерки от страна на ЕК 
спрямо България.“

Бившият министър за-

Съществуващият пътен 

участък в Кресненското де-

филе е може би най-опасният 

в България или си съперничи 

по ПТП с трасето Русе – Ве-

лико Търново през Бяла. Ние 

като общество трябва да 

направим всичко възможно 

пътуването през тези учас-

тъци да е по-безопасно. Вече 

се уморихме да броим жерт-

вите година след година. В 

тази връзка всяко двоумене 

и бавене дали да бъде този 

вариант или другият, дали 

това решение е по-хубаво 

или другото е по-правилно, 

нанася неимоверни щети 

и ги плащаме с цената на 

човешки живот. Чувам от 

много хора и колеги, които 

пътуват през дефилето, 

че преминават със страх. 

Факт е, че пътят е опасен 

за всички, и недоумявам как 

може да бъде взето решение 

за спиране на процедури за 

строителство на части от 

лот 3.2, и то от министър в 

оставка в последния му рабо-

тен ден?! Тук вече не мога да 

скрия възмущението си!

Призовавам служебното 

правителство и новият ми-

нистър на околната среда да 

намерят най-бързото реше-

ние, включително да се по-

търси възможност за отмя-

на на заповедта на Борислав 

Сандов, защото за неговите 

грешки, за тези екологични 

лобизми за първи, втори или 

трети вариант – всички пла-

щаме с цената на живота 

си. Трафикът непрекъснато 

нараства във всички посоки 

и обричаме на смърт жени, 

мъже и деца. 

В спешен порядък трябва 

да се намери вариант, тъй 

като и държавата ще връща 

пари на ЕС за цялостното 

финансиране на АМ „Стру-

ма“. На целия хал, в който 

сме – недостиг от финан-

сиране във всички сфери на 

обществото, обедняване-

то на хората, инфлацията, 

и ние просто вместо да се 

възползваме от европейска-

та помощ, за да направим 

нещо за хората, да спираме 

реализация на проект и дър-

жавата да връща средства. 

Това е недопустимо!

В годините за премина-

ването на магистралата 

през Кресненското дефиле 

имаше множество експерт-

ни съвети, кръгли маси, съ-

бирания, заседания - орга-

низирани от КСБ, отделени 

бяха и време, и енергия на 

много специалисти. Напра-

виха се геоложки, сеизмични 

и всякакви възможни доклади, 

доказа се опасността от ра-

диоактивни метали. Отре-

чена от всички експерти бе 

идеята за дълъг 15 км тунел. 

Не само заради изграждане-

то, а и заради нуждата от 

поддръжка след това. Обще-

ството трябва да разбере, 

че ако се върнем на вариан-

та за тунел в Кресненско-

то дефиле, трябва да бъде 

създадена държавна адми-

нистрация с капацитета и 

бюджета на АПИ, която да 

работи само за това съо-

ръжение. Да разполага със 

съответните противопо-

жарни служби, хеликоптерни 

площадки и техника, които 

да се използват при аварии, 

здравни пунктове, работещи 

24 часа в денонощието. Тряб-

ва да е ясно какви сериозни 

средства ще са необходими 

за поддръжката на тунела. 

Затова апелирам за бър-

за реакция от страна на 

служебния кабинет. Хората 

не могат да чакат още 15 г. 

да се изгради АМ „Струма“. 

Решението на бившия минис-

тър Сандов трябва спешно 

да се отмени и в най-кратки 

срокове да започне реализа-

цията на лот 3.2 на магис-

тралата.

Д-р ик.н Николай Иванов, член на УС на КСБ и 
председател на УС на ББА „Пътна безопасност“:

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ:

Моето мнение е, че това 

е некоректно поведение на 

един министър в оставка в 

последната минута на свое-

то министерстване, с което 

поставя своя следващ колега 

и служебното правителство 

в матово положение. Ако слу-

жебният министър на окол-

ната среда не отмени тази 

заповед или МРРБ и АПИ не 

обжалват решението, озна-

чава, че трябва отново да се 

премине през цялата проце-

дура по ОВОС, проектиране 

и всичко останало. Ако се 

остане в тази ситуация, 

следващите минимум 10 – 15 

години няма да има магис-

трала. Най-важно е, че се 

поставят под риск хората, 

защото в участъка има мно-

го ПТП. Но за някои са по-ва-

жни жабите, мишките и гу-

щерите, отколкото хората. 

Или някой иска чужда фирма 

да изгради един тунел, кой-

С решението на бившия 

министър на околната среда 

всички усилия на КСБ и други 

браншови и неправителстве-

ни организации, университе-

ти, агенции, министерства 

и т.н. отиват на вятъра. 

Имаше широко обществено 

обсъждане, правиха се срещи 

с екоорганизациите и сега 

изведнъж излизаме на изход-

но положение. Това означава, 

че проектът се връща в из-

ходна позиция, нов ОВОС и 

минимум 20 години още, за 

да потвърдим вече извест-

ни неща като, че при голям 

тунел ще изкопаем радио-

активен материали и други, 

които ще нарушат тотално 

екоравновесието. Въпрос-

ният тунел, за който пак 

се заговори, трябва да има 

вентилация, обслужване, за 

строителството му ще са 

необходими временни пъти-

ща с километри в планината.

Убеден съм, че цялата 

строителна общност и 

всички, които са заинтере-

совани – кметове, граждани, 

ще се активизират за за-

почване на нови обществени 

обсъждания и за отмяна на 

решението на Борислав Сан-

дов. Не мисля, че е редно за 

нещо, което е прието и има 

одобрен ОВОС, някой с лека 

ръка да го отменя, защото 

той така е решил. Старти-

рането на нова процедура 

по ОВОС означава 20 години 

назад. Няма проблем да има 

препоръки и да се направи 

ново обследване, ако някъде 

в някой участък има нещо, 

което притеснява МОСВ или 

екоорганизациите, или друга 

то доказано е неекологичен 

и икономически непосилен за 

нашата страна.

Новият министър на 

околната среда и служеб-

ното правителство много 

спешно трябва да се запоз-

наят с проекта, да бъдат 

информирани за всички тези 

документи, които бяха съз-

дадени при общественото 

обсъждане на лот 3.2, да се 

използва 14-дневният срок за 

обжалване и да бъде отмене-

на тази заповед. Все пак има 

време забележките по ОВОС 

да бъдат отстранени или ко-

ригирани. 

Инж. Живко Недев, зам.-председател на секция               

явява още, че още от нача-

лото на мандата на прави-

телството е посочил, че 

максимално бързото започ-

ване на нов ОВОС и ОС с 

всички възможни алтерна-

тиви извън Кресненския про-

лом и град Кресна е най-ва-

жното условие за ускоряване 

строежа на магистралата, 

за получаване и запазване на 

европейското финансиране 

и за предотвратяване на 

бъдещи наказателни проце-

дури. „Моето решение е из-
цяло в синхрон с българското 
законодателство и с препо-
ръките на Европейската 
комисия, в т.ч. с писмото на 
DG Regio до МРРБ и МОСВ. 
Моето решение не поставя 
под риск средства на ЕС и 
България няма да връща пари 
вследствие на това реше-
ние“, завършва коментара 

си Сандов.

Избраният вариант за 

преминаване на АМ „Стру-

ма“ през Кресненското дефи-

ле Г10,50 – за който имаше 

одобрен ОВОС, бяха опреде-

лени изпълнители за строи-

телството и се реализира-

ха мерки за смекчаване на 

въздействието на трафика 

върху дивите животни и 

птиците в Кресненското 

дефиле (посочени в реше-

нието по ОВОС от 2017 г.), 

бе подкрепен от експерт-

ната и научна общност, 

включително от Камарата 

на строителите в България 

(КСБ), и получи одобрение-

то на институциите след 

широки обществени обсъж-

дания в населените места, 

които засяга магистралата. 

За да се стигне до взимане 

на решението за Г10,50, 

КСБ и в. „Строител“ 

работиха по темата в 

продължение на повече 

от 8 г.,

като беше привлечена 

експертна и научна общ-

ност не само от България, 

но и от чужбина. Проведе-

ните инициативи от КСБ, 

широко отразени в издание-

то на Камарата, сред които 

кръгли маси, срещи, изготве-

ни международни експерти-

зи – екологична и инженерно-

геоложка, доказаха, че Г10,50 

е най-доброто решение. Ва-

риантът 

Г10,50 бе избран от всич-

ки заинтересовани стра-

ни от гледна точка на 

сигурност и безопасност, 

както и по отношение на 

технико-икономически 

показатели, 

начин на реализиране 

и относно финансовия ас-

пект.

Месеци преди Борислав 

Сандов да спре процедурите 

за строителство на части 

от лот 3.2 на АМ „Струма“, 

той поиска държавата да 

се върне към вече отхвър-

лената идея за премина-

ването на магистралата 

през Кресненското дефиле 

с 15-километров тунел. Ва-

риантът беше категорично 

отхвърлен, цялата строи-

телна, експертна и научна 

общност застанаха зад по-

зицията, че строителство-

то на подобно съоръжение е 

нецелесъобразно, екологично 
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Експертната общност:
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Агенция „Пътна инфраструктура“ ще обжалва ре-

шенията на министъра на околната среда и водите Бо-

рислав Сандов от 1 август 2022 г., свързани с реализа-

цията на автомагистрала „Струма“ през Кресненското 

дефиле - лот 3.2. 

Обръщаме внимание, че Решение по ОВОС №3-3/2017 

г., с което е одобрено осъществяването на автомаги-

страла „Струма“ лот 3.2, е издадено от министъра на 

околната среда и водите по съответния законоуста-

новен ред. От тогава до момента АПИ работи в тясно 

сътрудничество с всички държавни институции, имащи 

отношение към проекта, тъй като за успешното реа-

лизиране на сложен стратегически инфраструктурен 

обект на държавата, каквато е отсечката между Круп-

ник и Кресна, е от значение експертизата на специали-

сти от различни направления.

За участъка лот 3.2 на АМ „Струма“ с Решение по 

ОВОС №3-3/2017 е одобрен вариант „Източен Г10,50“ по 

прединвестиционно проучване от 2016 г. Той предвиж-

да дясното платно в посока Кулата да е по съществу-

ващия път в дефилето, който ще се рехабилитира, а 

лявото платно в посока София с габарит 10,50 да е в 

източна посока от дефилето. 

Решаващо предимство на „Източен вариант Г10.50“ 

е еднопосочното движение на превозни средства, което 

съществено ще намали трафика в дефилето и риска от 

инциденти. Предприеманите мерки за опазване на чо-

вешкия живот, както и на животински видове в района 

ще подобрят значително настоящата ситуация. Друго 

предимство на този вариант е значителната гъвка-

вост при експлоатацията на участъка, каквато в мо-

мента липсва. В случай на инциденти, аварии, природни 

бедствия или други събития, засягащи едното платно, 

движението ще може да бъде веднага пренасочено по 

другото. Това ще позволи бърза и безопасна реакция на 

институциите, както и ще намали затрудненията и 

забавянията на трафика през това време.

В становището на МОСВ за съгласуване на еколо-

гичната оценка на програма „Транспортна свързаност 

2021-2027”, по която е предвидено да се изпълнява ин-

фраструктурният обект, са определени мерки и усло-

вия при прилагането на програмата за проекта лот 3.2 

на АМ „Струма“. Условията изискват извършването на 

допълнителна оценка на алтернативите и възможност-

ите за строителството на две трасета на лот 3.2 на 

АМ „Струма“ – Г10.50 и Г20, включително по отношение 

на специфичните природозащитни цели и мерките за 

защитените зони „Кресна - Илинденци“ и „Кресна“, при 

стриктно изпълнение на препоръките на Европейската 

комисия. 

За да се направи тази допълнителна оценка, целите 

на двете защитени зони, засегнати от проекта, тряб-

ва да се определят и приемат от МОСВ. За съжаление 

повече от две години те не са одобрени от екоминис-

терството и това възпрепятства АПИ да направи до-

пълнителен анализ, за да се отговори на препоръките 

на ЕК по апликационната форма на проекта. Не може 

да се изпълнят и ангажиментите, поети пред ЕК за 

изпълнение на мерките за запазване на биоразнообра-

зието, предвид постановено от МОСВ решение от 1 

август 2022 г. 

В полученото писмо на 27 юли 2022 г. от ЕК ясно се 

посочва, че на практика определянето на специфични-

те консервационни цели за засегнатите от проекта 

защитени зони е основното, което България следва да 

направи. Посочва се, че след като целите бъдат опре-

делени и приети, следва да се ревизира оценката за 

съвместимост на проекта спрямо тях. Агенция „Пътна 

инфраструктура“ не е спирала да полага усилия за усъ-

вършенстване и доработване на проектната докумен-

тация, за да отговори на всички препоръки на ЕК. АПИ 

не е спирала да търси диалог с всички заинтересовани 

страни за намирането на консенсусни решения проек-

тът да се реализира по най-екологодопустимия начин, 

в съответствие с изискванията на европейското и на-

ционалното законодателство.

Инж. Стефан Чайков, председател 
на УС на ББК „Пътища“:

Проф. д-р инж. Румен Миланов, 
член на УС и почетен член на 
ББА „Пътна безопасност“:

Решението на бившия минис-

тър на околната среда Борислав 

Сандов за АМ „Струма“ буквално 

ликвидира проекта. За съжаление 

ние нямаме лостове като бран-

шови организации да реагираме. 

Единственото, което бихме могли 

да направим, е да очакваме АПИ и 

МРРБ да обжалват решението или 

новият министър на околната сре-

да и водите да отмени заповедта. 

Защото това е просто несъстоятелно и поставя под риск 

цялата АМ „Струма“ като проект. Освен всичко друго се 

оказва и поредната неистина, с която се сблъскваме, за-

щото имахме уверение от вече бившия зам.-министър 

на регионалното развитие и благоустройството Ивайло 

Стайков, че в рамките на доскоро управляващата коали-

ция е постигнато съгласие да се изпълнява проектът за 

лот 3.2 по одобрения ОВОС и трасета. Очевидно вместо 

това в крайна сметка Борислав Сандов е решил в послед-

ния си ден като министър да сложи кръст на АМ „Струма“, 

което не е държавническо поведение. Сандов отменя всич-

ки решения по ОВОС, без да предлага алтернатива и да 

възлага нов ОВОС. Просто къса проекта АМ „Струма“ и го 

хвърля в коша. Това представлява решението му. 

По отношение на варианта за тунела ББКП и аз лично 

многократно сме изказвали мнение, че това не е състоя-

телно решение и има множество научни доказателства, че 

ще възникне потенциален проблем заради установената 

радиация, въобще дори не смятам, че е необходимо да об-

съждаме идеята за тунела. Беше намерено прилично техни-

ческо решение, което да ускори процеса и изпълнението на 

лот 3.2 да влезе в рамките на програмен период 2021–2027 

г. За съжаление, ако съдът не отмени решението или не го 

направи новият министър на околната среда, строител-

ството на АМ „Струма“ става невъзможно и България ще 

претърпи сериозни санкции. Необходимо е да се вземат 

много спешни мерки, защото под риск са близо 2 млрд. евро.

и икономически необосно-

вано и най-важното – не е 

безопасно. От една страна, 

защото районът на 

Кресненското дефиле 

е разположен в една от 

най-сеизмично активни-

те области 

в тази част на Балкан-

ския полуостров, а трасе-

то на тунела ще пресича 

много разломни зони, някои 

от които са активни. От 

друга – в близост до дефи-

лето има ураново находище 

и повишени концентрации 

на радионуклиди. Сериозен 

проблем е и къде ще бъде 

извозен огромният обем из-

копана земна маса, за скла-

дирането на която ще са 

необходими съответните 

площи. Не бива да се подце-

нява и времето, което ще е 

нужно за изграждането на 

тунела – срокът за преми-

наване през всички проце-

дури до строителството 

и самото изграждане ще е 

между 10 и 15 г., през които 

ще продължи да функциони-

ра съществуващото трасе, 

където се отчита една от 

най-високите концентрации 

на ПТП.

Лот 3.2 е включен за 

финансиране в Програма 

„Транспортна свързаност 

2021–2027“, но с последното 

решение на министър Сан-

дов реализацията му е под 

угрозата за провал. Страна-

та ни не само може да загу-

би предвидените средства 

от ЕС за последния участък 

от АМ „Струма“, но и да 

връща безвъзмездните ев-

ропейски средства, с които 

през годините се изградиха 

останалите трасета на 

автомагистралата. Един-

ственият начин да бъде 

довършена АМ „Струма“ 

по Програма „Транспортна 

свързаност 2021–2027“ е 

структура. Но не може по 

този начин с едно министер-

ско решение с лека ръка да се 

задрасква АМ „Струма“. Това 

означава, че пътната връз-

ка България – Гърция отива 

на ниво 2004 г. – с тапи на 

движението. Още 20 г. в 

Кресненското дефиле ще има 

ужасен трафик, който ще 

обгазява цялата територия 

и ще унищожава биоразноо-

бразието. Колкото по-бързо 

се изгради АМ „Струма“ и се 

изнесе част от движението 

от Кресненското дефиле, 

толкова по-добре. 

През изминалите години 

на обсъждане на варианти 

всички се убедиха, че 15 км 

тунел не е добър вариант. 

Новото отлагане на стро-

ителството ще доведе до 

нови катастрофи и жертви, 

като темпът на нараства-

нето им ще се увеличава. 

Трафикът преди 20 г., сега 

и след още 20 г. няма как да 

е еднакъв, жертвите ще са 

в геометрична прогресия. 

Ситуацията в дефилето ще 

се влошава и АПИ ще продъл-

жи да се чуди какви мерки да 

вземе. 

Не знам къде в целия 

свят се прави по този начин 

- един човек да спира разви-

тието на един цял регион. 

В демократичните страни, 

които се опитваме да дос-

тигнем, промяната на даден 

закона става с години. А ние 

тук с лека ръка се отказва-

ме от приетия ОВОС, защо-

то някой еднолично взема 

решение, без да се допита 

до експертната и научната 

общност.

Много добре е, че в. 

„Строител“ не спира да следи 

цялата сага с изграждането 

на АМ „Струма“. Ако се изва-

дят от архива на медията 

всички публикации по тема-

та, могат да се издадат то-

мове с мнения. Те трябва да 

се прочетат, за да се види, 

че одобреният вариант за 

строителство на лот 3.2 е 

най-добрият възможен от 

икономическа, екологична, со-

циална гледна точка и заради 

безопасността. Много се на-

дявам МРРБ, МОСВ и АПИ да 

бъдат активни в следващи-

те дни и да има разум, който 

да надделее над решението 

на бившия министър на окол-

ната среда. Няма време за 

губене. Не може от магис-

трала с дължина 200 км да 

са ни останали 20 км за из-

граждане и да не я завършим 

заради нечие решение. Няма 

никаква логика в решението 

на министър Сандов. Това е 

логика на непрофесионалист 

в областта на транспорта.

Секция „Транспортна ин-

фраструктура“ към КСБ ще 

бъде много активна по тема-

та. Ще се опитаме да бъдем 

в помощ на институциите. 

Ще разчитаме и на парт-

ньорството на в. „Строител“ 

за достигане на информация-

та до всички ключови факто-

ри за проекта. 

новият министър на окол-

ната среда и водите да 

отмени решението на своя 

предшественик или Минис-

терството на регионално-

то развитие и благоустрой-

ството и Агенция „Пътна 

инфраструктура“ да обжал-

ват решението в законно 

установения 14-дневен срок.

С цел да съберем мате-
риалите, публикувани във в. 
„Строител“ по темата лот 
3.2, на сайта на изданието 
създадохме нова категория 
„АМ Струма“ лот 3.2. В нея 
всеки заинтересован може 
да проследи развитието 
на проекта през годините, 

изразените позиции от 
български и международни 
експерти и всички инициа-
тиви, свързани с намиране-
то на най-добрия вариант 
за преминаване на магис-
тралата през Кресненско-
то дефиле.

В. „Строител“ изпрати 

официално запитване до 

МОСВ какви мерки ще бъ-

дат предприети относно 

решението за лот 3.2. на 

министъра (в оставка) 

Борислав Сандов. 

Изданието на КСБ про-

дължава да следи темата. 

Решението на министъра на 

околната среда и водите (в остав-

ка) Борислав Сандов в последния 

момент за АМ „Струма“ е парадок-

сално. Не е редно такъв важен и 

съществен въпрос, който касае не 

само пътностроителната дейност, 

но и цялото общество, което използ-

ва това трасе, да се реши в послед-

ните минути, и то по такъв начин. 

Има одобрен ОВОС и някакви препо-

ръки и изведнъж някой решава да отмени всичко. Кой е 

този някой? Днес е министър, утре не е. Държавата не 

е бащиния, тя е на суверена. Не може да се решава така!

Нека да погледнем и от чисто техническа гледна точ-

ка. Вариантът за дълъг тунел е отпаднала идея като тех-

ническо решение. Направиха се толкова проучвания в тази 

земетръсна зона, които доказаха, че има редица проблеми. 

Ако започнем сега да ги изброяваме, ще трябва да напи-

шем голяма статия за недостатъците на дългия тунел. 

Няма как да не споменем, че тунелът ще има сериоз-

но негативно влияние на екологията. Някой ще каже как 

така? При такова съоръжение трябва да се построят 

пътища, които да осигурят обслужване при инциденти. 

Подобни трасета трябва да се изградят в планината и да 

се поддържат в готовност и при възникване на ситуация 

да може да се извършват аварийно-спасителни и еваку-

ационни мероприятия. Освен това отработените газове 

ще са в планината. Тази отсечка от 15 км ще създава и 

страхотен проблем при хомогенния транспортен поток. 

Ще се образуват колони, ще има сериозна загуба на време. 

С последното решение на бившия министър е застра-

шено финансирането на проекта за лот 3.2 и се създава 

риск да връщаме средствата, които сме получили досега 

за АМ „Струма“. Това прибързано и необмислено решение 

трябва да бъде коригирано и да се търсят съответните 

административни и съдебни процедури то да бъде обяве-

но за нищожно.

          „Транспортна инфраструктура” към КСБ:
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Държавата удовлетвори първото от трите искания на сектора – индексация сега, 
решаването на проблема с разплащанията към пътните фирми остава за служебния кабинет

Екип в. „Строител“

В три поредни дни, от 27 до 29 юли, 

строителният бранш излезе на национален 

протест. С обявяването на протестните 

действия, които се проведоха съвместно 

от Камарата на строителите в България 

(КСБ) и Българска браншова камара „Пъти-

ща“ (ББКП), секторът настоя за справедлива 

индексация сега, незабавно намиране на ре-

шение за разплащане на дължимите към път-

ностроителните фирми суми и рестарт на 

инвестиционната активност и строител-

ството в цялата страна. Браншът изрази 

недоволството си пред Народното събрание 

(НС), на Софийския околовръстен път и на 

възлови точки в цялата страна. В рамките 

на протестите бяха затворени и ключови 

пътни артерии във Варна, Бургас, Шумен, 

Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Гоце 

Делчев, Благоевград и др.  В последния си ра-

ботен ден депутатите от 47-ото НС приеха 

на две четения промяна в Закона за общест-

вените поръчки, която позволява приемането 

на методика за индексация на договорите в 

строителството. Останалите искания на 

сектора останаха без решения. Вестник 

„Строител“ следи темата и в трите дни на 

националния протест. Ето мненията, които 

събрахме:

Постигнахме успех за индексацията, продължаваме да насто-

яваме категорично за разплащане на задълженията към пътните 

фирми. Строителите трябва да получат разплащане за изпълнени-

те, възложени им от държавата дейности. За това и за бързото 

приемане на методика за индексация ще търсим среща със слу-

жебния кабинет веднага след назначаването му от президента. 

Трябва да се възстанови и нормалната инвестиционна дейност 

в страната и да продължи работата по важните за държавата и 

всички граждани инфраструктурни обекти.

Инж. Чайков, три дни пътностроителният бранш 

протестира. Бихте ли обобщили колко фирми се вклю-

чиха в протеста, на колко места в страната компани-

ите излязоха да изразят своето недоволство?

Навсякъде в страната фирмите се включиха в про-

теста. ББК „Пътища“ подготви и разпространи специ-

ална декларация във връзка с протестните действия и 

с факта, че постигнахме само едно от трите основни 

искания на протеста – промяна в Закона за обществени-

те поръчки, която позволява приемането на методика за 

индексация на договорите в строителството. За съжа-

ление въпросът с разплащанията към фирмите  – второ-

то ни основно искане, не получи решение от депутатите.

Как ще коментирате реакцията на държавата? 

Имаше няколко неуспешни опита да се проведе парла-

ментарна регионална комисия, включително и на 29 

юли, за да се разгледа решението на Народното събра-

ние от 20 април, дадоха се два брифинга – в Министер-

ски съвет и в МРРБ.

Мога да определя реакцията като чисто политикан-

стване. Имаше много по-елегантни и работещи решения. 

Първо, никой не потърси диалог с нас и, второ, за пореден 

път г-н Настимир Ананиев и тези, които му диктуваха 

какво да прави, предлагаха неработещи решения и по-

добре, че не се приеха. 

Как ще продължите да си търсите правата с оглед 

на кризата в управлението на държавата? Докога ще 

протестирате?

29 юли бе последен ден на протестите в страната. 

Незабавно ще потърсим диалог с новия служебен минис-

тър на регионалното развитие и благоустройството. 

Ще процедираме в зависимост от качеството на диа-

лога.

Забавената индексация как се отрази на пътния 

бранш на фона на неразплатените средства към фир-

ми за свършени СМР?

Както можете да се досетите, ситуацията от 

липсата на индексация стана още по-плачевна. Целият 

строителен бранш е засегнат от липсата на индексация 

толкова време. КСБ знае много добре колко строители 

фалираха. Пътните фирми са буквално на ръба и ние ще 

очакваме от служебния кабинет спешни действия, като 

имаме предложения в тази посока.

Какво ще се случи с пътната инфраструктура в 

страната и с пътния бранш, ако скоро не се намери 

решение на проблемите?

Пътната инфраструктура ще се доразруши, след 

като се остави от досегашното правителство в тра-

гично състояние най-вече по вина на премиера и минис-

търа на финансите. Липсата на решение за бранша ще 

доведе буквално до катастрофа. Надявам се, че ще се 

прояви здрав разум, както и че Конституционният съд ще 

отмени решението на Народното събрание от 20 април 

т.г., нашите адвокати са категорични в тази посока. 

Това ще отвърже ръцете на служебния кабинет да пред-

приеме конкретни действия.

Като вносител съм мно-

го щастлив, че в последния 

ден на това НС успяхме да 

приемем промените в ЗОП, 

даващи възможност да се 

въведе методика за ин-

дексация на договорите в 

строителството. Считам, 

че по този начин успяхме да 

отпушим строителния про-

цес. Не само за бранша, но и 

за цялата държава и всички 

граждани  индексацията има 

огромно значение. Успяхме 

да спасим много средства, 

които в противен случай 

трябваше да връщаме обра-

тно в европейския бюджет. 

Имахме информация за много 

обществени поръчки, на кои-

то не се явяваха кандидати, 

както и за спиране на обекти 

в цялата страна заради лип-

са на индексация. С решение-

то на НС даваме възможност 

на МС да приеме методика, с 

която да се направи индек-

сация на договорите по об-

ществени поръчки.

Другата актуална тема 

е удължаването на срока на 

споразуменията с фирмите 

по договорите за текущ ре-

монт и поддържане на път-

ната мрежа. Предложението 

ни беше срокът да е до 30 

ноември, за да може следва-

щият регионален министър 

да работи по-лесно. За съ-

жаление бяха провалени три 

заседания на регионалната 

комисия, такова не се прове-

де и проблемът не можа да 

бъде решен. Каквото беше по 

силите на представителите 

на управляващата коалиция, 

беше направено. 

Ще коментирам и от-

хвърлянето на предложение-

то в ЗОП за ограничаване на 

инженеринга. В пленарна зала 

ясно се видя, че ограничава-

нето до 120 хил. лв. е спорно. 

Съвсем нормално беше да не 

се приеме тази поправка.

Животът продължава и с протестите на път-

ностроителните фирми, защото ние сме отговорни хора 

и когато протестираме. Защо протестирахме? Тривиал-

но е да кажа, че нямаме пари за хляб. Процесът от тясно 

личен – за заплати, за осигуровки, за семействата ни, 

прерасна в общодържавен. Това, че поредният парламент 

безславно приключи мандата си, се отразява на близкото 

и по-далечното бъдеще на България. Защо? Защото няма 

държава без пътища, без пътно поддържане, без зимно 

почистване и т.н. 

Нашата работа не е да „висим“ с тежката техника 

по пътищата и да правим блокади, а да строим пътища, 

мостове, виадукти, кръгови кръстовища, отводнителни 

съоръжения и прочие.

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: 

Богомил Петков, депутат в 47-ото Народно събрание: Марио Николов, координатор  „Механизация“ 
Софийски околовръстен път, ББКП: 

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“: 
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Протестно шествие премина по Софийския околовръстен път

Варна
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Пътен възел „Белокопитово“ беше блокиран от протестиращи

Инж. Златев, и в трите дни на про-

тестите движението в столицата и в 

големите градове не спря.

Нашите протести винаги са били 

дисциплинирани, без провокации към об-

ществото и без да предизвикваме инци-

денти. Пътните строители работят в 

доста рискова среда, в която изисква-

нията за безопасност са издигнати на 

пределно високо ниво. За съжаление обаче 

явно досегашните управляващи не раз-

браха за какво протестираме и не напра-

виха нито една стъпка за решаването на 

справедливите искания на много голяма 

част от хората, които ще са нужни с 

машините си за предстоящото зимно 

поддържане и почистване, което в Бъл-

гария винаги е било сложно като дейност 

предвид географията ни. Националният 

протест на ББК „Пътища“ се проведе 

съвместно с Камарата на строителите 

в България. Сектор „Строителство“ ан-

гажира много голяма част от работната 

ръка в страната. Управляващите твър-

дят, че ние харчим обществен ресурс. 

Това е дълбоко погрешно, дилетантско 

разбиране. Държавата инвестира тези 

средства за изграждането на пътища, 

за развитието на бизнеса в тази същата 

държава.

Три дни строителната техника не 

се използва, което вероятно носи сери-

озни загуби за фирмите. Как ще продъл-

жите да си търсите правата?

За съжаление очакванията ни се сбъд-

ват – не се намери политическа воля 

проблемът да бъде решен. Лично минис-

тър-председателят Кирил Петков пое 

персонален ангажимент прословутата 

междуведомствена работна група – със-

тавена от двама юристи, двама финан-

систи и двама инженери-теоретици, да 

излезе с доклад за преценка на обекти-

те. Но те нямат нужната компетенция и 

като следствие се задържат 720 млн. лв. 

при инфлация към 20%. До 29 юли Народ-

ното събрание имаше възможност да 

приеме разумно решение както за индек-

сацията, така и за разплащанията към 

фирмите, но уви… Оставаме в очакване 

служебното правителство да излезе с 

ясна визия за пътния сектор, без такава 

няма как браншът да се развива. Друга 

алтернатива просто няма – без пътна-

та инфраструктура няма да има разви-

та икономика и нормално функционираща 

държава.

Инж. Георги Златев, член на Контролния съвет на ББК „Пътища“: 

Инж. Стоянова, как-

ви са исканията Ви?

Исканията ни са за 

това, че АПИ не спазва 

споразуменията, които 

подписахме, и не извърш-

ва плащания по тях. До 

30 юни трябваше да бъ-

дат разплатени 50% от 

дължимите стойности, 

като това не се случи. 

Искаме  си  изработе-

ното. В крайна сметка 

тези пари са вложени в 

обекта, защото в наше-

то строителство ма-

териалите съставляват 

60% от проекта.  Ние 

сме вложили тези пари в 

строителството, а дър-

жавата бави плащания и 

не е ясно кога ще се из-

вършват такива. За нас – 

служителите – какво зна-

чи това? Значи, че няма 

да имаме работа, няма да 

имаме и доходи. Парите, 

които се дължат на фир-

мата, са много.

Какви ще са действи-

ята Ви от тук нататък 

предвид и политическа-

та обстановка?

Аз  не  виждам  как -

во може да се случи към 

настоящия момент. Ло-

шото е,  че  дори няма 

обществени поръчки за 

зимно поддържане и те-

кущ ремонт. Дори и сега 

да бъдат обявени, няма 

как да бъдат финализира-

ни до 15 ноември, когато 

стартира същинското 

зимно поддържане. Обик-

новено през септември 

АПИ иска от нас да имаме 

60% от материалите на 

плаца, които да са под-

готвени за сезона. Това 

няма как да стане. Мое-

то виждане е, че „влакът 

е заминал“. Трябва много 

спешна реакция от дър-

жавата, която или да се 

разплати, или да вземе 

други мерки, за да може 

да посрещнем една нор-

мална зима.

Инж. Гинка Стоянова, директор „Строителство“ в 
„Европейски пътища” АД:  

Г-жо Димитрова, как-

ви са исканията Ви, кои-

то доведоха до проте-

стите?

Протестираме  от 

април миналата година. 

Исканията ни винаги са 

били едни и същи – това, 

което сме изработили, да 

ни бъде разплатено. Да не 

ставаме заложник на по-

литически кризи, защото 

ние имаме договори, които 

сме изпълнили, и очакваме 

и възложителят да напра-

ви същото. В нашия случай 

това е държавното друже-

ство „Автомагистрали” 

ЕАД. Към момента нераз-

платените средства към 

нашата фирма са около 14 

млн. лв.

Как ще продължите 

от тук нататък да си 

търсите правата пред-

вид политическата об-

становка?

Нашите протести ви-

наги са били организирани 

от синдикалната орга-

низация на КНСБ. Като 

дружество сме част от 

Българска браншова ка-

мара „Пътища“ и подкре-

пяме напълно исканията 

на организацията. Синди-

катите също подкрепиха 

исканията, защото това 

едногодишно забавяне на 

плащанията и липса на 

развитие на пътната ин-

фраструктура всъщност 

обрича целия сектор. Вед-

нага ще потърсим среща 

със служебните министри 

на регионалното развитие 

и благоустройството и на 

финансите, за да се търси 

решение на тези проблеми 

с разплащанията.

Какви са последиците 

от забавеното приемане 

на индексацията?

Радваме се, че индек-

сацията се случи. Сами-

те възложители са наяс-

но, че работата ще спре 

без индексация, но пък са 

с вързани ръце. Повечето 

договори, които се изпъл-

няват в момента или пред-

стои да бъдат изпълнени, 

са оферирани през 2019 г., 

даже и по-рано, когато 

цените на строителните 

продукти бяха съвсем раз-

лични. Битумът от 690 лв. 

Петя Димитрова, икономически директор на „Автомагистрали – Черно море“ АД: 

Протестното шествие от Варна

Протест се проведе и в Стара Загора

След края на протестите 

ББК „Пътища” изпрати позиция 

до медиите, в която подчерта-

ва, че кризата в пътнострои-

телния бранш може да прерас-

не в колапс на икономиката и 

да доведе до сериозен трус в 

социалните системи.

„Управителният съвет на 

ББК „Пътища“ е категоричен, 

че няма да спре да търси ди-

алогичност с властимащите, 

като ще защити своите члено-

ве по всички законоустановени 

начини. Разчитаме на диало-

гичност, постигане на трайни 

решения и ясно осъзнаване на 

рисковете за пътната мрежа 

от представителите на слу-

жебни кабинет. ББК „Пътища“ 

благодари на всички български 

граждани, които проявиха раз-

биране и търпение към спра-

ведливите ни искания, изразени 

с протести в страната през 

изминалите дни“, е записано 

още в позицията.

Държавата удовлетвори 

първото от трите искания на 

строителния бранш – индек-

сация сега, но въвеждането 

на методиката остава зада-

ча на служебния кабинет. За 

бързото приемане на методи-

ка за индексация Камарата на 

строителите поиска спешна 

среща със служебния кабинет 

– с премиера, министъра на ре-

гионалното развитие и благо-

устройството и министъра на 

финансите. КСБ ще продължа-

ва да настоява за разплащане 

на задълженията към пътните 

фирми – проблема, който също 

остава за служебния кабинет

Темите за приемане на 

методика за индексация, на-

миране на решение за разпла-

щане на дължимите към път-

ностроителните фирми суми и 

рестарт на инвестиционната 

активност и строителството 

в цялата страна остават ос-

новни приоритети за вестник 

„Строител“ и ще продължаваме 

да ги следим. Очакваме актив-

на позиция, мнения и предло-

жения по обсъжданите въпро-

си от всички заинтересовани 

страни.

на тон вече е на цена от 

1500 лв. на тон. Желязо-

то поскъпна много заради 

войната в Украйна. Инфла-

ционният процес средно за 

страната е между 10-15%, 

а в сферата на строител-

ните материали достига 

и до 100% увеличение на 

цените.
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Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

Росица Георгиева

„България изостана в 

развитието на пътната 

си мрежа и има най-малко 

магистрали в сравнение с 

всички останали държави 

и съотнесено с терито-

рията и населението й. В 

страната се строи най-

евтино – според статис-

тическите данни изграж-

дането на магистрали 

възлиза на 3 млн. евро на 

кв. км. За сравнение в Гър-

ция цената е 10 млн. евро 

на кв. км, в Словения – над 

7 млн. евро на кв. км, Сло-

вакия – над 13 млн. евро 

на кв. км. В същото време 

у нас се отделят най-мал-

ко средства за текущ ре-

монт и поддръжка.“ Това 

каза изп. директор на КСБ 

Валентин Николов в ефи-

ра на БНР. 

Той коментира и ак-

туалните проблеми в 

бранша, които е нужно 

да намерят решение не-

зависимо от настояща-

та сложна политическа 

ситуация. „За два месе-

ца служебният кабинет 

трябва да приеме мето-

дика за индексация на 

строителните договори, 

да се реши проблемът с 

разплащането на задъл-

женията към пътните 

фирми и да стартира 

Националният план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ). Два ме-

сеца не са малък срок и 

се надяваме всичко това 

да стане факт. Пътните 

фирми имат да взимат 

720 млн. лв. за свърше-

ни дейности, но строи-

телният сектор има да 

получава много повече, 

защото не са разплате-

ни средства по доста 

обществени поръчки и 

от общините“, подчерта 

Николов.

Изп. директор на КСБ 

коментира темата за не-

разплатените средства 

към бранша и в предава-

нето „Офанзива“ по Нова 

News. „Основният въпрос, 

който стои не само пред 

пътностроителните 

компании, но и пред целия 

строителен бранш, е раз-

плащането на средства-

та за свършена дейност 

от последните година-

година и половина. Лип-

сата на разплащане или 

недостатъчно такова не 

се отнася само за пътни-

те фирми, много пари не 

са разплатени във ВИК 

сектора, във високото 

строителство“, подчер-

та той. 

Николов заяви, че в ко-

вид кризата проблемите 

в различните сектори 

са се задълбочили. „Бяха 

предприети мерки за под-

помагане на бизнеса, но 

те бяха ненавременни, 

недостатъчни и неефек-

тивни. За нашия отрасъл 

мога да кажа, че нямаше 

мерки“, изтъкна Валентин 

Николов. Той припомни, че 

в последния момент 47-

ото Народно събрание е 

позволило индексацията 

на договорите в строи-

телството. „Но заедно 

с доброто решение за 

индексацията управлява-

щите искаха да направят 

и други много лоши за 

бранша неща – например 

ограничаване на инжене-

ринга, поправката „Дун-

чев“ в ЗУТ“, посочи изп. 

директор. 

Запитан дали и кога 

ще станат факт АМ „Хе-

мус“ и АМ „Струма“, Ва-

лентин Николов посочи, 

че АМ „Хемус“ е най-дълго 

строената магистрала в 

историята на човечест-

вото. „Всички очакваме 

тя да се завърши, защо-

то играе важна роля за 

развитието на Северна 

България. Забавянето на 

развитието на тази част 

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Инж. Мария Башева,
председател на ОП 
на КСБ - Габрово

Областната адми-

нистрация – Габрово, и 

Областното представи-

телство на КСБ сключиха 

рамково споразумение за 

сътрудничество. Доку-

мента подписаха област-

ният председател на ОП 

на КСБ – Габрово, инж. Ма-

рия Башева и областният 

управител на Габрово Ра-

лица Манолова*.

„В споразумението 

е записано, че при всяка 

настъпила необходимост 

от строително-монтаж-

ни работи за държавни 

обекти на подчинение на 

областния управител ще 

се изпраща информация 

до Областното предста-

вителство на Камарата 

на строителите в Габро-

во, което от своя страна 

ще я разпространява до 

своите членове. Така ще 

осигурим публичност и 

прозрачност на възлага-

нията, които са под пра-

говете и не се обявяват 

публично, а обикновено се 

възлагат на избрани фир-

ми” , коментира инж. Ма-

рия Башева. 

Освен това при запит-

ване от страна на Об-

ластната администрация 

– Габрово, ОП на КСБ ще 

предлага списък от лица 

със съответната пра-

воспособност, които да 

консултират решаването 

на проблеми, свързани с 

нужда от предприемане 

на строително-монтаж-

ни работи. При необходи-

мост страните ще участ-

ват с общи екипи в огледи 

и съставяне на задание 

с цел прозрачност, екс-

пертност и ефективност 

на предлаганите решения, 

за които областният уп-

равител на Габрово тряб-

ва да вземе решение или 

да предложи такова (в за-

висимост от конкретния 

проблем). 

ОП на КСБ – Габрово, 

ще информира при необ-

ходимост Областната 

администрация относно 

новости в сферата на 

строително-монтажните 

работи, които биха допри-

несли за развитието на 

региона и представляват 

знания, важни за ефектив-

ната дейност на служите-

лите в администрацията. 

От своя страна Област-

ната администрация ще 

предоставя периодично 

информация на ОП на КСБ 

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

– Габрово, относно проме-

ни в стратегическите и 

планови документи в сфе-

рата на строителните 

дейности, които касаят 

развитието на този сек-

тор в региона.

„Целта, която си по-

ставяме с това, е пълна 

прозрачност при реализи-

ране на строително-ре-

монтни дейности на сгра-

ди и инфраструктура“, 

заяви областният управи-

тел Ралица Манолова. Тя 

допълни, че по този начин 

ще се сведе до минимум 

възможността от пороч-

ни практики за работа с 

определени фирми изпъл-

нители. Манолова изрази 

надежда, че тази практи-

ка ще бъде приета и от 

други институции.

* На 4 август служебното 
правителство назначи 25-има 
нови областни управители. 
Кристина Сидорова е назначе-
на за областен управител на 
Габрово.

на страната, е точно за-

ради липсата на пътища“, 

каза той. 

По отношение на АМ 

„Струма“ Валентин Нико-

лов припомни, че за учас-

тъка през Кресненското 

дефиле – лот 3.2 КСБ е 

вложила огромни усилия 

и средства, проведени са 

и кръгли маси. „Мислехме, 

че нещата за развитие-

то на този проект са 

решени. Но досегашното 

правителство зачеркна 

всичко и се заговори за 

варианта с изграждане 

на тунела. Тези хора ис-

кат да отидем на вари-

анта, който може да на-

несе колосални щети на 

екологията. Има данни, 

че при прокопаването на 

един тунел ще излязат 

радиоактивни материали 

– уран, радон и други. Кол-

кото по-дълбоко се копае, 

по-голяма е вероятност-

та това да се случи. А ко-

личество земна маса ще 

е два пъти колкото Хеоп-

совата пирамида. Затова 

тунелът не трябва да се 

случи“, каза още изп. ди-

ректор на КСБ.
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КСБ и вестник „Строител“ 
със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ДЕВЕТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 
по повод Деня на строителя – 2022 г.

посветена на
15 години Камара на строителите в България

15 години България в ЕС

За спонсориране изработването на паната предлагаме поставяне на лого 
върху 60 бр. пана – 3000 лв. без ДДС Срок – 15 август 2022 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 18 до 31 октомври 2022 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

®

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0888 51 60 67 – Росица Георгиева,
0897 91 23 08 – Галя Герасимова

По случай годишнината на КСБ ще бъде издаден ЛУКСОЗЕН АЛБУМ, 
съдържащ фотографии на обекти, построени през последните 

15 години от фирми - членове на Камарата.
За спонсориране издаването на албума предлагаме поставяне на лого 

и включване на снимки от обекти – 3000 лв. без ДДС 
Срок – 15 август 2022 г.
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Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Европейската комисия (ЕК) 

обяви резултатите от покана-

та за представяне на предложе-

ния за 2022 г. по инициативата 

„Европейски университети“ на 

„Еразъм +“. Това съобщиха от 

институцията, като подчер-

тават, че с рекорден бюджет 

от 272 млн. евро от „Еразъм +“ 

16 съществуващи алиансa по 

инициативата ще продължат 

да получават подкрепа, а 4 нови 

ще могат да започнат сътруд-

ничеството помежду си. Така 

заедно с 24-те алианса, избрани 

през 2020 г., общо 44 алианса 

по инициативата „Европейски 

университети“ обединяват 340 

висши училища в столиците и 

отдалечените региони на 31 

държави. 

Зам.-председателят на ЕК 

Маргаритис Схинас е заявил, 

че ако се погледне поотделно 

на висшите училища в Европа, 

всяко от тях само по себе си 

е център за знания и иновации. 

„Чрез свързването им и създа-

ването на транснационални 

алианси им даваме възможност 

да се превърнат в европейски 

стожери на знанието. Да се 

разрастват още повече чрез 

сътрудничество в областта 

на образованието, научните из-

следвания и иновациите. Убеден 

съм, че заедно алиансите на ев-

ропейските университети ще 

изведат висшето образование 

в Европа на ново равнище. Горе-

що поздравявам всички успели 

кандидати“, е посочил той.

Мария Габриел, еврокоми-

сар по иновациите, научните 

изследвания, културата, обра-

зованието и младежта, също 

е коментирала темата. „До-

ближаваме се още повече до 

постигането на нашата визия 

за сектора на висшето обра-

зование в Европа: междууни-

верситетски, трансгранични 

и междудисциплинарни кампуси, 

където студенти, преподава-

тели и изследователи от всич-

ки части на Европа могат да се 

възползват от безпрепятстве-

на мобилност и да създават 

нови знания заедно“, е заявила 

тя.

Всеки алианс получава бю-

джет в размер до 14,4 млн. евро 

от програмата „Еразъм +“ за че-

тири години. Това е значително 

увеличение в сравнение с мак-

сималния размер от 5 млн. евро 

за три години в рамките на пре-

дишни покани за представяне на 

предложения по „Еразъм +“.

През есента на 2022 г. ЕК 

ще стартира следващата пока-

на за представяне на предложе-

ния по „Еразъм +“ за финансира-

не за съществуващите алианси 

и за създаване на нови такива.

Европейската комисия 

публикува резултатите 

от индекса за навлиза-

нето на цифровите тех-

нологии в икономиката 

и обществото (DESI) за 

2022 г., който проследява 

напредъка, постигнат в 

държавите членки на ЕС в 

областта на цифровите 

технологии. Това става 

ясно от прессъобщение, 

разпространено от ин-

ституцията. „По време на 

пандемията от COVID-19 

страните от ЕС напред-

наха в усилията си за ци-

фровизация, но все още се 

борят да запълнят про-

пуските в дигиталните 

умения, цифровата тран-

сформация на малките 

и средни предприятия и 

разгръщането на усъвър-

шенствани 5G мрежи“, се 

казва в документа. 

Констатациите по-

казват, че макар пове-

чето държави членки да 

отбелязват напредък в 

дигиталната си тран-

сформация, възприемане-

то на ключови цифрови 

технологии от предпри-

ятията, като например 

изкуствения интелект и 

големите данни, остава 

слабо. Заключенията со-

чат, че е нужно да се уве-

десетилетие“, одобрено 

от Европейския парла-

мент и държавите членки 

на ЕС, ще улесни по-задъл-

боченото сътрудничест-

во между страните и ЕС 

за постигане на напредък 

във всички измерения, об-

хванати от DESI. То оси-

гурява рамка за държави-

те в Съюза за поемане на 

съвместни ангажименти 

и създаване на многона-

ционални проекти, които 

ще укрепят колективната 

им сила и устойчивост в 

глобален контекст“, по-

сочват от ЕК.

В  съобщението се 

припомня, че ЕС предос-

тавя значителни ресурси 

в подкрепа на цифровата 

трансформация. 127 млрд. 

евро са предназначени за 

свързани с цифровите 

технологии реформи и ин-

вестиции в 25-те нацио-

нални плана за възста-

новяване и устойчивост, 

които досега са одобрени 

от Съвета. „Това е без-

прецедентна възможност 

за ускоряване на цифрови-

зацията, повишаване на 

устойчивостта на Съюза 

и намаляване на външни-

те зависимости както с 

реформи, така и с инвес-

тиции“, подчертават от 

Комисията.

Европейската комисия 

предлага нов законодате-

лен инструмент и евро-

пейски план за намаляване 

на търсенето на газ, за да 

се редуцира потребление-

то на газ в Европа с 15% 

до следващата пролет. 

„Всички потребители, 

публични администрации, 

домакинства, собствени-

ци на обществени сгради, 

доставчици на електрое-

нергия и отрасли могат 

и следва да предприемат 

мерки за икономии на газ. 

Комисията също така ще 

ускори работата по дивер-

сификацията на доставки-

те, включително съвмест-

но закупуване на газ, за да 

се укрепи възможността 

ЕС да се снабдява чрез ал-

тернативни доставки на 

газ“, се казва в документ, 

разпространен до медии-

те.

От ЕК обръщат вни-

мание, че новият план е 

съсредоточен върху замя-

ната на газ с други гори-

ва и общите икономии на 

енергия във всички сек-

тори. „Той има за цел да 

гарантира доставките за 

домакинствата и главни-

те потребители като бол-

ниците, но също така и за 

промишлените отрасли, 

които са от решаващо 

значение за предоставя-

нето на основни продукти 

и услуги на икономиката, 

както и за веригите на 

доставки в ЕС и конкурен-

тоспособността. Планът 

предоставя насоки за 

държавите членки, които 

да се вземат предвид при 

планиране на ограничения-

та“, посочват още от Ко-

мисията.

Комисията предлага 

нов регламент на Съвета 

относно мерки за коорди-

нирано намаляване на тър-

сенето на газ въз основа 

на член 122 от Договора. 

Регламентът ще дефини-

ра целта всички държави 

членки да намалят търсе-

нето на газ с 15% между 1 

август 2022 г. и 31 март 

2023 г. Той също така ще 

даде на ЕК възможността 

да обявява след консулта-

ция с държавите членки 

състояние на тревога в 

Съюза относно сигурност-

та на доставките и да 

налага задължително на-

маляване на търсенето 

на газ за всички членки на 

ЕС. Всяка страна в Съюза 

следва да актуализира на-

ционалните си планове за 

действие при извънредни 

ситуации до края на сеп-

тември, за да покаже как 

смята да изпълни целта 

за намаляване, както и да 

докладва на Комисията 

относно напредъка си на 

всеки два месеца.

личат усилията, за да се 

гарантира пълното раз-

гръщане на инфраструк-

турата за свързаност 

(по-специално 5G), която 

е необходима за силно ино-

вативни услуги и приложе-

ния. Цифровите умения са 

друга важна област, в коя-

то страните от ЕС тряб-

ва да постигнат по-голям 

напредък.

„Предложението на Ко-

мисията относно програ-

мата „Път към цифровото 
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Фирма „Строймаш“ ЕООД е базирана в с. Катуница (Пловдив) и се занимава 
основно с добив на инертни материали. В момента разработва три находища, 
като в близко бъдеще се очаква те да станат пет. Разполага с над 20 единици 
едра земекопна техника, а персоналът е съставен от 45 души.

За „Строймаш“ ЕООД

Иван Васев, управител на „Строймаш“ ЕООД: 

Фирма „Строймаш“ ЕООД е един от 
най-големите производители на инертни 
материали за строителството в Пловдив-
ска област. С Иван Васев, управител на дру-
жеството, разговаряме за инвестициите в 
нова техника и ежедневните предизвикател-
ства в бранша.

Г-н Васев, какви са най-новите маши-

ни, в които сте инвестирали?

През последните шест месеца наша-

та фирма инвестира в редица нови ма-

шини Komatsu, доставени от „Евромаркет 

Кънстракшън“: челен товарач WA380-8 

(работна маса 20 т), два верижни багера 

PC360LC-11 (36 т) и един PC210LC-11 (22 т). 

Най-новата ни машина е челен товарач 

WA475-10 (25 т) с най-модерна вариаторна 

трансмисия. През август очакваме достав-

ка на булдозер Komatsu D51 (14 т).

Защо сте се спрели на машини от мар-

ката Komatsu за Вашата работа?

Фирмата ни „Строймаш“ е основана 

през 1991 г. и за последните 30 години сме 

изпробвали всички известни марки земекоп-

на техника. Първите си машини Komatsu ку-

пихме през 2008 г. Причината да работим с 

Komatsu е, че тези машини се доказаха като 

най-здрави, най-издръжливи и най-малко ка-

призни. Според мен няма по-бърз и по-удобен 

за работа багер от Komatsu. Освен това в 

района на Пловдив сервизът на Komatsu ни е 

съвсем наблизо и работим много добре с тях.

Имаме един стар малък булдозер 

Komatsu D41. Купили сме го преди 12 години. 

Един ден, когато спрем да работим с него, 

той няма да бъде продаден. Ще го качим 

на един висок куп с кран и ще бъде като 

паметник на здравината и издръжливост-

та на Komatsu. За 12 години по него сме 

сменяли единствено консумативи - масла, 

филтри и др. подобни.

А как се представя новият челен то-

варач Komatsu WA475-10?

Най-новият ни челен товарач е машина 

с широко приложение. Може да се използва 

за работа в бетонов център, асфалтова 

база и кариера. Може да избутва материал 

като булдозер, тъй като е много мощен. 

Разполага с голям брой работни функции, 

които улесняват значително работата на 

оператора. Машината е много произво-

дителна и изключително маневрена, дори 

според мен е по-маневрена от Komatsu 

WA380-8, въпреки че е по-голяма от нея.

Какви са впечатленията Ви от ва-

риаторната трансмисия на Komatsu 

WA475-10? Засекли ли сте разхода на ди-

зел?

Komatsu WA475-10 е навъртял досега 

около 200 моточаса. В момента работи на 

кариера „Мулдава“, където товари самос-

вали с готови фракции. В сравнение с ос-

таналите товарачи, които имаме, това е 

машината с най-голяма кофа, но е най-бър-

зата и е много икономична. В зависимост 

от натоварването разходът на дизел е 

от 15 л до 17 л/час, като имате предвид, 

че на ден през тази машина минават по 

3500-4000 тона материал.

Когато се качиш в кабината и започнеш 

да работиш, усещаш, че има голяма разлика 

спрямо товарачите с конвенционално зад-

вижване. Komatsu WA475-10 не можеш да го 

сравняваш с никакъв друг челен товарач. 

Видимостта също е отлична. Всичко това 

прави работата на оператора много удобна 

и производителна.

Какво бихте споделили за партньор-

ството си с „Евромаркет Кънстрак-

шън“ - официалния вносител на марката 

Komatsu?

От доста години работим с Евромар-

кет. Не само че сме в много добри отно-

шения, но те се отнасят към нас със спе-

циално внимание като към дългогодишни 

лоялни клиенти. Винаги са ни съдействали 

с консултации, бързи доставки на резервни 

части и сервиз.

По принцип ние имаме собствен серви-

зен екип от шест души, но докато маши-

ните са в гаранция, обслужването е от 

„Евромаркет Кънстракшън“. След изтичане 

на гаранционния срок се допитваме до тях 

за всеки технически проблем и при необхо-

димост ни изпращат техни специалисти. 

Сервизът на Евромаркет реагира бързо, 

случвало се е и в рамките на един час.

И тъй като сме доволни от обслужване-

то, затова и инвестираме в нова техника 

Komatsu. Програмата ни през следващите 

години е поетапно подменяне на старите 

машини с нови през по-кратки периоди, но 

само с марка Komatsu.

Страницата подготви Десислава Бакърджиева

Обявени са обществени поръчки за изработване на 

технически проект за основен ремонт на 56 км трето-

класна мрежа в областите Русе и Монтана, съобщиха 

от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).  Областно 

пътно управление (ОПУ) – Русе, е обявило търг за над 

22 км от III-202 Нисово – Кацелово. Отсечката е най-

кратката връзка между общините Две Могили, Опака и 

Попово в областите Русе и Търговище. „Третокласният 

участък е в недобро състояние, с дефекти и пукнатини 

на пътната настилка и влошено отводняване. По тра-

сето има три големи съоръжения, които също ще бъдат 

основно ремонтирани – мостове над р. Бели Лом, над 

р. Малки Лом и над р. Черни Лом“, посочват от АПИ. 

Прогнозната стойност на процедурата е 441 300 лв. 

без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни. Кандидатите 

могат да подават офертите си до 29 август.

ОПУ – Монтана, е стартирало обществена поръч-

ка за изработване на технически проект за основен 

ремонт на близо 34 км от III-133 Септемврийци – Въл-

чедръм – Мокреш. Третокласното трасе свързва насе-

лените места от общините Лом и Вълчедръм в област 

Монтана. По данни на АПИ участъкът е с нарушена ас-

фалтова настилка и влошено отводняване. Предвиден 

е ремонт на 2 мостови съоръжения над р. Цибрица и 

над р. Душилска. Индикативната  стойност на търга е 

679 620 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 дни, а за 

подаване на офертите – до 9 септември.

Стартира текущият ремонт на 

близо 18 км от път III-2302 Червена 

вода – Семерджиево – Ветово на 

територията на област Русе. Това 

става ясно от съобщение на Аген-

ция „Пътна инфраструктура“. От-

сечката, която се обновява, започва 

от пресичането с II-23 Русе – Кубрат 

между с. Червена вода и с. Ново село, 

преминава през с. Семерджиево и 

завършва във Ветово. Стойността 

на СМР е 11,9 млн. лв. Срокът за за-

вършване на предвидените работи е 

до края на септември т.г.

От АПИ уточняват, че обнова-

ването е възложено по договора 

за текущ ремонт и поддържане на 

републиканските пътища в област 

Русе. „В момента се извършват 

подготвителни дейности на обек-

та. Предвидено е изпълнението на 

земни изкопи, ремонт на пътната 

настилка, попълване и подравнява-

не на банкети, почистване на окопи, 

водостоци и на крайпътната рас-

тителност за осигуряване на види-

мост за шофьорите. Отсечката ще 

е с нова хоризонтална маркировка, 

знаци и ограничителни системи“, 

допълват от АПИ.

Областното пътно уп-

равление в Смолян е стар-

тирало четири обществе-

ни поръчки за изработване 

на технически проекти за 

основен ремонт на над 

111 км второкласна и тре-

токласна републиканска 

мрежа в областта, инфор-

мираха от АПИ. 

В първата процедура 

са включени 31,5 км от 

пътя I I-86 Соколовци – 

Смолян – Средногорци (от 

км. 94+200 до км. 125+727). 

Отсечката преминава 

през 9 населени места в 

планински терен. Участъ-

кът е ремонтиран основно 

през 2010 г. Индикативна-

та стойност за изработ-

ване на техническия про-

ект е 629 740 лв. без ДДС, 

а срокът за изпълнение е 

90 дни. 

Втората поръчка е за 

46,3 км от III-197 Доспат 

– Борино – Тешел – Де-

вин (от км. 41+900 до км. 

88+177). Участъкът е от 

района на яз. „Доспат“ до 

разклона за кв. „Настан“ 

на Девин. Третокласният 

път е единствената пря-

ка връзка между области-

те Смолян и Благоевград. 

По трасето, което се 

планира да се ремонтира, 

са установени 8 места с 

компрометирани скални 

откоси, както и 4 зони, 

на които е необходимо 

поставяне на предпазни 

мрежи за обезопасяване на 

скалните откоси. Техниче-

ският проект за ремонт 

следва да предвиди укреп-

ването им. Последните 

строителни интервенции 

за подобряване състояние-

то на пътя са отпреди по-

вече от 20 г. Прогнозната 

стойност е 925 540 лв. без 

ДДС. Срокът за изпълне-

ние е 90 дни.

Третата тръжна про-

цедура е за 29,6 км от III-

8683 Чокманово – Смилян 

– Арда – Горна Арда (от 

км. 0+000 до км. 29+650), 

които не са ремонтирани 

повече от 20 г. За изра-

ботването на техниче-

ския проект са заложени 

593 000 лв. без ДДС. Сро-

кът за изпълнение е 90 дни.

Четвъртата общест-

вена поръчка е за пътя до 

Националната астроно-

мическа обсерватория в 

Рожен (път III-8612). От-

сечката е с дължина 3,6 км 

– започва от кръстовище-

то с III-861 и завършва при 

обсерваторията. Отсеч-

ката е ремонтирана преди 

повече от 35 г. Прогнозна-

та стойност на проек-

тирането е 72 600 лв. без 

ДДС, а срокът е 60 дни.

Офертите по всички 

тръжни процедури могат 

да се подават до 22 ав-

густ. 
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Георги Сотиров

Г-жо Витанова-Вълка-

нова, заедно с двама би-

вши кметове на Перущи-

ца направихте първата 

копка, с която дадохте 

старта на строител-

ството на проекта за 

Пречиствателна станция 

за отпадни води в мест-

ност Малкото кладенче в 

землището на Перущица, 

който включва и изграж-

дането на довеждащ во-

допровод, и външно ел. 

захранване. Разкажете ни 

повече за инвестицията?

Радвам се, че целта Пе-

рущица да има ПСОВ най-

накрая ще бъде изпълнена. 

Стартирахме строител-

но-монтажните работи 

по проекта с водосвет за 

здраве и берекет. Заедно с 

мен първата копка напра-

виха бившите кметове на 

общината Никола Янкулов 

и Ради Минчев, защото 

желанието и опитите на 

всеки от нас това да се 

случи датират от далечна-

та 2007 г., когато със за-

повед на Никола Янкулов е 

одобрен Подробен устрой-

ствен план (ПУП) за ново 

строителство на пречис-

твателната станция. Със 

съвместното обявяване на 

началото на дейностите 

демонстрирахме прием-

ствеността в развитие-

то на Перущица.

В годините след осигу-

ряването на ПУП няколко 

пъти са изготвяни про-

екти и е търсено финан-

сиране, но за съжаление 

без успех. През 2020 г. из-

готвихме отново идейни и 

работни проекти, които 

се съгласуваха с всички 

институции, издадоха се 

нови разрешения за стро-

еж и проектите се входи-

раха в Предприятието за 

управление дейностите по 

опазване на околната сре-

да (ПУДООС). Получихме 

одобрения за финансира-

не през 2021 г., след кое-

то проведохме процедура 

за избор на изпълнител и 

сключихме договор за без-

възмездна финансова по-

мощ с ПУДООС. Стойност-

та на договора за СМР е в 

размер на 3 633 507,56 лв.

Вярвам, че фирмата 

изпълнител ще осъщест-

ви договорените дейнос-

ти качествено и в срок и 

Перущица скоро ще има 

ПСОВ. С реализацията на 

проекта ще се подобри 

околната среда в общи-

ната и ще се осигури въз-

можността за търсене 

на външно финансиране за 

доизграждане и подмяна на 

канализацията в града. 

Вече имаме одобре-

ние и на проект за до-

веждащ колектор до пре-

чиствателната станция. 

В момента провеждаме 

процедура за избор на из-

пълнител. Прогнозната 

стойност е 1 590 636 лв. 

без ДДС. Този проект също 

е много важен, защото без 

колектор ПСОВ не може да 

функционира.

Чиста ли е водата, 

която пият местните 

хора, и имате ли някакви 

екологични проблеми?

Общината има две 

разрешения за водовзе-

мане от подземни води 

на Перущица. Почвите в 

общината са в добро еко-

логично състояние и няма 

регистрирани замърсява-

ния. При нас не работят и 

големи предприятия, които 

да замърсяват околната 

среда.

Експлоатацията на 

старото депо за битови 

отпадъци е преустанове-

на от 2009 г. Сега обез-

вреждането на твърдите 

битови отпадъци и депони-

рането се извършва в Ре-

гионално депо край с. Ца-

лапица.

Изпълнявате два ам-

бициозни проекта по Про-

грамата за развитие на 

селските райони (ПРСР) – 

за реконструкция на цен-

тралната част на града 

и за рехабилитация на 

уличната мрежа. Какъв е 

напредъкът по тях?

През март тази година 

стартираха строително-

монтажните работи по 

проект „Реконструкция на 

площадно пространство с 

автобусни спирки”. Обща-

та му стойност е малко 

над 61 304 лв. и е финан-

сиран по стратегията за 

местно развитие на Сдру-

жение „МИГ Перущица-Ро-

допи” чрез ПРСР. Освен че 

ще се обнови тази зона, с 

поставянето на спирките 

в централната част на 

града и предвид наличните 

такива от 2020 г., общи-

ната ще реши проблема с 

липсата на подходящо мяс-

то за чакащите общест-

вен транспорт хора.

За проекта „Рехабили-

тация на улична мрежа в 

град Перущица“ през но-

ември 2021 г. подписахме 

договор с Държавен фонд 

„Земеделие“ за безвъз-

мездна финансова помощ 

1 168 525, 82 лв. от ПРСР. 

Проектът е подаден през 

2018 г., но не е получил 

одобрение, а през 2021 г. 

бе оценен отново и този 

път всичко премина ус-

пешно. Той предвижда ре-

конструкция на съществу-

ваща настилка на части 

от десет улици в града. 

Общият обем на предви-

дените строително-ре-

монтни дейности по тях е 

2382 метра. Състоянието 

на пътната настилка на 

тези улици е лошо, както 

и на голяма част от ос-

таналата пътна мрежа в 

града. За съжаление въз-

можностите на общината 

сама да финансира подобни 

дейности са твърде малки. 

Необходими са ни европей-

ски средства, които пред-

вид забавянето на старта 

на новия програмен период 

2021-2027 г. е трудно да 

осигурим в момента. 

Община Перущица ще 

кандидатства за финан-

сиране за ремонта на още 

улици по отворени проце-

дури по подмярка 7.2 от 

„Програмата за развитие 

на селските райони 2014-

2020“.

Как се развива ико-

номиката на региона? 

Какви предимства носи 

близостта до Пловдив? 

Как допринася Местната 

инициативна група „Перу-

щица – Родопи”?

Икономическият про-

фил на територията ни се 

оформя от предприятия в 

различни отрасли на ико-

номиката – индустрия, 

селско стопанство, лека 

промишленост и др. Най-

голям дял имат тези за 

производство на ел. пре-

късвачи, в сферата на кон-

сервната промишленост 

и винопроизводството. 

Особеностите на ико-

номиката в Перущица са 

свързани със суровинната 

база, която е предимно в 

областта на лозарството, 

овощарството и в малка 

степен зеленчукопроизвод-

ство. Имаме потенциал за 

развитие на туризма с 

прекрасната ни природа и 

културно-историческо на-

следство. 

Близостта до индус-

триализирани райони като 

Пловдив и гр. Стамболий-

ски също е от ключово зна-

чение, както и наличието 

на работна сила с ниска 

квалификация в Перущица.

На територията ни 

има обособена индустри-

ална зона (бивш стопански 

двор) с частично изграде-

ни комуникации. Разполага-

ме и с терени – предимно 

частни, които се предла-

гат на атрактивни цени. 

МИГ е инструмент за 

териториално развитие 

Кметът Мария Витанова-Вълканова: 

Сградата на общината

Градското читалище



СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ 17петък, 5 август 2022 Ñòðîèòåë

и като такъв също допри-

нася за развитието. Те-

риторията на Местната 

инициативна група „Перу-

щица-Родопи”, създадена 

през 2011 г., е в обхвата 

на двете общини. Сдруже-

нието включва предста-

вители на публичния, сто-

панския и нестопанския 

сектор. Нашата община 

работи в тясно сътруд-

ничество с МИГ, като към 

настоящия момент из-

пълняваме два проекта с 

финансиране от групата. 

Надяваме се и през следва-

щия програмен период тя 

да бъде финансирана и да 

постига добри резултати. 

Имате краткосрочна 

програма за насърчаване 

използването на енергия 

от възобновяеми източ-

ници на биогорива 2022-

2024 г.

Тази програма е разра-

ботена съгласно действа-

щата нормативна уредба. 

Тя има отворен характер и 

през периода на действие 

ще се допълва и изменя в 

зависимост от целите и 

промяната на норматив-

ната база с възможност 

за финансиране.

Програмата определя 

дейности и мерки, в ре-

зултат на които се очак-

ва да се повиши делът на 

използваната енергия от 

възобновяеми източници 

в общината, да се подо-

бри състоянието на жиз-

нената среда, условията 

за туризъм, да се повиши 

качеството на публичните 

услуги.

Имаме и изготвена 

програма за енергийна 

ефективност 2021-2027 г., 

разработена съгласно За-

кона за енергийната ефек-

тивност и осъществява-

ща политики на местно 

ниво. При подготовката 

й се проучват и устано-

вяват възможностите за 

енергоспестяване, опре-

делят се най-подходящите 

енергоспестяващи мерки. 

Повишаването на енер-

гийната ефективност 

има съществен принос за 

подобряване на състояние-

то на инфраструктурата 

в общината, както и за 

повишаване качеството 

на предлаганите услуги, 

така че програмата има 

голямо значение.

Активно ли е строи-

телството в община Пе-

рущица?

От началото на тази 

година имаме издадени 

20 разрешения за стро-

еж, като 3 от тях са за 

жилищни сгради. Сравни-

телно малко нови къщи се 

изграждат, повече са ре-

конструкциите и ремонти-

те. Доста празни фамилни 

домове се продават и се 

ремонтират и им се дава 

нов живот. 

Другите разрешения са 

за строителство на сел-

скостопански сгради, огра-

ди, фотоволтаици, водо-

проводни отклонения. Тази 

година издадохме и разре-

шение за „Реконструкция 

на обект: Път PDV/1323 

III-866/ Йоаким Груево – Пе-

рущица (от край с. Йоаким 

Груево до начало гр. Перу-

щица)“, който е един от 

значимите ни проекти.

Кажете нещо повече 

за проекта за общинския 

път Йоаким Груево – Пе-

рущица.

Той е един от двата 

ни най-важни проекта, 

които ще реализираме с 

финансиране от МРРБ. Те 

са във финалния списък с 

одобрени обекти, който 

е съставен от експер-

тите от МРРБ и НСОРБ. 

Реконструкцията на об-

щински път PDV1323 от 

край с. Йоаким Груево до 

начало гр. Перущица е на 

стойност 5 093 471,62 лв. 

Другият проект е за стро-

ителство и рехабилитация 

на водопроводната мрежа 

на Перущица и възлиза на 

1 814 585,83 лв. Той включ-

ва подмяната на 8 км во-

допроводна мрежа в града. 

Надявам се това да намали 

честите аварии и наруше-

ното водоподаване. 

Гордея се и съм много 

щастлива, че успяхме да 

се справим за по-малко от 

3 месеца с процедури, кои-

то отнемат поне половин 

година, за да отговорим 

на заложените критерии, 

а именно – да има действа-

що разрешение за строеж 

и избран изпълнител. Фа-

ктът, че и двата проекта 

са с избрани фирми и няма 

необходимост да се съгла-

сува нищо повече с финан-

сиращия орган, ще ни даде 

възможност да стартира-

ме тяхното изпълнение в 

най-кратки срокове. 

Каква е визията Ви 

за сградите от образо-

вателната и спортната 

сфера?

Детските градини в 

нашата община са две и 

са в много добро състоя-

ние. Санирани са отдав-

на, а скоро поставихме и 

нови съоръжения за игра в 

дворовете им. Основното 

училище също е с внедрени 

мерки за енергийна ефек-

тивност и е ремонтира-

но. Дворът и игрището му 

са в прилично състояние. 

Сградата на професионал-

ната гимназия е поостаря-

ла, но предстои и нейното 

обновяване. Започнали сме 

от двора й, където ще на-

правим скейт площадка за 

децата. 

Спортната зала също 

е в добро състояние. Тя 

беше отдадена под наем, 

но пандемията от корона 

вирус се отрази особено 

неблагоприятно на спорт-

ните дейности и догово-

рът беше прекратен през 

настоящата година. В мо-

мента липсва баскетболен 

отбор, който да я ползва, 

защото тя е предвидена 

най-вече за този спорт.

Предстои откриване-

то на фитнес зала, която 

успяхме да ремонтираме и 

обзаведем в неизползвана 

общинска сграда с мини-

мални средства от бю-

джета.

Общината е богата 

на исторически паметни-

ци и находки, има и някол-

ко популярни екопътеки. 

Каква е програмата Ви за 

развитие на туризма?

Перущица е място с 

богата култура и истори-

ческо минало. На наша те-

ритория има три обекта 

с категория „национално 

значение“. Най-значими-

те културно-исторически 

ценности са Исторически-

ят музей, който е включен 

в списъка на „100 национал-

ни туристически обекта“, 

църквата „Св. Архангели 

Гавраил и Михаил” и Дано-

вото училище в центъра 

на града. То е обявено за 

паметник на културата с 

местно значение. 

Нашата особена гор-

дост е раннохристиянска-

та базилика „Червената 

църква”, която се намира 

североизточно от Пе-

рущица. Тя е обявена за 

паметник на културата 

с национално значение. 

Там е извършена необхо-

димата реставрация със 

средствата от ОПРР за 

2,3 млн. лв. От археологи-

ческия паметник са запа-

зени само руини, но и те 

са свидетелство за вну-

шителната сграда, която 

според историческите 

данни е била построена в 

края на V или началото на 

VI век. Със средствата по 

проекта архитектурният 

паметник вече е укрепен с 

нова метална конструкция, 

зидовете са консервирани 

и запечатани. „Червената 

църква“ е и художествено 

осветена с 14 прожекто-

ра и над 100 лампи. До нея 

води нов асфалтов път, 

изграден е и голям паркинг, 

както и приемна сграда с 

обособен информационен 

център и изложбена зала.

Над Перущица се изви-

сява Мемориален паметник 

на трите поколения, който 

е открит през 1976 г. в па-

мет на загиналите за сво-

бодата на отечеството и 

по случай 100-годишнината 

от участието на града в 

Априлското въстание. 

Приетата Програма за 

развитие на туризма в об-

щина Перущица за периода 

2021-2027 търси баланс 

между икономическите, 

екологичните и културни-

те аспекти на туристи-

ческото развитие. С нея 

се поемат европейските 

и националните ангажи-

менти по отношение на 

устойчиво развитие и се 

предоставя план за пос-

тигането им в сферата на 

туризма в общината.

Нека завършим с ана-

лиз на Плана за интегри-

рано развитие на община 

Перущица за периода 2021-

2027 г.

Въпреки неблагоприят-

ната политическа, иконо-

мическа и здравна ситуа-

ция през 2021 г. и 2022 г. 

община Перущица е извър-

шила немалко дейности за 

подобряване на техниче-

ската среда – уличната 

мрежа, както и водоснаб-

дителната и канализа-

ционната система. Оси-

гуряването на финансови 

ресурси за развитието 

на техническата инфра-

структура остава един от 

важните приоритети и за 

този период.

Дановото училищеГрадският музей Историческият музей

Ново строителство

Снимки авторът



18 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕÑòðîèòåë петък, 5 август 2022

ДУПНИЦА

Министерството на културата отпусна 1,2 млн. лв. за нова фасада, средства са осигурени и от МОН

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Проектът за ремонт, 

реставрация и модерни-

зация на сградата на На-

ционалната Априловска 

гимнази я  в  Габрово  е 

пред своя старт. Минис-

терството на култура-

та осигури финансиране 

в размер на 1,2 млн. лв. за 

фасадна реставрация на 

сградата, съобщиха от 

пресцентъра на област-

ната администрация . 

Предстои да бъде обяве-

на обществена поръчка 

за строително-монтаж-

ните работи. 

Училището е получило 

финансиране и от инвес-

тиционната програма на 

Министерството на об-

разованието и науката 

С подмяна на тръбите под три улици в с. Саморано-

во община Дупница стартира проект за подобряване 

на водоснабдяването в три села. Сумата за ремонта е 

335 619 лв. и е част от заем, който местната админи-

страция изтегли, за да бъдат ремонтирани водопрово-

ди и в селата Яхиново и Крайници.

Срокът за изпълнение е 60 календарни дни от откри-

ване на строителната площадка. През следващия месец 

ще започне да се работи и в с. Крайници и с. Яхиново.

С първа копка стартираха дейностите по проект 

за рекултивация на старото и изключително про-

блемно сметище в местността Злево над Дупница. 

Общата стойност на инвестицията е 5 059 839 лв., 

които са 100% безвъзмездна финансова помощ от 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Реализацията включва техническа рекултивация, 

която ще намали замърсяването на околната сре-

да на обекта, който в последните години почти не-

престанно тлееше заради натрупването на метан 

в пластовете отпадъци. Сметището беше закрито 

в края на 2019 г. От 1 януари 2020 г. се ползва като 

претоварна площадка, а отпадъците се извозват до 

площадката във „Филиповци“. Теренът е около 80 дка, 

а денивелацията му е около 70 метра. Изчисленията 

показват, че обемът на отпадъците е от порядъка на 

465 хил. куб. м. След рекултивацията в долната част 

на терена ще бъде изградена стена, а отделящите 

се при гниенето газове ще бъдат уловени.

„Сметището е образувано в продължение на де-

сетилетия. Започването на проекта е събитие с из-

ключително значение за цялата община, но най-вече 

за Дупница, селата Бистрица и Джерман, които бяха 

обгазявани при самозапалванията“, каза кметът на 

Дупница Методи Чимев при откриването на строи-

телната площадка. 

Срокът за осъществяване на дейностите е до 

края на януари 2023 г. Изпълнител е „Еко – Дупница“ 

ДЗЗД. В обединението участват кюстендилската 

фирма „Булплан инвест“ ООД, благоевградската „Бра-

во строй“ ООД и „Инвестиционно проектиране“ ЕООД 

– Шумен.

Кметът на Дупница Методи Чимев удари първата копка в  

с. Самораново

Община Габрово внесе за оценка в Министер-

ството на образованието и науката две проектни 

предложения по програмата за изграждане и основен 

ремонт на спортни площадки в държавните и общин-

ските училища за периода 2022–2023 г. Дейностите 

обхващат базите на Природо-математическа гим-

назия „Акад. Иван Гюзелев“ и Средно училище „Отец 

Паисий“. Общата стойност на подадените заявления 

е 255 869 лв.

За гимназията се предлага изграждане на пло-

щадка за минифутбол с изкуствена трева, врати и 

оградни пана. В училището е планиран ремонт на две 

спортни игрища и доставка на оборудване за прак-

тикуване на баскетбол и волейбол. Целта е да се 

осъвремени училищната база, да се повиши качест-

вото на образователния процес и да се насърчат 

заниманията със спорт и активности на открито.

Съгласно насоките на програмата одобрените 

проекти трябва да бъдат изпълнени до средата на 

2023 г. Тя е с бюджет от 15 млн. лв., с които се пред-

вижда да се изградят 58 нови спортни площадки, а 

50 игрища да бъдат ремонтирани.

за 2022 г. Отпуснатите 

средства от МОН са за 

изпълнение на основния 

ремонт на покривите с 

мълниезащитна и зазе-

мителна инсталация. По 

този договор се очаква 

ремонтните дейности 

да започнат през август, 

тъй като процедурата 

за избор на изпълнител е 

на финал. Ръководство-

то на гимназията очаква 

образователното минис-

терство да финансира и 

изолацията на сутерена.

По думите на област-

ния управител на Габрово 

Ралица Манолова про-

ектът е дългоочакван и 

изключително належащ. 

„Радвам се, че заедно с 

училищното ръководство 

и държавните институ-

ции успяхме да стигнем 

до старта на неговото 

изпълнение“, е заявила 

Манолова.

„В летните месеци и 

преди началото на нова-

та учебна година ще те-

кат ремонтни дейности, 

които не само ще проме-

нят облика на сградата, 

но и ще потвърдят ан-

гажимента ни на добри 

стопани“, е коментирала 

директорът на гимназия-

та Елвира Христова.

Сградата, в която се 

помещава първото бъл-

гарско светско училище, 

е национално значима. 

Тя е изградена със сред-

ствата на благодетели 

и с добрата воля на ро-

долюбиви българи през 

далечната 1872 г.

Повече от 600 хил. лв. допълнително 

от бюджета на община Враца ще бъдат 

вложени в ремонти на пътища и улици в 

града и населените места, съобщиха от 

пресцентъра на администрацията. Допъл-

нителните средства са от преизпълнение 

в приходната част на местния бюджет 

и се отпускат с решение на Общинския 

съвет.

Ремонтът на пътната инфраструк-

тура със средства от бюджета на Враца 

продължава и вече 6 улици са с нова на-

стилка. Строително-ремонтни дейности 

се изпълняват и на алеите към централ-

ния стадион, както и на улиците „Г. С. Ра-

ковски” и „Беласица”.

В началото на месеца започна възста-

новяването на пътни участъци в квартал 

„Бистрец“, посочват още от общината.

„51 млн. лв. са инвестирани в различна инфраструктура за последните 

10 години в цялата община Велико Търново. Това са пътища, улици, тро-

тоари, общински обекти и др.“ Това каза пред Общинския съвет кметът 

на Велико Търново инж. Даниел Панов, който е и председател на УС на 

Националното сдружение на общините в Република България. „Средства-

та включват и разходите за всички процедури и участници в процеса на 

строителството”, посочи още кметът и допълни, че основни ремонти на 

инфраструктура, включително и ВиК мрежа и текущ ремонт и поддръжка, 

са извършени във всички квартали и части на града.

От думите на кмета стана ясно, че в кв. „Света гора“ в момента се 

осъществява подмяна на амортизираната ВиК мрежа по улиците „Дими-

тър Найденов”, „Теодосий Търновски”, „Сливница” и др. Изготвени са про-

екти в работна фаза – както за смяна на ВиК мрежа, така и за цялостно 

преасфалтиране на района. 

В кв. „Асенов” е укрепена и преасфалтирана ул. „Свети Климент Ох-

ридски”, укрепено е и свлачище над хълма Трапезица, възстановена е ул. 

„Трапезица”. Готов е проектът за ВиК мрежата от основната за квар-

тала ул. „Ксилифорска”, но няма решение за отпускане на средствата. 

Предвижда се и изграждане на мост над река Янтра над бившата фа-

брика „Мавриков”. Има проекти за СМР в кварталите „Акация”, „Бузлуджа”, 

„Колю Фичето” и „Картала”. 

„Изграден е водопровод и канализация в Централна градска част по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, като са ремонтирани и 

преасфалтирани улиците, както и тротоарите. Подобрена е техниче-

ската инфраструктура и в Западната индустриална зона“, обобщи инж. 

Даниел Панов.
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Страницата подготви 
Елица Илчева

На заседание на 2 август Общин-

ският съвет на Пловдив реши едино-

душно десет инвестиционни проекта, 

сред които са подлез „Модър – Царе-

вец“, бул. „Кукленско шосе“, „Богомил”, 

както и ремонтът на ул. „Брезовско 

шосе“, който е част от водния проект 

на града, да бъдат индексирани със 

средства от местния бюджет. Към из-

броените проекти в списъка присъст-

ват и други по-малки като ремонт на 

детски градини. Общата сума, с която 

общината ще индексира изпълнители-

те заради инфлацията, е над 10 млн. лв. 

С друго решение се осигуряват още 1,5 

млн. лв. за още един строителен обект 

ремонт на ул. „Даме Груев”. Предложе-

нието за него беше направено в залата 

и одобрено веднага от кмета на Плов-

див Здравко Димитров. „Фирмите няма 

как да са на загуба и да продължават да 

работят“, бе категоричен той.

Решението на общинските съ-

ветници идва веднага след като в 

последния си работен ден Народното 

събрание гласува промени в Закона за 

обществените поръчки, които позво-

ляват на възложителите, сред които и 

общините, да индексират строителни-

те договори. За да се случи това обаче, 

новият служебен кабинет трябва да 

приеме специална методика, която да 

указва как ще се преизчисляват цените 

в поръчките в зависимост от инфлаци-

ята на строителните материали.

„Приемането на решението ни 

дава възможност в бъдеще да сключим 

анекси към съществуващите договори. 

Стойността ще стане ясна, след като 

има методика – това, че сме заложили 

определена сума, не значи, че договорът 

ще бъде анексиран със същата сума – 

имаме само макрорамка. Но строите-

лите имат картбланш да работят спо-

койно, което е изключително важно за 

големите обекти в града“, коментира 

зам.-кметът на Пловдив по строител-

ство Пламен Райчев. Той информира, че 

предстои да обяви обществена поръчка 

и за ул. „Рогошко шосе“ и ако няма об-

жалване, ще има избран изпълнител в 

края на септември. 

Над 600 млн. лв. е индикативната стойност на 

финансовата рамка на „Плана за интегрирано раз-

витие на община Кърджали 2021-2027 г.” (ПИРО). 

Документът формулира и визията за града, а имен-

но „Кърджали – зелена столица на толерантност-

та”. Основните приоритети, на базата на които 

ще се развива родопската община в следващите 

няколко години, са икономически растеж чрез раз-

витие на малкия и големия бизнес, като целта е 

подобряване на качеството на живот, и 80% от 

средствата по ПИРО са предназначени за осъ-

ществяване на тази цел. Заложени са дейности 

за ускорено развитие на туризма във всичките му 

форми. Друг акцент е дигитализирането на услуги-

те в администрацията.

За подобряване на инфраструктурата се пред-

вижда рехабилитация на улици, пътища, озеленяване, 

нови паркове, велоалеи, инвестиции във ВиК и енер-

гопреносните системи, газоразпределителната сис-

тема и т.н.

Кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан 

Азис, който е зам.-председател на УС на НСОРБ, 

заяви, че ще работи за това градът да стане по-

привлекателен център за децата с проекти, като 

въжения парк в парк „Простор”, скейтпарка в Град-

ската градина.

От бюджета на Минис-

терството на иновациите 

и растежа на община Ма-

рица ще се предостави фи-

нансиране до 3 308 947 лв. 

Средствата са за строи-

телството на довеждаща 

техническа инфраструкту-

ра за новоизграждащата се 

Индустриална зона Марица 

север. Инфраструктурата 

ще бъде собственост на 

общината. Тя ще се по-

строи във връзка с изпъл-

нението на сертифицира-

ния по ЗНИ инвестиционен 

проект „Производствена и 

складова база за двуколес-

ни превозни средства“, с. 

Бенковски. Вложението е в 

размер на 85 млн. лв. С ре-

ализацията на проекта ще 

бъдат разкрити 1000 нови 

работни места.

Фирмите няма как да са на загуба и да продължават да работят, казва 
кметът Здравко Димитров

Вежен Фотев, директор „Обслужване на клиенти“ в Електрохолд България:

Е-услугите на Електрохолд осигуряват бързина, удобство и защита
Г-н Фотев, какви са тенденциите в 

обслужването на клиенти на Електро-

холд, която неотдавна стана част от 

един от най-големите холдинги в Бъл-

гария – Еврохолд?

Продължаваме да поставяме клиента 

в центъра на нашата стратегия, като 

разработваме нови продукти и въвежда-

ме иновации и технологии. Подобряваме 

качеството на услугите и обслужването 

на клиентите, модернизираме и дигита-

лизираме както мрежата, така и проду-

ктите, които предлагаме. През послед-

ните месеци положихме много усилия с 

ребрандирането на нашите компании да 

разработим и предложим голям набор от 

електронни услуги, така че обслужването 

на клиенти да става бързо, лесно и сигур-

но. Над 80% от услугите вече може да се 

заявяват дистанционно.

Кои са най-често използваните е-

услуги?

Услугите, които отскоро предлагаме 

в електронен вариант заради голямото 

търсене, са свързани с проучванията и 

договорите за присъединяване към мре-

жата. Това са изключително търсени 

услуги от предприемачи и строителни 

компании.

Със сигурност на всеки клиент на 

ЕРМ Запад (бивша ЧЕЗ Разпределение) 

му се е налагало да провери на сайта на 

дружеството къде има прекъсване на 

електрозахранването. От една година 

предлагаме проверка в реално време за 

прекъсването по конкретен адрес. Така 

клиентът разбира каква е причината и 

какво е очакваното време за възстановя-

ване на електрозахранването, което до-

принася за повишаване на клиентската 

удовлетвореност.

Да не говорим за ползите от елек-

тронните начини за плащане – чрез е-

банкиране, чрез еPay, по банков път, UPAY, 

чрез iCard. Всеки месец се пести време и 

чакане на опашки пред касите. 

Всички се убедихме в ползите от това 

по време на изолацията при пандемията.

Друга услуга, която също е в топ 5 

на най-предпочитаните, е разсрочва-

нето на плащанията. Когато някой има 

проблеми с навременното погасяване, 

може да попълни формуляр през сайта на 

Електрохолд Продажби. Наши служители 

се свързват с клиента и се намира най-

подходящият за него вариант да плати 

дължимите суми, без да се стига до пре-

късване на електрозахранването. 

Достатъчно ли са познати тези, 

услуги на клиентите? Лесни ли са за 

ползване?

Над половин милион клиенти използ-

ват е-фактура, а повече от 200 хил. имат 

регистрация за sms услуги. Тенденцията 

е клиентите да се увеличават, като все 

повече хора избират електронните услу-

ги поради тяхното удобство, бързина и 

сигурност. 

Пререгистрацията на потребител и 

актуализацията на данни са изключител-

но важни услуги. Когато хората си купят 

имот или наследят имот, пропускат да 

се заявят като нови потребители (респ. 

да станат титуляри) и когато им се на-

ложи да ползват услуга на Електрохолд, 

се оказва, че не могат. Сега смяната на 

титуляря или регистрацията вече може 

да се случи буквално с няколко кликвания 

на мишката, а ползите за клиентите са 

големи – дали да получат архив на факту-

рите си, дали да заяват някоя от другите 

ни услуги.

Какви са ползите от е-услугите?

На първо място осигуряват удобство. 

Пестят време. Всичко става бързо. Щади 

се природата. Някои клиенти се отказват 

от хартиени документи, за да се спасят 

дървета. Благодарение на клиентите, из-

ползващи електронна фактура, намалява-

ме използването на хартия с близо 11 млн. 

листа годишно и сме спасили от отсичане 

над 12 000 дървета.

Освен това електронните услуги га-

рантират по-голяма сигурност за лич-

ната информация. Нашите системи са 

надеждни и редовно се тества тяхната 

устойчивост, за да се гарантира защита-

та на личните данни на клиентите. 

Какво е необходимо, за да се възполз-

ваме от е-услугите на Електрохолд?

За да можете да заявявате електрон-

ни услуги е необходимо да притежавате 

потребителски профил. Регистрацията 

се извършва чрез квалифициран електро-

нен подпис, като от Вашия компютър съз-

дадете и подпишете електронна заявка 

за предоставяне на потребителско име 

и парола.

Друг начин да се случи това е чрез ед-

нократно посещение до търговски цен-

тър на Електрохолд, където ще Ви бъдат 

предоставени потребителско име и паро-

ла. На сайтовете на нашите дружества 

има подробно обяснение.

В каква посока ще се развива обслуж-

ването на клиенти? Изцяло ли ще мине 

в онлайн среда?

Визията на Електрохолд за бъдещето 

е достигане до пълна дигитализация, и 

то не само в обслужването. През след-

ващите години ще станем свидетели на 

огромна трансформация и бум на техно-

логиите в нашия сектор. Ще говорим все 

повече за умни електромери, дронове и 

изкуствен интелект. Дигитализацията 

и модернизацията на мрежата, които се 

осъществяват в момента, ще ни позво-

лят да се адаптираме към новото време 

и да отговорим на очакванията на потре-

бителите. Обслужването ще става все 

по-интегрирано, персонализирано и по-

ефективно.
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Гл.ас. д-р инж. Евгения Богданова, преподавател в катедра „Технология и механизация на строителството”, УАСГ:

Георги Сотиров

Д-р Богданова, Вие сте 

част от преподавателския 

състав на катедра „Тех-

нология и механизация на 

строителството” (ТМС) 

към Строителния факул-

тет на УАСГ. Какво е да 

работиш в крак с бързораз-

виващите се строителни 

дейности и технологии?

Нашата катедра е обо-

собена през далечната 

1976 г., като неин първи 

ръководител е проф. д.т.н. 

инж. Вълю Вълев. Препода-

ват се теми, които подроб-

но разглеждат способите 

на изпълнение на строител-

но-монтажните работи, 

като за различните спе-

циалности се набляга на 

специфичните особености, 

свързани със съответното 

направление. Част от дис-

циплините са „Технология на 

строителството – първа и 

втора част”, „Технология на 

производството на сглобя-

еми стомано-бетонни еле-

менти”, „Довършителни ра-

боти в строителството”, 

„Здравословни и безопасни 

условия на труд в строи-

телството”, „Строителни 

машини”, „Контрол на ка-

чеството и приемане на 

строително-монтажните 

работи”, „Инженерни инста-

лации в сгради”, „Софтуерно 

проектиране на кофражи и 

скелета”.

Дисциплините се учат 

във всички факултети на 

Университета по архитек-

тура, строителство и гео-

дезия, като в съответствие 

с учебните програми могат 

да се провеждат и на англий-

ски език.

Наред с теоретичната 

подготовка студентите 

имат възможността да при-

състват на лабораторни 

упражнения, където могат 

да се запознаят детайлно с 

технологията на строител-

ните процеси, както и сами 

да участват в изпълнението 

на някои от тях.

Към катедрата функцио-

нира лаборатория, в която 

се провежда както учебна, 

така и научноизследовател-

ска дейност, която е свър-

зана с разработваните към 

ТМС дисертационни трудо-

ве, дипломни работи или с 

научноизследователски ха-

рактер.

Като част от учебния 

процес и с цел по-добра 

подготовка на студенти-

те от катедрата ежегодно 

се организират изнесени 

практически занятия, са-

мостоятелно и съвместно 

с „Масивни конструкции”, 

както и с „Метални, дърве-

ни и пластмасови конструк-

ции”, където студентите 

имат възможността да по-

сетят различни строителни 

обекти и да се запознаят с 

конструктивните и техно-

логичните особености при 

изпълнението им.

Това значително обога-

тява познанията на студен-

тите и дава възможност 

за досег с практическата 

страна на строителството.

По отношение на бързо 

развиващите се техноло-

гични дейности може да се 

отбележи, че преподаване-

то в областта на този вид 

науки изисква постоянна 

теоретична и практическа 

подготовка – изследване на 

новите видове строител-

ни материали, начините 

на приложение, изисквания 

по отношение на безопас-

ни условия на труд и т.н., 

включително и познаване 

на механизацията, следене 

на иновациите по отноше-

ние на внедряването, които 

също са част от насоките 

на проучване.

Всичко това е свързано с 

непрекъсната работа, учас-

тие в научноизследовател-

ски колективи, конференции, 

проекти и др.

Вие сте инициатор и 

основоположник на сту-

дентските конкурсни про-

екти към катедрата. Как 

се зароди тази идея?

Инициативата за про-

веждане на конкурсен про-

ект към катедра ТМС дойде 

от желанието ми студенти-

те да имат възможност още 

по време на обучението си 

да се сблъскат и да намерят 

решение на реални практи-

чески проблеми, свързани с 

технологията на изгражда-

не на сгради и съоръжения. 

Имайки опит в практиката, 

когато постъпих като пре-

подавател в УАСГ, виждах, че 

е необходима още по-силна 

връзка между теоретична-

та и практическата подго-

товка. Така през 2012 г. се 

зароди идеята, като първо-

началната тема на конкурса 

беше „Технология за изграж-

дане на монолитна сграда - 

теория и практика”. Считам, 

че когато задачите са пряко 

свързани с практиката или 

бъдещата работна дейност 

на студентите, тяхната 

мотивация и удовлетворе-

ност са по-големи. Разбира 

се, както във всеки конкурс 

трябва да се заяви желание 

за участие, както и готов-

ност за конкуриране в ре-

ална среда, тъй като освен 

преподавателите като мен-

тори и членове на журито 

се включват колеги от во-

дещи фирми в областта на 

кофражните системи.

Началото на конкурса 

беше трудно. В годините 

той претърпя различни про-

мени, като непрекъснато се 

търсеше най-добрата въз-

можност за придобиване на 

допълнителни знания и уме-

ния от студентите. Благо-

дарение на подкрепата на 

целия колектив на катедра-

та конкурсът се превърна в 

традиция.

Бихте ли разказали за 

новостите в областта на 

строителните техноло-

Тази година стартираме направленията „Опазване на културното наследство“ и 
„Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез BIM“

гии, които представляват 

интерес за студентите?

Като водещ преподава-

тел по дисциплината „Тех-

нология на строителство-

то и охрана на труда” към 

Архитектурния факултет 

имам пряко наблюдение над 

работата и интересите и 

на бъдещите архитекти. 

Вниманието им е привлечено 

към начините за изпълнение 

на нестандартни форми на 

обектите. Такива техноло-

гии представляват изработ-

ване на елементи с помощта 

на роботи манипулатори, 

използването на адаптив-

на кофражна система или 

използването на специални 

полимерни или многокомпо-

нентни материали. Тогава 

елементите могат да се 

разглеждат като цялостни, 

едновременно разделени, 

дву- или тримерно разделени.

Насоките в развитието 

се свеждат до установени-

те вече основни принципи 

на технологията на стро-

ителството, а именно ин-

дустриализация, комплексно 

механизиране и автоматизи-

ране на строителните про-

цеси, стандартизация на 

конструктивните възли, 

елементи и детайли, внедря-

ване на ефективни техноло-

гични методи и технически 

средства, като тенденция-

та е намаляване на броя на 

работните часове, на строи-

телните отпадъци, на въгле-

родния отпечатък не само по 

време на строителството, а 

и по време на жизнения цикъл 

на сградата, цифровизация 

на строителните процеси 

и др.

Тази година е юбилейна 

за УАСГ. Какво ново да очак-

ват студентите?

Университетът по ар-

хитектура, строителство 

и геодезия има запазени 

традиции по отношение на 

обучението на студентите, 

като приоритетите са свър-

зани с развитие на съвре-

менно качествено висше об-

разование и адаптиране към 

динамично променящите се 

обществени потребности. В 

тази връзка от академична 

2022/2023 г. започва обуче-

ние в нови направления, като 

„Опазване на културното 

наследство“ и „Управление 

и оптимизация на инвести-

ционни проекти в строител-

ството чрез BIM“ .

Независимо от избрано-

то направление обучението 

в УАСГ е най-добрата инвес-

тиция за бъдещето и реа-

лизацията в областта на 

архитектурата, строител-

ството и геодезията.

Снимка авторът

Катедра ТМС провежда изнесени практически занятия

Конкурсните проекти са важна част от обучението
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Мостът Пелешац в Хърватия свързва южния едноименен полуостров 
с останалата част от страната и струва 525 млн. евро

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Хърватия откри моста 

Пелешац. Съоръжението е 

най-големият инфраструк-

турен обект, осъществен 

с европейски пари. Цели-

ят проект, включително 

с пътищата за достъп и 

изкупуването на земи от 

частни лица, е на стой-

ност 525 млн. евро, от 

които 357 млн. евро са 

осигурени с грант от ЕС. 

Само подготовката за 

реализацията на съоръже-

нието е отнела десетиле-

тие, като в нея са участ-

вали няколко хърватски 

правителства. 

Мостът е с дължина 

2400 м и преминава през 

пролива между с. Комарна 

на континенталната част 

на страната и с. Бриеста 

на полуостров Пелешац. С 

него се осигурява директ-

на пътна връзка между 

най-южната част на Хър-

ватия и останалата част 

от страната, която в мо-

мента е откъсната при 

град Неум, където Босна и 

Херцеговина има излаз на 

Адриатическо море. 

Мостът се състои от 

13 отсечки, шест 33-мет-

рови пилота от армиран 

бетон и четири ленти. 

Проектиран е от сло-

венския инженер Марян 

Пипенбахер, а строител-

ството е осъществено 

от China Road and Bridge 

Corporat ion. Китайска-

та компания е спечелила 

поръчката за строител-

ството през 2018 г. с цена 

Първата награда за ре-

конструкция на пленарна-

та сграда на Европейския 

парламент в центъра на 

Брюксел е спечелена от 

сдружение на архитекти 

от JDS Architects и Ramboll 

(Дания); Coldefy (Франция); 

NL Architects (Нидерлан-

дия); Carlo Ratti Associati 

(Италия); Ensamble Studio 

(Испания); UTIL cvba (Бел-

гия);). 

В т о р о т о  м я с -

то  е  з а  J abo r negg  & 

Palffy Generalplaner ZT 

GmbH (Австрия); Kuehn 

Malvezzi (Германия); AXIS 

Ingen ieu r le i s tungen  ZT 

GmbH (Австрия), а тре-

ти са класирани: Moreau 

Kusunoki (Франция); Dethier 

Architectures (Белгия); SBP 

France (Франция) ;  ME 

Engineers Ltd (Обединено 

кралство).

Процедурата за пред-

варителна квалификация 

за избор на участници 

сред кандидатите беше 

открита на 26 май 2020 г. 

и одобрена от Междуна-

родния съюз на архите-

ктите (МСА). Търсеше се 

устойчив подход със силен 

акцент върху „оператив-

ността, поддържането, 

гъвкавостта и адаптив-

ността“. 

Pau l -Henr i  SPAAK е 

част от имот от около де-

сет сгради с общо 665 000 

кв. м. Застроената площ 

на пленарното здание е 

около 84 000 кв. м и може 

да бъде увеличена в рам-

ките на съществуващите 

ограничения на градоу-

стройството. В него се 

помещава не само залата, 

където заседават члено-

вете на ЕП, но и места за 

провеждане на срещи на 

парламентарни комисии, 

организиране на прескон-

ференции и посрещане на 

посетители.

„Журито търси силна 

визуална идентичност, 

като сградата трябва да 

предлага гъвкави прос-

транства и да може лесно 

да се адаптира към раз-

витието на Европейския 

парламент с течение на 

времето“, информираха ор-

ганизаторите на конкурса. 

Обявяването на резул-

татите се забави зна-

чително поради различ-

ни проблеми, които бяха 

както вътрешни, така и 

външни за ЕП.

Разработките ще бъ-

дат представени по вре-

ме на изложба в Брюксел, 

която е насрочена за сеп-

тември. 

А рх и те к тъ т  Ери к 

Оуен Мос (основател на 

архитектурната фирма 

Eric Owen Moss Architects) 

построи дом за семей-

ството си в Лос Анджелис 

в САЩ, в каньона Санта 

Моника, само на една пре-

сечка от океана. Наречена 

A+M House, новата къща 

има доста модернистична 

форма – тясна в долната 

част и разширяваща се 

към върха. 

Визията й 

е била вдъ-

хновена от 

к и т ара  и 

провокира-

на от това, 

ч е  т р я б -

вало да се 

компенсира фактът, че се 

строи върху сравнително 

малък парцел земя. Така е 

създаден обект, който ос-

тава впечатлението, че 

се е прекатурил. 

Изчистен екстериор 

в зелени тонове оформя 

ъглите, които се разви-

ват от меки извивки до 

заострени ръбове към 

върха на сградата. А за-

вършекът е  създаден 

чрез използването на ин-

дустриално покритие на 

покрива, което осигурява 

хидроизолация на дърве-

ната рамка на конструк-

цията.

Основата на плаващия театър L’île Ô в Лион 

се изгражда като общ европейски проект – хо-

ландска компания прави основите на културния 

обект във Франция, използвайки кофраж от Гер-

мания. Строителството на стоманобетонната 

конструкция се извършва на сушата в пристани-

ще Едуард-Херио. След това стоманобетонът се 

премества в река Рона.

През годините холандската компания Hercules 

си е спечелила име в Европа, когато става въпрос 

за плаващи фундаменти за сгради от всякакъв 

вид и предназначение. На този обект целият сто-

манобетонен корпус е с дължина над 40 м, обща 

широчина над 11 м и височина на страничната 

стена от 2,70 м. Той се оформя и се бетонира 

в 3 цикъла с помощта на кофражна система за 

стени Logo.

При планирането на кофража с PPPro, базиран 

на AutoCad 3D софтуер за професионални потре-

бители, са включени пластмасови компенсатори 

за формоване с точност до сантиметри. Освен 

това е предвидена и използвана многофункцио-

налната работна платформа Multip за безопас-

ност на труда.

Представиха допълни-

телни подробности около 

амбициозния план на Сау-

дитска Арабия – за стро-

ителството на град с 

нулеви въглеродни емисии, 

който на практика пред-

ставлява хоризонтално 

разположен небостъргач. 

Обявен от престолона-

следника на страната 

Мохамед бин Салман, The 

Mirror Line е част от про-

екта NEOM, който включ-

ва: иновативен произ-

водствен град; световна 

дестинация за планински 

туризъм; компания за вода 

и водород на NEOM и най-

дългия небостъргач в све-

та - цели 105 мили, височи-

на 500 м и ширина 200 м.

Очакваната цена за за-

вършване на инициатива-

та е около 1 трлн. щатски 

долара, като само небос-

търгачът ще струва 500 

млрд. долара.

П р о е к т и р а н  о т 

Morphosis Architects, The 

Mirror Line се състои от 

две огледални здания, кои-

то са успоредно едно на 

друго. Твърди се, че той 

ще е един от най-ефек-

тивните градове, след 

като бъде завършен. Ще 

работи със 100% възоб-

новяема енергия, ще има 

население от близо девет 

милиона и ще дава приори-

тет на здравето на хора-

та, като същевременно 

запазва 95% от земята на 

NEOM. Времето за транс-

портиране от край до край 

вътре в The Mirror Line ще 

отнема не повече от 20 

минути.

от около 2 млрд. куни (265 

млн. евро) и срок за изпъл-

нение 36 месеца, а офици-

ално работа по строител-

ството е започнала на 31 

юли 2018 г. 

Дизайнът позволява 

кораби да имат достъп до 

босненското пристани-

ще Неум. Навигационният 

профил под съоръжението 

е договорен с група екс-

перти от Босна и Херце-

говина. 

В края на юли минала-

та година е монтиран по-

следният 165-и елемент 

на стоманената кон-

струкция. 

До края на годината 

остава да бъдат завър-

шени само 8 километра 

от околовръстния път на 

град Стон и достъпът до 

пътя D8, който е част от 

европейския път Е65. 
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Когато купуваме мебели 

или предмети за дома, обик-

новено не го правим с мисъл-

та, че инвестираме сред-

ствата си в нещо, чиято 

стойност ще расте. Още 

повече ако възможностите 

ни позволяват продукти на 

промишлени производства. 

В действителост обаче 

има много вещи, които дори 

и да се захабяват с години-

те, стават много по-скъпи, 

отколкото е възможно да си 

представим. 

Лампа от колекцията 

Opera

Създадена е с уникал-

ната техника рострато, 

изобретена от Еркол Баро-

виер, арт директор на ста-

рата венецианска фабрика 

Barovier & Toso, съществува-

ла от 1926 до 1972 г. Инте-

ресното е, че технологията 

е призната за ненадмината 

досега. Майсторите стък-

лари на фабриката ръчно 

обработвали стъклото го-

рещо, създавайки характе-

рен остър висок релеф върху 

повърхността на бъдещата 

лампа. Наричали процеса ри-

суване на кристал и макар да 

постигали висока производи-

телност, днес лампите са с 

изключителна колекционер-

ска стойност.

Колекция порцелан Марк 

Шагал 

Известно е, че Шагал 

владее до съвършенство 

сложното изкуство на мо-

нотипията – графична 

техника за отпечатване 

на един-единствен брой от 

рисунка върху твърда осно-

ва. Съдовете от колекцията 

Bernardaud, които са произ-

веждани по негови мотиви, 

имат място не само в музея, 

но и във всеки изискан дом, 

а стойността им не спира 

да расте, защото все по-

трудно се намират оста-

нали на пазара екземпляри. 

Сложност та на изработка-

та се състои в това, че ху-

дожникът трябва да работи 

бързо и преди боята да из-

съхне, върху порцелана е още 

по-сложно, защото повърх-

ността не е равна. Оттук 

идва и уникалното усещане 

„Спри, момент“. 

Кресло на дизайнерското 

дуо M2 Atelier 

Проектирано е за фа-

бриката Giorgio Collection, 

Превинии с поглед към бъ-

дещето, те имат всичко, 

за да станат дизайнерски 

икони и да заемат място в 

музеите. Майсторите им не 

разкриват напълно своята 

тайна, но общо взето, това 

е лаконизъм и изразител-

ност на формата, излята 

от един калъп, което дава 

способността на стола 

да се превърне в акцент на 

жилищното пространство. 

Аргономията е толкова спо-

лучлива, че дори да знаете, 

че този предмет струва ми-

лиони, няма да Ви се иска да 

се разделите с него.

Диван на Антонио Чите-

рио 

Арт директорът на фа-

бриката Flexform има голям 

принос за формирането на 

стила на минимализма, като 

водещото при него е да съз-

дава мебели, които са удобни 

и едновременно не тежат на 

пространството. Така той 

произвежда предмети за ин-

териора, съчетаващи ком-

форт, ефектност и фин под-

ход към материалите, което 

се превръща във философия, 

особено актуална днес. 

Скрин на Лука Скакети

Изключителен дизайнер 

на нашето време, Лука Ска-

кети вярва, че основното в 

културния процес е прием-

ствеността. Това, което 

ни изглежда като револю-

ционен катаклизъм, всъщ-

ност е част от процеса 

на еволюция (и в мебелите 

също). Неговият легендарен 

скрин, наречен „Еволюция“, е 

бил вкаран в производство 

в ограничена серия, което 

също допринася за високата 

му стойност днес.

Нощни шкафчета на Ема-

нуел Галина

Идеите за топлина, 

интимност и комфорт са 

мото на компанията Poliform 

и днес. Мебели в тази посока 

са създадени за нея по-спе-

циално от дизайнера Еману-

ел Галина. Той влага цялата 

си любов към дървото и ма-

кар да не твърди, че създа-

ва нещо вечно, е наясно, че 

предметите му ще повиша-

ват своята стойност във 

времето, защото е гаранти-

рал високата им трайност. 

Интериорен текстил 

Уникалното  кадифе 

Soprarizzo, произведено на 

старинни венециански ста-

нове по архивни образци, 

изрязано на ръка, е пример 

за инвестиционен текстил, 

който ще служи на много 

поколения в семейството и 

ще увеличи стойността при 

продажба на апартамент 

или къща. 

Архитектите от ОМА 

са автори на нов магазин за 

Tiffany & Co в Париж, който 

е замислен да води посети-

телите на „пътуване във 

времето“. Пространството 

представя набор от бижута 

от 185-годишната история 

на бижутерската къща. Ар-

хитект на проекта е Джу-

лио Маргери.

Мястото е сърцето на 

8-и район на Париж и пред-

ставлява нещо средно меж-

ду бутик и изложбена зала. 

Дизайнът е замислен като 

адаптивен: интериорът ще 

се трансформира през ця-

лата година, отразявайки 

характера на колекциите, 

които ще бъдат сменява-

ни периодично. Най-новите 

продукти на Tiffany & Co ще 

бъдат изложени рамо до 

рамо с артикули, създадени 

през годините от същест-

вуването на марката. Тя 

има богата история както 

в производството на бижу-

та, така и в продуктовия 

дизайн. „За нас беше важно 

да покажем тази история“, 

казва партньорът на OMA 

Елън ван Луун.

От входа посетите-

лите влизат в тъмносиня 

ротонда, където Tiffany & 

Co демонстрира някои от 

своите архивни бижута, 

изложени в ниши в стени-

те или стъклени пирамиди 

върху масивни цокли. Уве-

личени техни изображения 

се показват на екраните, 

така че да е по-удобно да 

се вземат предвид малките 

детайли. 

Най-новата колекция на 

Tiffany & Co е в следващата 

стая, декорирана в златни 

тонове и украсена с витра-

жи, които отразяват лампи, 

проектирани в началото на 

1900 г. от Луис Комфорт 

Тифани, син на основателя 

на Tiffany & Co и първия ди-

ректор по дизайна на марка-

та. Темата на витража се 

повтаря и на фасадата на 

сградата.

Лампа на Barovier&Toso

Скрин „Еволюция“ 

Скрин, табуретка и нощно шкафче от колекция KellyПорцелан по мотиви на Шагал, Bernardaut

Кресло на M2Atelier

Интериорна тъкан Luidgi 

Bevilacqua

Диван Flexform
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В следващия брой очаквайте

НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ

Илийчо Лачовски, 
кмет на Кнежа

Проф. д-р инж. Руско 
Вълков, помощник-ректор 
на ВТУ „Тодор Каблешков“

Спортният комплекс 
на Мишел и Барак 
Обама - вдъхновение 
за поколенията

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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 Теодор Николов
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Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, 

Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Рени Александро-

ва – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, 

Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, 

„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и  

Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Тазгодишната програма включва срещи с любими поети, 
интересни тематични изложби и музикални изпълнения

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Една от най-успешните тра-

диционни инициативи на Сто-

лична библиотека – лятната 

кампания „Зелени библиотеки“, 

за осми път гостува в паркове-

те на София. Кампанията стар-

тира на 30 юли и ще продължи до 

28 август. Началото бе дадено в 

парк „Гео Милев“ с поставянето 

на две къщички за книги. 

Тазгодишната арт програма 

на „Зелени библиотеки“ включва 

срещи с любими поети, които 

ще раздават свои нови книги 

с автографи, интересни те-

матични изложби, музикални 

изпълнения на живо. Децата и 

учениците могат да участват 

в образователни STEM игри, в 

забавно програмиране с различ-

ни ботове, да се запознаят с 

популярната в Корея национал-

на игра тухо и да изработят 

кукли от традиционна корейска 

хартия. Малчуганите могат да 

получат и първите си уроци по 

рисуване с ръководителя на дет-

ското арт ателие на Столична 

библиотека художника Христо 

Кърджилов.

„Зелени библиотеки“ включ-

ва и две документални изложби. 

Първата - „Библиотеката на 

София разказва“, представя дра-

матичната съдба на колекции-

те от книги на видни общест-

веници и писатели, като Кирил 

Христов, Константин Стоилов, 

Иван Денкоглу. Експозицията „Из 

парковете на София - минало и 

настояще“ показва любопитни 

фотоси и документи за исто-

рията, изграждането и обновя-

ването на популярни столични 

паркове и градини.

В рамките на програмата 

ще гостуват поетите Калин 

Терзийски, Мирела Иванова, Ва-

лентина Радинска, Бойко Лам-

бовски, Амелия Личева, Ангел 

Игов, Силвия Чолева, Иван Хри-

стов, Кристин Димитрова, Ге-

орги Гаврилов, Анжела Димчева 

и др.

Американската 

банда Godsmack ид-

ват за второто си 

самостоятелно шоу 

в столичната зала 

„Арена  Армеец “ . 

След разпродадения 

концерт през март 

2019 г. феновете 

ще имат шанса да 

ги видят отново на 

25 октомври. Група-

та обещава неве-

роятно шоу, което 

ще включи не само 

всичките им хито-

ве, но и нови пар-

чета от очаквания осми студиен албум, планиран за следващата 

година.

„Вие сте велики. Това е най-якото ни шоу от цялото турне. Със 

сигурност ще се върнем“, е заявил вокалът на Godsmack Съли Ерна 

в препълнената „Арена Армеец“ през 2019 г. и 2022 г. обещанието 

е изпълнено.

Godsmack са носители на наградата Artist’s of the Year на The 

Billboard Music Awards през 2001 г. и са номинирани 4 пъти за прес-

тижните награди Grammy. Групата е с продажби от над 20 мили-

она копия в цял свят и три последователни албума под номер 1 в 

Billboard Top 200. Това ги нарежда до успеха на банди като Van Halen, 

U2, Metallica, Dave Matthews Band и Linkin Park.

Бионсе издаде 

дългоочаквания си 

седми студиен ал-

бум Renaissance. 

Това е първата 

продукция на звез-

дата от шест го-

дини насам, след 

като през 2016 г. 

излезе Lemonade.

Новият албум 

съдържа 16 песни 

в различни жанрове, сред които диско, афроритми и хаус. Пилотният 

сингъл Break My Soul, който бе представен през юни, е силно повлиян 

от хаус музиката. Сред другите заглавия, включени в Renaissance, са 

I'm That Girl, Cosy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Church Girl. 

Към името на Renaissance е добавено и Act 1, за което Бионсе обяс-

нява, че той е част от трилогия, записана по време на пандемията.

„Създаването на албума ми даде пространство за мечти и ми поз-

воли да избягам по времето, което бе плашещо за целия свят. Позволи 

ми да се почувствам свободна и настроена за приключения, когато се 

случваха малко неща. Намерението ми бе да създам безопасно място. 

Място, свободно от перфекционизъм и прекалено обмисляне. Място 

да крещиш, да се освободиш, да почувстваш свободата“, споделя пе-

вицата.

През лятото на 2023 г. всепризнатият майстор 

на драматичния киноспектакъл Кристофър Нолан ще 

ни запознае с един от най-важните и повратни мо-

менти в човешката история в най-новия си биогра-

фичен епос „Опенхаймер“. Филмът е адаптация на на-

градената с „Пулицър“ книга „Американски Прометей: 

Триумфът и трагедията на Дж. Робърт Опенхаймер“ 

на Кай Бърд и Мартин Дж. Шеруин. Той разказва за 

интригуващата история на Дж. Робърт Опенхай-

мер – енигматичния американски физик, директор на 

проект „Манхатън“, в рамките на който е създадено 

първото в света ядрено оръжие – атомната бомба. 

Сюжетът ще се фокусира както върху турбулентния 

личен живот на Опенхаймер, така и върху ролята му 

в „Манхатън“ и отношенията му с колегите, полити-

ците и военните. 

Като огромен радетел за несравнимото кинопре-

живяване Кристофър Нолан за пореден път работи с 

номинирания за „Оскар“ виртуозен оператор Хойте ван 

Хойтема („Дюнкерк“, „НЕ!“), с когото заснемат филма 

на 65 мм лента с IMAX камери, като съчетават черно-

бяла и цветна визия.

Като Робърт Опенхаймер ще видим талантливия 

Килиън Мърфи, а в останалите роли влиза впечатляващ 

екип от световни звезди, сред които Емили Блънт, Ро-

бърт Дауни Джуниър, Мат Деймън, Флорънс Пю, Рами 

Малек, Бени Сафди, Джош Хартнет, Джак Куейд, Дилън 

Арнолд, Дейвид Кръмхолц, Матю Модийн и др. 

ОБЩИНИ: 

КМЕТОВЕТЕ 

ГОВОРЯТ

ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 5 август 2022

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА

Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ

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

ПУБЛИКУВАНЕ 

НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА

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

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


