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Емил Христов
Ренета Николова

Министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков проведе работна 

среща с ръководствата 

на Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и на Българска браншова 

камара „Пътища“ (ББКП). 

Събитието се състоя в 

сградата на МРРБ.

Три бяха основните 

теми на срещата - бързо-

то приемане на методика 

за индексация на догово-

рите в строителството, 

разплащането на задъл-

женията към пътностро-

ителните фирми и бъде-

щето на лот 3.2 на АМ 

„Струма“. 

„Предлагам първата 

точка в днешната среща 

да бъде индексацията, коя-

то се подкрепя от МРРБ и 

е сред приоритетите ни, 

защото е от изключител-

на важност не само за 

строителния бранш, но и 

за цялата държава“, това 

каза в началото на среща-

та министър Иван Шиш-

ков. „Темата е значима и за 

строителния бизнес, и за 

общините, за продължава-

нето на целия инвестицио-

нен процес. Знам, че има 

изготвена методика за 

индексация. Законът вече 

е публикуван в Държавен 

вестник и моето намере-

ние е в най-бърз порядък да 

задвижим приемането й“, 

каза още министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството. 

Разплащането към строителните фирми и осигуряването на зимното почистване, 
както и бъдещето на лот 3.2 на АМ „Струма“ бяха другите дискутирани теми
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„Добре е, че макар и в 

последния ден на работа 

на Народното събрание, 

бяха приети промените в 

ЗОП, касаещи индексаци-

ята. За съжаление много 

време бе загубено“, заяви 

почетният председател 

на КСБ инж. Светослав 

Глосов. „Въпросът е много 

сериозен и апелирам той 

да бъде решен колкото се 

може по-бързо от Минис-

терски съвет, защото в 

противен случай реализи-

рането на много проекти 

е застрашено“, каза още 

инж. Глосов. Той подчерта, 

че редица фирми вече из-

немогват, а над 500 компа-

нии са отпаднали от Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

от началото на годината. 

Инж. Иван Моллов, член 

на ИБ и УС на КСБ, комен-

тира, че разработената 

методика е съгласувана с 

предишното ръководство 

на МРРБ и Министерство-

то на финансите (МФ) и 

остава тя да бъде фина-

лизирана. 

На въпрос на Любом-

ир Пейновски, член на ИБ 

и УС на КСБ, за срок за 

приемане на методиката 

министър Шишков се ан-

гажира след консултации 

с МФ тя да бъде внесена 

в Министерски съвет до 

десет дни. 
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16 август
Николина Филипова, ОП на КСБ - Монтана

Инж. Илко Тодоров, член на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС

Възложител е Националната електрическа 
компания на Гърция с 99,7% пазарен дял

Българската Цен-

трална енергоремонтна 

база (ЦЕРБ) извърши ос-

новен ремонт в най-го-

лямата водноелектри-

ческа централа в Гърция 

- ВЕЦ „Кремаста”, съоб-

щиха от дружеството. 

Водноелектрическата 

централа е в рамките 

на комплекса Ахелой, 

разположен на един от 

най-големите язовири в 

Европа. Възложител на 

поръчката е Национал-

ната електрическа ком-

пания на Гърция, Public 

Power Corporation, която 

има 99,7% пазарен дял 

и снабдява с електри-

чество приблизително 

7,4 млн. потребители.

„Специалистите от 

ЦЕРБ модернизираха 

хидрогенератор 2 и под-

менят възбудителната 

система на същия. Бла-

годарение на ремонта 

мощността е повишена 

с 10%, а гръцката енер-

гийна система вече ра-

боти със 110 МW пове-

че“, посочват от ЦЕРБ.

От дружеството 

уточняват, че това е 

четвъртият ремонт на 

ВЕЦ „Кремаста” в Гър-

ция, който се извършва 

от българската енер-

гийна компания. През 

2011 г. и 2013 г. ЦЕРБ 

са реализирали ремонт 

и пълна рехабилитация 

на статор на хидроге-

нератор, а през 2017 г. 

- авариен ремонт в цен-

тралата. „Екипът ще 

продължи да работи по 

големи проекти в юж-

ната ни съседка, като 

до края на настоящата 

година предстои и ос-

новен ремонт на 

хидрогенератор 

1“, добавят от 

н ай - гол я мото 

българско пред-

приятие за диаг-

ностика, ремонт 

и поддръжка на 

електрически 

машини и съоръ-

жения, създадено 

преди 74 г.

Емил Христов 

Прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова подари 

книгата „Строител. Ин-

тервюта“ на доц. д-р Ана 

Джумалиева, председа-

тел на Комисията за за-

щита от дискриминация. 

В нея е поместено нейно 

интервю, като то е едно 

от 74-те подбрани раз-

говора от общо над 1000, 

публикувани във вестника 

в периода 2009 г. – 2021 г. 

В. „Строител“ издаде кни-

гата през м.г. по случай 

своя 12-и рожден ден. Тя 

представя интервюта 

със знакови личности, 

имащи значителна роля в 

българския и европейския 

политически и обществен 

дневен ред, а също и в раз-

витието на КСБ и строи-

телния бранш.

„Благодаря  на  доц . 

Джумалиева за отлично-

то партньорство през го-

дините. Доказателство 

за това е подписаният 

Меморандум за сътрудни-

чество между изданието и 

Комисията“, каза Ренета 

Николова. „В. „Строител” 

подкрепя категорично 

принципите на недискри-

минация, срещу езика на 

омразата и е партньор на 

КЗД в кампанията за дос-

тъпна среда“, заяви още 

главният редактор на из-

данието на КСБ. 

Емил Христов

Вестник „Строител“ създаде канал в мо-

билното приложение Viber. Чрез него чита-

телите на изданието ще могат да получа-

ват бързо и удобно най-актуалните новини, 

свързани със строителния и инвестицион-

ния процес, с дейността на Камарата на 

строителите в България, с работата на 

институциите и важните законодателни 

промени, с тенденциите и предизвикател-

ствата пред сектора в България и в света.

Каналът на в. „Строител“ във Viber 

е създаден специално за нуждите на 

медията и с мисъл за заетото ежедне-

вие на потребителите на интернет 

сайта www.vestnikstroitel.bg. Можете да 

се присъедините към групата ни през  

https://bit.ly/3Fc2SmJ.

Вестник „Строител“ разполага и със 

собствена страница във Facebook – 

https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09, 

която можете да следвате за по-добра 

информираност. 
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Служебното правителство осигурява пълна подкрепа на 
строителя, за да завърши проекта в българския участък

петък, 12 август 2022 Ñòðîèòåë

Десислава 
Бакърджиева

Вицепремиерът и ми-

нистър на транспорта и 

съобщенията Христо Але-

ксиев и министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Иван 

Шишков инспектираха 

Междусистемната газова 

връзка Гърция – България 

на българска територия. 

По информация на ръково-

дените от тях ведомства 

проверката е установила, 

че дейностите на обекта 

не са приключени. Все още 

има недовършена замазка 

по конструкцията на газо-

измервателната станция 

в Стара Загора. Проблема-

тична е и компютърната 

връзка на газопровода със 

съоръженията в Гърция, 

която е от съществено 

значение, за да потече газ. 

По време на обикол-

ката на съоръженията 

министър Шишков е под-

чертал, че приоритетно 

ще се работи за пускане-

то на газовата връзка, а 

всички довършителни дей-

ности, като изграждане 

на обслужващи пътища, 

възстановяване на щети 

по напоителни канали и 

др., ще се завършат на 

втори етап. „Това, което 

няма да попречи обектът 

да се ползва, ще бъде ре-

ализирано на първи етап“, 

е пояснил регионалният 

министър. По думите му 

за по-бързото завършване 

на обекта ще има всеки-

дневни проверки от реги-

оналните структури на 

ДНСК в Хасково и Стара 

Загора. „Ежедневно те ще 

докладват за извършени-

те строително-монтажни 

работи. На практика над-

зорната фирма ще полу-

чи офис в централата на 

ДНСК. Така ще може заед-

но с началника на дирек-

цията да събират всички 

необходими документи за 

пускането на конектора в 

експлоатация“, е от бе ля-

зал Иван Шишков и изтък-

нал, че целта е да няма 

забавяне впоследствие. 

„Това ще позволи да се спе-

чели време и когато стро-

ежът бъде готов, още на 

следващия ден да бъде 

сформирана приемателна 

комисия и газопроводът да 

се въведе в експлоатация“, 

е казал още министър 

Шишков. 

Вицепремиерът Хрис-

то Алексиев категорично 

е заявил, че правител-

ството осигурява пълна 

подкрепа на строителя, 

за да завърши този про-

ект. „Както ясно се вижда, 

това е само един строеж 

и очаквам точен график за 

изпълнение на работната 

програма. Действа се с 

най-ускорени темпове за 

приключване на строител-

ните дейности, както и 

за системата за управле-

нието на интерконектора 

(SCADA), за да може той 

да заработи“, е допълнил 

вицепремиерът.

В проверката на Меж-

дусистемната газова 

връзка Гърция - България са 

участвали и началникът 

на Дирекцията за нацио-

нален строителен контрол 

арх. Деляна Панайотова, 

областните управители 

на Стара Загора и Хаско-

во – Иван Чолаков и Минко 

Ангелов, зам.-министърът 

на околната среда и води-

те Петър Димитров, изп. 

директор на ICGB Теодора 

Георгиева, главният ин-

женер на обекта Стефан 

Пипков и др.

Десислава 
Бакърджиева

В следващите пет 

години в развитието на 

българския бизнес ще бъ-

дат инвестирани почти 

3 млрд. лв. по Програма 

„Конкурентоспособност 

и иновации в предприяти-

ята 2022 - 2027“ (ПКИП). 

Това съобщиха от Минис-

терството на иновации-

те и растежа, което ще 

отговаря за ПКИП. Очак-

ва се изпълнението й да 

стартира в края на 2022 г. 

От ведомството под-

чертават, че програма-

та е продължение на ОП 

„Иновации и конкурентос-

пособност 2014-2020“ и ще 

осигури подкрепа най-вече 

на микро-, малките и сред-

ни предприятия (МСП). Ще 

бъдат подпомогнати ви-

сокотехнологични стар-

тиращи компании, както и 

такива в различни етапи 

на развитието си. Ще се 

стимулират партньор-

ства между МСП и големи 

дружества за разработва-

не и внедряване на нови 

технологии и иновации.

„Българският бизнес 

ще може да използва как-

то безвъзмездна помощ, 

така и финансови инстру-

менти. Съотношението 

на двата вида финансира-

не по ПКИП е почти 50:50. 

За първи път ще бъде из-

ползвана и комбинирана 

форма с финансов инстру-

мент и грант“, обясня-

ват от министерството, 

като дават пример, че 

такава ще бъде прилагана 

по специфичната цел „На-

сърчаване на енергийната 

ефективност и намалява-

не на емисиите парнико-

ви газове“. По нея микро-, 

малки, средни и големи 

предприятия ще могат да 

подобрят енергийната си 

ефективност след напра-

вен енергиен одит и да 

станат по-енергийно не-

зависими. 

Основните приорите-

ти на Програма „Конкурен-

тоспособност и иновации 

в предприятията 2022-

2027“ са два – „Иновации 

и растеж“ и „Кръгова ико-

номика“. Инвестициите 

от първия ще са насочени 

към научни изследвания и 

развойна дейност в пред-

приятията, увеличаване 

на експортния потенциал, 

създаване на нови или раз-

витие на фирми от по-ви-

сокотехнологичните сек-

тори на промишлеността, 

защита на патенти, ин-

дустриална собственост 

и др. Ще се насърчава ди-

гитализацията на пред-

приятията, повишаването 

на киберсигурността, по-

верителността на данни-

те в МСП и на уменията 

на персонала за работа с 

технологиите от Индус-

трия 4.0. Ще бъде подкре-

пена модернизацията на 

семейните предприятия и 

тези от творческите ин-

дустрии и занаятите. 

Освен за по-голяма 

енергийна самостоятел-

ност на фирмите във вто-

рия приоритет – „Кръгова 

икономика“, е предвидено 

финансиране за по-ефек-

тивно използване на ре-

сурсите, разработване 

на нови „зелени” поточ-

ни линии, повишаване на 

употребата на странич-

ни продукти и вторични 

суровини, подобряване на 

рециклирането, намалява-

не на опасните вещества, 

на отпадъците и др.

Емил Христов

По инициатива на ми-

нистъра на икономиката и 

индустрията Никола Сто-

янов се е провела среща с 

представители на ръко-

водството на Конфедера-

цията на работодателите 

и индустриалците в Бълга-

рия (КРИБ). От страна на 

министерството на нея е 

присъствала и зам.-минис-

тър Ирина Щолева. КРИБ 

е била представлявана от 

Любомир Пейновски, член 

на УС на Конфедерацията 

и член на ИБ и УС на Ка-

марата на строителите 

в България. В срещата от 

страна на КРИБ е участ-

вал и Стоян Ставрев, член 

на УС на Конфедерацията.

По време на разгово-

рите като представител 

на най-големия колективен 

член на КРИБ – Камарата 

на строителите в Бълга-

рия, Любомир Пейновски е 

поставил въпроса за не-

обходимостта от бързо 

приемане на методика за 

индексация на договорите 

в строителството и е по-

искал от министър Стоя-

нов подкрепа при внасяне-

то в Министерски съвет 

на методиката.

По предварителни данни през юни 

2022 г. индексът на продукцията в сек-

тор „Строителство“, изчислен въз осно-

ва на сезонно изгладени данни, е с 1,4% 

под равнището от предходния месец. 

Това съобщиха от Националния статис-

тически институт (НСИ), като добавят, 

че календарно изгладените данни показ-

ват намаление от 0,5% на строителната 

продукция през юни 2022 г. в сравнение 

със същия месец на 2021 г.

От НСИ отчитат, че през юни 2022 г. 

индексът на произведената строителна 

продукция за гражданското/инженерно-

то строителство и за сградното стро-

ителство, изчислен от сезонно изгладени 

данни, спрямо предходния месец намалява 

съответно с 1,9 и 1,1%. 

„На годишна база понижението на 

календарно изгладения индекс на стро-

ителната продукция през юни 2022 г. 

се определя от отрицателния темп при 

гражданското/инженерното строител-

ство с регистрирано намаление от 2%, 

докато при сградното строителство се 

наблюдава увеличение с 0,7%“, посочват 

още от института.
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Емил Христов

Консултативният съвет 

(КС) на браншовите организации 

в сектор „Строителство“ започ-

ва поредица от работни срещи 

за разработване на правила и 

норми, които да регламентират 

прилагането на процедурите по 

инженеринг при обществени-

те поръчки. На тях ще бъдат 

потърсени пресечни точки и 

баланс между разнопосочните 

интереси на отделните профе-

сионални организации в архите-

ктурно-строителния сектор. 

Браншът е единодушен, че е не-

обходим консенсус по темата с 

оглед защита на обществения 

интерес и създаване на качест-

вена градска среда. Решението 

за изработване на стандарти и 

правила относно инженеринга 

бе взето на заседание на КС, 

което се проведе в сградата 

на Камарата на строителите 

в България. От страна на КСБ 

в събитието участва Валентин 

Николов, изп. директор на бран-

шовата организация, и инж. Ви-

олета Ангелиева, експерт в КСБ.

Членовете на Консултатив-

ния съвет са категорични, че 

пълната забрана на инженеринга 

е неприемлива, а прилагането на 

тази процедура по досегашните 

правила трябва да се промени. 

Професионалните организа-

ции ще обсъдят и предложат 

конкретни решения за усъвър-

шенстване на процедурите по 

възлагане на обществени поръч-

ки в синхрон с добрите европей-

ски и световни практики.

Десислава Бакърджиева

Служебният министър на регионалното раз-

витие и благоустройството арх. Иван Шишков 

назначи арх. Деляна Панайотова за и.д. начал-

ник на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК).

Арх. Панайотова е завършила Университета по архитектура, 

строителство и геодезия през 2003 г. Има почти 20-годишен стаж 

в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. 

Притежава и значителен опит в администрацията. Работила е в 

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столичната 

община. Била е главен архитект в община Хасково. Заемала е длъж-

ността началник на РДНСК Хасково и зам.-началник на ДНСК.

Десислава Бакърджиева

„Присъединяването на Бъл-

гария към Организацията за 

икономическо сътрудничество 

и развитие (ОИСР) е най-сери-

озното интеграционно усилие на 

страната ни след приемането 

ни в ЕС и НАТО“. Това е заявил 

служебният министър на външ-

ните работи Николай Милков на 

пресконференция в Министер-

ския съвет (МС), след като пра-

вителството е приело Проект 

на Постановление за организа-

ция и координация на процеса 

на разговори и подготвителни 

дейности за присъединяване на 

Република България към Орга-

низацията за икономическо съ-

трудничество и развитие.

По думите на Милков прие-

мането на документа има клю-

чово значение за подготовката 

Десислава Бакърджиева 

Служебният министър на ре-

гионалното развитие и благоу-

стройството арх. Иван Шишков 

назначи Иво Иванов за предсе-

дател на Управителния съвет на 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“, съобщиха от МРРБ.

Иво Иванов е завършил „Меж-

дународни отношения“ в Нов 

български университет и е спе-

циализирал в Оксфорд. Магис-

тър инженер е по „Транспортен 

мениджмънт и логистика“, ВТУ 

„Тодор Каблешков”. Работил е в 

екипа на Омбудсмана на Републи-

ка България. След това става ди-

ректор на дирекция „Комуникация 

и информация“ в АПИ. Иво Иванов 

е бил директор и на Национално-

то тол управление.

От МРРБ информираха, че 

АПИ има и нови членове на Управи-

телния съвет – Теодора Василева 

и Николина Чапанова.

Василева е завършила „Право“ 

в Пловдивския университет „Паи-

сий Хилендарски“. От дипломира-

нето си до сега е управляващ съ-

дружник в адвокатско дружество.

Чапанова е дългогодишен 

служител на АПИ. Тя е юрист, за-

вършила е „Международно право 

и международни отношения“ в 

Софийски университет „Св. Кли-

мент Охридски“. Член е на УС на 

Агенцията от 7 февруари 2022 г.

Досегашният председател 

Тодор Василев и Асен Ненчев, член 

на УС на АПИ, са освободени.

във възможно най-кратък срок 

на първоначален меморандум, 

в който страната ни трябва 

да представи своята позиция 

и самооценка по всички дейст-

ващи правни инструменти на 

ОИСР. „Целта ни е до края на 

септември да бъде изготвен 

първоначалният вариант на ме-

морандума, по който трябва да 

работим и който е отговор на 

пътната карта, дадена ни на 10 

юни тази година. Задачата ни е 

да го финализираме в рамките 

на октомври и да го представим 

през ноември“, е подчертал Ни-

колай Милков.
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На 10 август Агенция „Пътна 

инфраструктура“ обяви 7 тръжни 

процедури за поддържане на републи-

канските пътища. Те са за шестте 

района на страната и една за авто-

магистралите. Предметът им на 

дейност е текущ ремонт, текущo 

поддържане, зимно поддържане и 

ремонтно-възстановителни рабо-

ти при аварийни ситуации. Общата 

стойност на обществените поръч-

ки е над 2,3 млрд. лв. без ДДС, а сро-

кът за изпълнение е 36 месеца.

Търгът за Северен Централен 

район е за 286 007 525 лв. без ДДС. 

Разделен е в пет обособени позиции 

по териториите на областните 

пътни управления (ОПУ) – Велико 

Търново, Габрово, Разград, Русе, Си-

листра. Крайният срок за подаване 

на оферти е 13 септември. 

За Северозападен район са пред-

видени 333 696 050 лв. без ДДС. Тук 

петте обособени позиции са: ОПУ 

Видин, ОПУ Враца, ОПУ Монтана, 

ОПУ Ловеч и ОПУ Плевен. Докумен-

тите се подават до 14 септември.

Стойността на обществената 

поръчка за Североизточен район е 

246 777 750 лв. без ДДС. Тя е в чети-

ри позиции – ОПУ Варна, ОПУ Добрич, 

ОПУ Търговище и ОПУ Шумен. Край-

ният срок за кандидатстване е 12 

септември. 

За Южен Централен район се за-

лагат 378 467 700 лв. без ДДС. В про-

цедурата влизат териториите на 

областните пътни управления Кър-

джали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и 

Хасково. Документи се подават до 

13 септември. 

Поръчката за Югозападен район 

е за 358 092 500 лв. без ДДС. Тя е 

в четири обособени позиции за ОПУ 

Благоевград, ОПУ Кюстендил, ОПУ 

Перник и ОПУ София. Краен срок за 

оферти – 14 септември.

За Югоизточен район са пред-

видени 295 522 500 лв. без ДДС. В 

тръжната процедура са включени 

териториите на областните път-

ни управления Бургас, Сливен, Стара 

Загора и Ямбол. Документи се при-

емат до 12 септември.

Обществената поръчка за ав-

томагистралите „Хемус“, „Тракия“, 

„Марица“ и „Струма“ е на стойност 

456 870 677,50 млн. лв. без ДДС. Тя 

е в пет обособени позиции: АМ „Хе-

мус“ на територията на ОПУ София 

и ОПУ Ловеч; АМ „Хемус“ на терито-

рията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен; 

АМ „Тракия“ на територията на ОПУ 

София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, 

ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ 

Ямбол и ОПУ Бургас; АМ „Марица“ на 

територията на ОПУ Стара Загора 

и ОПУ Хасково; АМ „Струма“ от км. 

0+000 до км. 166+500 на територия-

та на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благо-

евград. Крайният срок за подаване 

на оферти е 15 септември.

Общата стойност на тръжните процедури е над 2,3 млрд. лв.

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) търси 

изпълнител за изработ-

ването на идеен и техни-

чески проект с подробен 

устройствен план–парце-

ларен план за изгражда-

нето на автомагистрала 

„Гюешево - Дупница“. „Тя 

ще осигури комфортна 

връзка между Трансев-

ропейски транспортен 

коридор „Ориент/Източ-

но-Средиземноморски“, по 

който е трасето на АМ 

„Струма“, и границата с 

Република Северна Маке-

дония. Участъкът е част 

от основната ТЕN-Т мре-

жа. Очаква се магистра-

лата да бъде около 62 км“, 

посочват от АПИ.

Прогнозната стой-

ност за изпълнение на 

обявената обществена 

поръчка за проектиране 

е 3,1 млн. лв. без ДДС, а 

средствата са от бюдже-

та на АПИ. Срокът за осъ-

ществяване на заложени-

те дейности в търга е 150 

календарни дни от датата 

на сключване на договора. 

Кандидатите могат да 

подават оферти до 15 сеп-

тември 2022 г.

„С изпълнението на 

обществената поръчка 

във фаза идеен проект ще 

бъдат разгледани вари-

антни решения за реали-

зиране на участъка между 

граничен пункт „Гюешево“ 

и АМ „Струма“ с проектна 

скорост 120 км/ч и габа-

рит Г27, след което ще се 

пристъпи към провежда-

не на съответните еко-

логични процедури. След 

произнасянето на компе-

тентния орган по околна 

среда ще може да се пре-

мине към разработването 

на техническия проект за 

одобреното трасе, вклю-

чително и проект за под-

робен устройствен план“, 

поясняват от Агенцията.

С изграждането на 

новата пътна артерия 

с магистрален габарит, 

дублираща част от репу-

бликанските пътища I-6 

Гюешево – Кюстендил и 

II-62 Кюстендил – Дупни-

ца, ще се осигури не само 

бърз, комфортен и безопа-

сен превоз на хора и това-

ри, но и директна връзка 

при Дупница с АМ „Стру-

ма“ и цялата автомагис-

трална мрежа.

През изминалата седмица Агенция 

„Пътна инфраструктура“ стартира по-

ръчка и за изработването на технически 

проект и подробен устройствен план-

парцеларен план за изграждане на п.в. 

„Кермен“ приблизително при 261-ви км 

на АМ „Тракия“. Чрез него ще се осигури 

пресичането с третокласния път III-6601 

Кермен – Гълъбинци. Прогнозната стой-

ност на търга е 150 000 лв. без ДДС. Кан-

дидатите могат да подават оферти до 

12 септември 2022 г.

„Разработването на проектната до-

кументация е първата и задължителна 

стъпка за предприемането на строител-

ни работи. При готов технически проект 

ще се процедират отчуждителни проце-

дури, а след това ще може да се обявят 

и обществени поръчки за изпълнител на 

строително-монтажните работи и на 

строителния надзор“, посочват от АПИ.

Съгласно обявената процедура бъде-

щото проектно решение ще трябва да 

осигури безконфликтна връзка между АМ 

„Тракия“ и третокласния III-6601 чрез пъ-

тен възел на различни нива, като се свър-

же със съществуващите републикански 

пътища. Изпълнителят ще трябва да 

разработи най-малко две вариантни ре-

шения за пътния възел, като се отчете 

бъдещото развитие на разположената в 

близост индустриална зона на гр. Кермен. 

Ще трябва да се извърши геодезическо 

заснемане на вече изградената пътна 

инфраструктура, както и да се обследва 

съществуващата пътна конструкция в 

района на п.в. „Кермен“.

Срокът за изпълнение на поръчката е 

90 календарни дни, който започва от да-

тата на сключване на договора. 

На 9 август започна ремонтът на от-

сечка от Околовръстния път на Пловдив 

– от ул. Пазарджишко шосе“ до АМ „Тра-

кия“. Строителните работи са част от 

започналия през 2021 г. поетапен ремонт 

на над 14 км от Околовръстния път на 

Пловдив. Дейностите включват изпъл-

нението на земни работи за подобряване 

на отводняването, усилване на пътната 

конструкция, полагане на нови основни и 

износващи асфалтови пластове, направа 

на бетонови канавки, отклонения и шлюзо-

ве, нова хоризонтална маркировка, ограни-

чителни системи и пътни знаци. Срокът 

за завършване на СМР е 30 септември.

До 15 септември трябва да приключи 

и стартиралият ремонт на 11-километ-

рова отсечка от път I-8 Пловдив – Сви-

ленград. Това е участъкът от п.в. „Скобе-

лева майка“ в Пловдив до кръстовището 

за Садово. Проектът включва подобрява-

не на отводняването, подмяна на асфал-

товите пластове, както и ландшафтно 

оформление. Участъкът ще бъде с нова 

маркировка и ограничителни системи. 

В средата на август е 

предвидено да бъде възоб-

новен ремонтът на път III-

8608 Рудозем – Пловдивци, 

съобщиха от АПИ. Плани-

раните строителни дей-

ности в 4-километровия 

участък между Пловдивци 

и Елховец ще се извърш-

ват в пълен обем до 30 

септември.

От АПИ припомнят, 

че ремонтните работи 

на третокласния път са 

започнали през миналата 

година и през есента на 

2021 г. са преустановени 

заради необходимостта 

от подмяна на довежда-

щия водопровод от Елхо-

вец до Рудозем. „Докато 

община Рудозем подмени 

водопровода в този учас-

тък с дължина около 8 км, 

п ъ т н опо д д ъ рж а щ ото 

дружество ще може да 

извършва строителни 

работи встрани от плат-

ното за движение.  Те 

включват изграждането 

на габиони, укрепване на 

откоси и т.н.“, допълват 

от АПИ.



Инж. Иванова, г-жо 
Бикарска, на 1 август 
влязоха в сила промени в 
Кодекса на труда (КТ), об-
народвани на 5 август в 
бр. 62 на Държавен вест-
ник. Каква е целта на из-
мененията?

Инж. Цветелина Ива-
нова: Да, промените вече 

са факт. Целта им е чрез 

въвеждане на изискванията 

на европейското законода-

телство да се усъвършен-

ства нормативната уредба 

в две основни направления. 

Първото е сигурност и 

предвидимост на трудо-

вото правоотношение, а 

второто – съвместяване 

на трудовите и семейните 

задължения. 

Цветелина Бикарска: С 

тези изменения в Кодекса 

на труда се стремим към 

гаранция в по-голяма сте-

пен на правата и интереси-

те на работещите чрез по-

вишаване на сигурността 

на трудовите отношения и 

създаване на по-добри усло-

вия за съвместяването на 

професионалния и личния 

живот.

Широкият обхват на 
засегнатите права и за-
дължения налага бързо 
привеждане в съответ-
ствие на вътрешните 
процедури и практики на 
работодателите с нор-
мативните изменения. 
Кои са новите положения 
и какво се въвежда с тях? 

Ц.И.: Конкретните тек-

стове, свързани с насър-

чаване на сигурността и 

предвидимостта на тру-

довото правоотношение, 

включват задълженията 

на работодателя за ин-

формиране в случаите на 

изменение на трудовото 

правоотношение. Предла-

га се предоставянето на 

информацията да става 

най-късно до влизане в сила 

на изменението, а не както 

досега – при първа възмож-

ност или най-късно до един 

месец след влизането в 

сила на изменението. 

Предвижда се, когато 

трудовият договор е сро-

чен или за работа на не-

пълно работно време, ра-

ботникът или служителят 

да има право да предложи 

на работодателя измене-

нието му в трудов договор 

за неопределено време или 

за работа на пълно работ-

но време, на което съот-

ветства задължение на 

работодателя в случай на 

отказ в едномесечен срок 

да уведоми писмено работ-

ника или служителя, като 

мотивира отказа си. 

Въвеждат се нови за-

дължения за работодателя 

за предоставяне на инфор-

мация за трудовото пра-

воотношение. Според тях 

той ще трябва да инфор-

мира работника или служи-

теля относно вътрешните 

правила за работната за-

плата, условията и реда за 

прекратяване на трудовия 

договор съгласно трудово-

то законодателство, как-

то и за организираните от 

него обучения за професио-

нална квалификация (ПК) и 

умения. 

С цел развитие на ПК се 

предвижда всички разходи, 

свързани с обучението за 

поддържане и повишаване 

на професионалната ква-

лификация на работниците 

и служителите, да са за 

сметка на работодателя, 

когато задължението му за 

осигуряване на такова обу-

чение произтича от норма-

тивен акт или колективен 

трудов договор. В тези 

случаи времето на обуче-

нието трябва да се отчи-

та като работно време, а 

при възможност и самото 

му провеждане трябва да се 

случва в рамките на уста-

новеното работно време. 

Има допълнение относ-

но трудовия договор със 

срок за изпитване. В слу-

чаите, в които е сключен 

трудов договор с определен 

срок, по-кратък от една го-

дина, срокът за изпитване 

е до два месеца. 

Промените обхващат и 

трудовия договор за пола-

гане на допълнителен труд 

при друг работодател. По-

настоящем т.нар. външно 

съвместителство е допус-

тимо, освен ако не е угово-

рено друго по основното 

трудово правоотношение. 

С промяна на КТ се запазва 

възможността за уговаря-

не на забрана за полагане 

на допълнителен труд при 

друг работодател, но само 

поради защита на търгов-

ска тайна и предотвратя-

ване на конфликт на инте-

реси.

 Ц.Б.: Във връзка с по-

добряване на възможност-

ите за съвместяване на 

трудовите и семейните 

задължения и в съответ-

ствие с изискванията на 

Директива 2019/1158/ЕС 

се предвижда въвеждане-

то на индивидуално право 

на отпуск за отглеждане 

на дете до 8-годишна въз-

раст от бащата/осинови-

теля с гарантирано право 

на парично обезщетение 

от държавното общест-

вено осигуряване, за което 

заедно с колегите от КНСБ, 

участващи в комисиите, 

разработващи промените, 

настоявахме. Отпускът е 

в размер до два месеца и 

може да се ползва от баща-

та (осиновителя) наведнъж 

или на части до навършване 

на осемгодишна възраст на 

детето. При ползването му 

бащата (осиновителят) ще 

има право на обезщетение 

в размер на 710 лв. месечно 

от държавното обществе-

но осигуряване.

С промените се дава 

възможност и за измене-

ние на трудовото право-

отношение. Работник или 

служител, който е роди-

тел/осиновител на дете 

до 8-годишна възраст, има 

право да предложи на ра-

ботодателя изменение за 

определено време на про-

дължителността и разпре-

делението на работното 

му време, да премине към 

работа от разстояние и др.

Очаква се съвсем скоро 

да бъде приета и Наредба 

на Министерския съвет, 

вероятно това ще бъде 

Наредбата за работното 

време, почивките и отпус-

ките, с която ще се опре-

делят редът и начинът за 

ползване на новия вид пла-

тен отпуск за бащите/оси-

новителите за отглеждане 

на дете до 8 г.

Кой трябва да инфор-
мира работодателите и 
служителите за проме-
ните и какъв е срокът за 
въвеждането им на прак-
тика?

Ц.И.: Промените в КТ 

влязоха в сила от 1 август 

2022 г., това е и срокът за 

въвеждането им. На прак-

тика те създават някои 

нови правила при индивиду-

алното трудово договаря-

не, които акцентират към 

допълнителни изисквания 

от страна на работода-

телите, като цялостният 

ефект на някои от тях за-

сега е трудно предвидим.

 Ц.Б.: Подложено на 

оспорвани дискусии бе 

предложението за нова ре-

дакция на чл. 111 КТ, регла-

ментиращ т.нар. външно 

съвместителство – въз-

можността да се работи 

по допълнителен трудов 

договор при друг работо-

дател със съгласието на 

работодателя по основния 

договор. В момента зако-

нът казва, че работникът 

може да се договаря за 

допълнителна работа при 

друг работодател извън 

работното време по основ-

ния договор, освен ако не е 

уговорено друго в основния 

му трудов договор. Казано 

иначе, в момента основни-

ят работодател може да 

налага безусловна забрана 

за допълнителна заетост 

на друго място, без да е 

длъжен да се мотивира. За-

конопроектът на практика 

ограничава това право на 

работодателя“.

Ц.И.: Проблемът не е 

просто в ограничението, 

а във възможността то 

да бъде дефинирано. На 

първо място трябва да се 

отбележи, че Директива 

2019/1152 дава доста по-

широки възможности на 

работодателите за огра-

ничаване на външното 

съвместителство – това 

може да става на „обек-

тивни основания, като 

здравето и безопасност-

та, защитата на търгов-

ските тайни, неприкоснове-

ността на обществените 

услуги или избягването на 

конфликти на интереси“. А 

законопроектът лимитира 

основанията за забрана на 

допълнителния труд само 

до две от тези основания 

– търговска тайна и кон-

фликт на интереси.

По-същественият въ-

прос е в какви параметри 

ще се прилага това огра-

ничение, имайки предвид и 

Закона за защита на тър-

говската тайна със срав-

нително ясни правила.
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Сътрудничеството ни с КСБ може да се 
опише с три думи – професионализъм, 
отговорност и постоянство

С инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни          
разговаря гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова

Снимка Емил Христов



Бих искала да обър-

на внимание, че казаното 

дотук служи само за ин-

формация и има за цел да 

представи някои специфич-

ни изисквания на законода-

телството. Настоящото 

не представлява юриди-

чески съвет. За цялостно 

разбиране на засегнатите 

от нас въпроси, свързани с 

новите промени в КТ, пре-

поръчвам читателите на в. 

„Строител“ да се запознаят 

в детайли с разработения 

„Коментар на промените в 

Кодекса на труда“ от юр-

истите на КНСБ в лицето 

на юрисконсулта Величка 

Микова – национален секре-

тар, Чавдар Христов и То-

дор Томов – главен експерт  

юрист. (С коментарите 
може да се запознаете на 
сайта на в. „Строител“.)

ФНСС излезе с декла-
рация в подкрепа на про-
теста на Камарата на 
строителите в България 
и Българска браншова ка-
мара „Пътища“. Предста-
вители на синдикалната 
организация се включиха 
и в протестните дейст-
вия в периода 27-29 юли. 
Какъв е ефектът от не-
разплащането от страна 
на държавата към строи-
телните компании?

Ц.И.: Ефектът се вижда 

най-ясно в нарастващата 

опасност от закриване на 

фирми и трайна загуба на 

работна ръка. В деклараци-

ята настояхме за гаранции 

за финансова стабилност 

на българските строи-

телни компании чрез про-

дължаване дейността на 

всякакъв вид строителни 

обекти. 

Нужно е незабавно из-

плащане на средствата за 

заплати в сектора и тяхна-

та спешна актуализация за 

покриване на кумулативна-

та инфлация в страната. 

Непрекъснато получаваме 

сигнали от нашите синди-

кални членове за спиране на 

дейност на фирми в строи-

телния сектор, за разпуска-

не на работници в принуди-

телен отпуск, за закриване 

на компании, за недостиг на 

кадри и работа на сиво.

Ц.Б.: Влошената си-

туация в строителния 

бранш поставя под риск 

упражняването на право-

то на колективно трудово 

договаряне на фирмено и 

отраслово ниво, оттам и 

загуба на квалифицирани 

строители.

Страшното е, че по-

следствията за бранша, 

за държавата и за рабо-

тещите в отрасъл „Стро-

ителство“ ще бъдат нео-

братими, ако не се вземат 

необходимите мерки и не 

бъдат намерени адекват-

ни решения в най-кратки 

срокове. Разчитаме на 

конструктивен диалог и 

се надяваме на действия в 

най-спешен порядък от слу-

жебния министър на регио-

налното развитие и благоу-

стройството Иван Шишков 

и екипа му.

Какво е отражението 
на липсата на индексация 
на строителните дого-
вори за период от почти 
година? Имате ли инфор-
мация относно загуба на 
работни места във фир-
мите? Какви са очаквани-
ята Ви, ако спешно не бъде 
приета методика?

Ц.И.: Инфлацията вече 

обезцени доходите на ра-

ботещите, които повсе-

местно губят покупателна 

способност, при това не от 

вчера, а в продължение на 

близо една година. Личната 

инфлация на работещите 

в строителния бранш, а и 

не само, е много по-голяма 

от средната за страна-

та. Тежко е, боли, защото 

тези хора не са спрели дей-

ността си и изпълняват ко-

ректно и съобразно всички 

изисквания своите задъл-

жения, а накрая оставят 

семействата си без хляб 

на масата.

От неразплатените 

близо 720 млн. лв. за извър-

шени строително-монтаж-

ни дейности около 100 млн. 

лв. са дължими средства за 

работни заплати в засегна-

тите строителни фирми. 

Рискът от нереализирани 

обекти в България нара-

ства с всеки изминал ден, 

а това ще доведе до загуба 

на милиарди планирани ин-

вестиции, както и до висок 

ръст на безработицата в 

строителния отрасъл.

 Ц.Б.: Ситуацията е сил-

но притеснителна и трябва 

да се говори за запазване 

на работните места, за-

щото ако въпросните про-

екти не бъдат завършени в 

срок, държавата ще трябва 

да възстанови милиарди по 

европейските програми, а 

тежестта за това ще по-

несат работещите в от-

расъла и всички български 

данъкоплатци.

Засега задържаме поло-

жението във фирмите, по-

вечето работодатели осъз-

нават и оценяват липсата 

на квалифицирана работна 

ръка и се опитват всячески 

да запазят работниците. 

Използват най-различни ме-

тоди, правят консултации и 

с нас - синдикатите, за да 

се опитаме с общи усилия 

да намерим най-правилния 

изход от трудната ситу-

ация. Но тези компромиси 

и крайни решения няма да 

имат смисъл скоро, затова 

се надяваме на бързи реше-

ния от страна на държава-

та.

Какви са основните 
приоритети на ФНСС за 
2022 г.? Какво предстои 
до края на година?

Ц.И.: От началото на 

кризата, породена от пан-

демията от COVID-19 и 

войната в Украйна, до сега 

все още съществува неси-

гурност за пътя и темпове-

те на икономическото въз-

становяване на страната 

ни, а това влияе на резул-

татите от колективните 

преговори. Поради което до 

края на годината очакваме 

преговорите за определяне 

на заплатите да са актив-

ни и никой да не бъде прене-

брегнат.

Със затихването на 

епидемичната обстанов-

ка на хоризонта се връща 

отново темата за евро-

пейските измерения на до-

говарянето на справедливи 

минимални работни запла-

ти, която подтиква към 

активен социален диалог и 

ангажиране на социалните 

партньори на национално и 

отраслово равнище. За ра-

ботещите в строителния 

сектор, а също и за всички 

работещи истинско пре-

дизвикателство и цел ос-

тава възходящото добли-

жаване на заплатите поне 

към средните равнища на 

европейските страни.

Предстои ни Конгрес, 

на който ще вземем важни 

решения и ще начертаем 

визията на Федерацията 

за следващия мандат до 

2027 г., включваща конвер-

генция на работните запла-

ти в отрасъла, устойчива 

заетост и справедливи до-

ходи, обучения, преквалифи-

кация и подобряване на уме-

нията на строителните 

работници, работа с млади 

синдикални лидери, „зелени” 

работни места, здраво-

словни и безопасни условия 

на труд, кръгова икономика 

и бъдеще на труда, досто-

ен „зелен” и дигитален пре-

ход, както и активно въвли-

чане заедно със социалните 

партньори и Европейската 

федерация на работещи-

те в строителния сектор 

и дървопреработващата 

промишленост в процеса на 

планиране на процедурите 

и инвестиционния кален-

дар по Националния план за 

възстановяване и устойчи-

вост.

Ц.Б.: Съвместно с ръ-

ководството на КНСБ ни 

предстои провеждане на 

срещи с представители 

на политически партии с 

настояване за ангажиране 

с нашите искания, както и 

регионални срещи по мес-

та с кандидати за народни 

представители за обсъжда-

не настояванията на КНСБ. 

В тези срещи освен ръ-

ководството на КНСБ ще 

вземат участие и синди-

кални лидери председате-

ли на основни членове на 

Конфедерацията. Нашите 

искания продължават да 

са свързани с: повишаване 

на доходите; сигурност в 

„зеления” преход; промени 

в регламентацията на су-

мираното изчисляване на 

работното време; здраво-

словни и безопасни условия 

на труд. И не последно мяс-

то акцентът ще продължи 

да бъде насочен към насър-

чаване на КТД на ниво пред-

приятие, както и на отрас-

лово и браншово ниво.

Как оценявате сътруд-

ничеството с КСБ и в как-
ви направления виждате 
развитието му?

Ц.И.: Предстои започва-

не на преговори за подпис-

ване на нов Отраслов ко-

лективен трудов договор с 

Камарата на строителите 

в България, с който ще зат-

върдим социалния диалог и 

сътрудничеството помеж-

ду ни. С документа укреп-

ваме взаимното доверие и 

зачитане на интересите, 

утвърждаваме колективно-

то трудово договаряне на 

фирмено ниво, повишаваме 

информираността на ра-

ботниците и служителите, 

както и мотивацията им за 

активно участие в работ-

ния процес. Не на последно 

място развиваме и утвърж-

даваме корпоративната со-

циална отговорност.

С КСБ не сме прекъсва-

ли социалния диалог и заед-

но изразяваме готовност-

та си в бъдеще да работим 

за развитието на сектора, 

основано на колективни 

преговори, социален мир и 

партньорство, както и за 

формиране на дългосрочна 

индустриална политика на 

страната ни. Ще продъл-

жим заедно да се борим за 

установяване на норми и 

стандарти като бариера 

пред социалния дъмпинг и 

нелоялната конкуренция. 

Във времена на бурно раз-

витие на новите техноло-

гии заедно с Камарата ще 

изпълним нашата значима 

роля, свързана със справед-

ливия преход, новите „зе-

лени” работни места и ди-

гитализацията. Надяваме 

се също така съвместно 

с работодателите в лице-

то на КСБ и отговорните 

държавни институции да 

извършим оценка на въз-

действието, свързана с 

прилагането на европей-

ската Зелена сделка за от-

расъл „Строителство“.

Ц.Б.: Ако трябва да опи-

ша сътрудничеството ни с 

КСБ с три думи, то те биха 

били професионализъм, от-

говорност и постоянство. 

През годините винаги сме 

се стремели към ефектив-

но сътрудничество, към 

повишаване на осведоме-

ността по важните за 

сектора въпроси, към на-

сърчаване на обучението, 

за привличане на членове, за 

инвестиране в изграждане 

на капацитет, за създава-

не на синергии и в крайна 

сметка - за поддържане на 

съществуващия социален 

диалог.

В наше лице КСБ има 

партньор и вярвам, че те-

първа ще намерим много 

общи теми, по които да ра-

ботим. Не едно или две са 

нещата, които можем да 

направим заедно.

Следите ли в. „Строи-
тел“? Полезно ли Ви е из-
данието на КСБ?

Ц.Б.: „Строител” е един-

ствената медия, която ре-

агира максимално бързо и 

прояви интерес, първа се 

допита до нас като синди-

кат във връзка с промени-

те в Кодекса на труда, за 

което искам да Ви поздравя. 

Търсите коментар по ва-

жните теми и определено 

изпреварвате всички с ак-

туалността си. 

Ц.И.: Винаги на място и 

точно във времето се от-

разяват всички събития. 

Следим Ви всяка седмица 

и винаги „Строител” е на 

бюрата ни. Четем го като 

библия. От него се инфор-

мираме за всичко, което се 

случва в бранша, в строи-

телните фирми. Защото 

ние имаме малко по-другия 

поглед от страната на ра-

ботниците. А в изданието 

е събрано всичко най-важно, 

касаещо сектора и на ев-

ропейско ниво, и на нацио-

нално ниво. Колегите ни от 

другите федерации страш-

но много ни завиждат и не-

прекъснато казват – този 

вестник е страхотен, за-

щото ние и тях сме ги нау-

чили да го четат, да следят 

Facebook страницата и да 

се информират за всичко, 

което се случва, защото то 

засяга и всички граждани.

Ц.И.: Много добре разви-

вате и социалните мрежи. 

Нон стоп бълвате инфор-

мация, ако човек следи сай-

та, Facebook страницата 

или Вайбър канала винаги е 

информиран за всичко, ка-

саещо бранша, и за всичко 

по-важно, което се случва в 

държавата. 

Ц.Б.: Всяко нещо вед-

нага излиза. Дори когато 

бяхме на протеста, вър-

вим с шествието, което 

предавахте на живо, а на 

телефона виждах и всички 

останали новини. Наистина 

в реално време се получава 

информацията, което е из-

ключително полезно. Стра-

хотни сте!
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         синдикати към КНСБ, и с Цветелина Бикарска, зам.-председател на ФНСС към КНСБ, 

ФНСС се включи в националния протест на Камарата на строителите в България и Българска 
браншова камара „Пътища“, който се проведе в периода 27-29 юли
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В срещата от страна 

на министерството участ-

ваха и зам.-министрите За-

хари Христов и Поля Зане-

ва, Юлия Ивкова, началник 

на кабинета на министъра, 

Тодор Василев, председа-

тел на Управителния съвет 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (на 11 август 
със заповед на министър 
Шишков председателят на 
УС на АПИ Тодор Василев 
бе сменен с Иво Иванов), 
Николина Чапанова, член на 

УС на АПИ, и арх. Деляна Па-

найотова, и.д. началник на 

Дирекцията за национален 

строителен контрол. 

Камарата бе предста-

вена от инж. Светослав 

Глосов, почетен председа-

тел на КСБ, членовете на 

ИБ и УС на КСБ проф. д.ик.н. 

инж. Николай Михайлов, инж. 

Иван Моллов и Любомир 

Пейновски, Валентин Нико-

лов, изп. директор на КСБ, 

и Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор на 

в. „Строител“. От страна 

на ББК „Пътища“ присъст-

ваха председателят на УС 

на браншовата организация 

инж. Стефан Чайков, инж. 

Живко Недев. зам.-предсе-

дател, инж. Камен Пешов, 

Виктор Велев, Маргарита 

Попиванова, инж. Георги 

Златев, д-р инж. Иван Ка-

царов.

Инж. Иван Моллов ко-

ментира, че всичко по ме-

тодиката е уточнено с 

предходните екипи на МРРБ 

и МФ, като единственият 

аспект, по който е имало 

дискусия, е бил дали да има 

фиксиран таван на индек-

сацията. Той обясни, че по 

време на среща на ръко-

водството на Камарата с 

бившия министър на регио-

налното развитие и благо-

устройството Гроздан Ка-

раджов е било обсъдено, че 

не е необходим таван, тъй 

като в ЗОП има фиксиран 

такъв от 50%. „В случай че 

се наложи да се надхвърли, 

е необходимо да се пусне 

нова поръчка“, поясни инж. 

Моллов.

„Добре е, че НС намери 

политическа воля да прие-

ме промените в ЗОП, което 

дава възможност методи-

ката да бъде приета с акт 

на МС. Тя е резултат от 10 

месеца работа на различни 

експертни групи и считаме, 

че е добре изготвена и при-

емането й може да се случи 

максимално бързо. Защото 

браншът е изправен пред 

невъзможност да завърши 

редица важни обекти, а ня-

кои проекти въобще не мо-

гат да започнат. Знаете, че 

по европейските програми 

непостигането на опреде-

лени показатели може да 

доведе до тежки последици 

и финансови санкции“, ко-

ментира инж. Иван Моллов. 

Той допълни, че е добре, че 

има налични средства и с 

приемането на методиката 

МС ще даде възможност на 

възложителите да пристъ-

пят към индексация на дого-

ворите. „Очакваме по този 

начин да се възстанови 

инвестиционната дейност 

в страната“, посочи инж. 

Моллов. 

„Искам да направя едно 

важно уточнение - мето-

диката за индексация не е 

на КСБ. Тя бе разработена 

от ръководството на МФ 

и съгласувана с МРРБ. В из-

готвянето й взеха участие 

и представители на Минис-

терството на транспорта 

и съобщенията, Камарата 

се включи със свои експер-

ти“, заяви изп. директор 

на браншовата организа-

ция Валентин Николов. Той 

допълни, че постигнатият 

резултат е удовлетворите-

лен за КСБ, и отбеляза, че 

при разговорите му с раз-

лични възложители те са 

споделили, че има средства 

за индексиране на догово-

рите, но са с „вързани ръце“ 

поради липсата на мето-

дика. „Сега нещата са във 

Ваши ръце, апелът ни е мак-

симално бързо да внесете 

методиката в МС“, посочи 

изп. директор на Камарата. 

След него проф. д.ик.н. 

инж. Николай Михайлов спо-

дели опита си от дейност 

в Румъния. Страната е при-

ела методика за индексира-

не на договорите още в края 

на миналата година, посочи 

проф. Михайлов. „Румън-

ското правителство вече 

направи и необходимите ко-

рекции, за да я осъвремени“, 

допълни той. Проф. Михай-

лов подчерта, че с тяхна-

та формула се получават 

между 35-40% индексиране 

в зависимост от обектите. 

„Цените в България и Румъ-

ния са близки, би било добре 

да имаме сходни позиции по 

отношение на индексация-

та спрямо съседните стра-

ни“, коментира още той.

 На въпрос на члена на 

ИБ и УС на КСБ Любомир 

Пейновски за срок за прие-

мане на методиката минис-

тър Шишков се ангажира 

след консултации с МФ тя 

да бъде внесена в Минис-

терски съвет до десет дни. 

„Уверявам Ви, че имате в 

мое лице на 100% съмишле-

ник за бързото приемане на 

 от стр. 1 Снимки Емил Христов

0%
ЛИЗИНГ
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Елтрак България ЕООД
бул. ”Европа” 439, София 1331
национален телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
МИНИ БАГЕРИ САТ
Продуктивни. Удобни. Достъпни.

индексацията“, заяви минис-

тър Шишков.

Втората поставена 

тема на срещата бе за раз-

плащането с пътностро-

ителните фирми. Стана 

ясно, че има възможност 

чрез преструктуриране на 

бюджета на Агенция „Път-

на инфраструктура“ да се 

извършат разплащания към 

компаниите за изпълнени 

от тях и сертифицирани 

от АПИ дейности. Тук не се 

включват разплащанията за 

близо 500 млн. лв по проек-

ти, за които трябваше НС 

да се произнесе със свое 

решение.

Присъстващите на сре-

щата се разбраха до края на 

седмицата ББК „Пътища“ 

да изготви и внесе в МРРБ 

списък с обекти, които очак-

ват да бъдат разплатени. 

От своя страна министър 

Шишков посочи, че ще на-

прави всичко възможно да се 

възобновят спрените през 

последните седем месеца 

плащания, за да няма заба-

вяне на строителството по 

големите инфраструктурни 

обекти.

„Ще направим всич-

ко възможно изпълненото 

строителство по големите 

По отношение на зим-

ното почистване минис-

тър Шишков подчерта, че 

е възложил в рамките на 

следващите десет дни да 

бъде изготвена тръжната 

документация за обявяване 

на търгове само за зимно 

почистване по съкратена 

процедура. „Става въпрос за 

националната сигурност. 

Разчитам на добрия диалог 

с бранша, за да се случат 

нещата. Ще се опитаме за-

едно конструктивно да из-

лезем от ситуацията“, зая-

ви министърът. Той призова 

за отговорно поведение от 

страна на фирмите, така 

че в рамките на закона да 

бъде осигурено зимното 

поддържане през предсто-

ящия сезон. 

Министър Шишков каза 

също, че преди встъпване-

то в длъжност на служебния 

кабинет Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ е започнала 

подготовката на процеду-

рите за следващия етап на 

поддръжката на пътищата 

и вече финализират доку-

ментацията. Целта е от 

следващата година да няма 

напрежение и браншът да 

работи спокойно. Арх. Шиш-

ков посочи, че ще се върви 

в посока нормативна про-

мяна, така че спорът, дали 

един ремонт е текущ или 

основен, повече да не се 

случва.

Проф. д.ик.н. инж. Нико-

лай Михайлов коментира, че 

политическата ситуация в 

страната се е отразила 

негативно на строителния 

бранш. „Въпреки това ние 

трябва да вървим напред 

и аз смятам, че вече сме 

достигнали до момента, 

в който трябва да мислим 

за бъдещето. От името 

на Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия и катедра „Пъти-

ща и транспортни съоръ-

жения“ искам ясно да заявя, 

че имаме много богат опит 

в изготвяне на норматив-

на база заедно с АПИ. За 

съжаление последните 10-

15 г. беше игнориран този 

научен потенциал, който 

имаме. Според мен е дошло 

времето отново да бъдат 

създадени екипи, които бър-

зо да разработят методи-

ки и нормативи, така че да 

бъдат улеснени колегите, 

които възлагат поръчки, и 

всички участници в проце-

са да са доволни“, каза още 

той. По думите му държа-

вата трябва да обърне спе-

циално внимание и на безо-

пасността на движение по 

пътищата. 

На срещата бе обсъде-

на и темата за изграждане-

то на лот 3.2 на АМ „Стру-

ма“. Изп. директор на КСБ 

Валентин Николов връчи на 

министър Шишков матери-

али относно становището 

на експертния съвет за 

изграждането на трасето. 

От своя страна министър 

Шишков информира, че 

предстои среща с минис-

търа на околната среда и 

водите Росица Карамфило-

ва и с АПИ за намиране на 

най-доброто решение в съз-

дадената ситуация, която 

блокира завършването на 

магистралата.

В края на събитието 

Любомир Пейновски апели-

ра да се проведе работна 

среща с ресорния зам.-ми-

нистър и екипа на МРРБ 

относно реализирането на 

проектите по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост и Програма 

„Развитие на регионите 

2021-2027“. „Браншът иска 

да знае какво предстои. На-

шето желание е да сме от 

помощ на Управляващия ор-

ган и колегите, които отго-

варят за Плана, и да се под-

готвим и ние като фирми, 

за да можем да участваме в 

този процес“, каза той.

В рамките на същия ден 

министър Иван Шишков 

проведе и среща с Консул-

тативния съвет на браншо-

вите организации в сектор 

„Строителство“. Предста-

вителите на браншовите 

организации и министър 

Шишков дискутираха де-

тайли на някои текстове 

по Наредба 7 за правилата 

и нормативите за устрой-

ство на отделните видове 

територии и устройствени 

зони. До седмица предстои 

втора среща с предста-

вителите на браншовите 

организации в областта 

на устройственото пла-

ниране, инвестиционното 

проектиране и строител-

ството, при която да бъдат 

прецизирани и финализира-

ни всички текстове в нея. 

Министър Шишков изрази 

увереност, че проектът на 

Наредба 7 ще бъде завър-

шен скоро.

инфраструктурни обекти – 

първите три участъка на 

магистрала „Хемус“ и пътя 

Видин – Ботевград, да бъде 

платено, така че да не се 

забавя тяхното изпълне-

ние“, каза регионалният ми-

нистър. 

„Няма как да започнем да 

говорим за бъдещето, дока-

то все още сме окопани в 

миналото. Нашата позиция 

е ясна. Радвам се, че призна-

вате, че договорите ни са 

напълно законни. Дейност-

ите от страна на фирмите 

са изпълнени. Това е по-

твърдено и от АПИ, както и 

с решението на Народното 

събрание, където изрично 

е записано, че Агенцията 

трябва да разплати 50% 

от всички сертифицирани 

дейности“, сподели предсе-

дателят на УС на ББК „Пъ-

тища“ инж. Стефан Чайков. 

Той допълни, че е важно 

да се започне да се мисли 

държавнически какво ще се 

случи с пътната мрежа в 

страната след 30 септем-

ври. „Тогава всички ние ще 

имаме страшен проблем. 

Необходимо е да се вземат 

спешни мерки и за дейност-

ите, които са извършени, да 

бъде разплатено на фирми-

те“, подчерта инж. Чайков. 

„Важното е, че вече 

имаме диалог с държавата 

и се надяваме той да про-

дължи“, каза в заключение 

Стефан Чайков.
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Националният план за възстановяване и устойчивост предвижда финансиране само за действащи обекти

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

В Информационната 

система за управление и 

наблюдение на средства-

та от Европейския съюз  

в България (ИСУН) е пуб-

ликуван проект на Насо-

ки за кандидатстване по 

процедурата „Подкрепа 

за устойчиво енергийно 

обновяване на публичен 

сграден фонд за админи-

стративно обслужване, 

култура и спорт“ по На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост 

(НПВУ). 

Общият размер на 

средствата, които ще 

бъдат инвестирани, е над 

408 млн. лв. Важно е да се 

отбележи, че финансира-

не ще бъде отпускано за 

действащи обекти. Ми-

нималният размер на про-

ект за административни 

сгради е 200 хил. лв., а 

максималният - 10 млн. лв. 

За здания в областта на 

културата и изкуството, 

както и спорта, минимал-

ният размер е 200 хил. лв., 

а максималният - 5 млн. лв. 

Допустими кандидати са 

общините, областните 

администрации, минис-

терства или друг публи-

чен орган, собственик на 

съответното здание (цен-

трални и териториални 

администрации). 

Интервенциите могат 

да се осъществяват вър-

ху здания общинска и дър-

жавна собственост, като 

местните власти могат 

да кандидатстват са-

мостоятелно или в парт-

ньорство при смесена 

собственост с централ-

ните и териториалните 

администрации на изпъл-

В края на годината се 

очаква стартирането на 

Програмата за публична 

подкрепа за развитие на 

индустриални зони, парко-

ве и сходни територии и 

привличане на инвестиции 

(AttractInvestBG) по Нацио-

налния план за възста-

новяване и устойчивост 

(НПВУ). 

Бюджетът е  216 ,5 

млн. лв. и има за цел из-

граждане на довеждаща и 

вътрешна инфраструкту-

ра, като се очаква програ-

мата да бъде продължена 

с още около 200 млн. лв. 

финансов инструмент за 

инвеститори, избрали да 

работят в индустриална 

зона или парк.

Критериите за подбор 

и оценка на съществува-

щи оператори, за които 

е предвидена грантова 

подкрепа до 40 млн. лв. без 

ДДС, със съответстващи 

им подкритерии включват 

минимални изисквания за 

икономическото и финан-

совото състояние на опе-

ратора и финансовата му 

независимост. Ще се тър-

си технически и админи-

стративен капацитет на 

оператора, включително 

стратегия за привличане 

на инвеститори и уско-

рени административни 

процедури, потенциал за 

За обществено обсъждане са публикувани две про-

цедури по Националния план за възстановяване и устой-

чивост (НПВУ) - за създаване на младежки центрове в 

областни градове и в такива, които не са областни. 

По отношение на младежките центрове в областните 

градове допустими кандидати са общинските админи-

страции без Добрич, Габрово, Враца, Монтана, Перник, 

Бургас, Пловдив и Стара Загора.  Общият бюджет на 

процедурата е 40 млн. лв., минималният размер на про-

ект е 3,7 млн. лв., а максималният - 4,3 млн. лв. Не се 

изисква съфинансиране от общините, като е заложено 

бонусиране на кандидати от Северозападен или Юго-

източен регион за планиране. Допустими ще са множе-

ство дейности -  изграждане на нови или реконструкция 

на ключови сгради, които да отговарят на нуждите и 

интересите на младите хора, осигуряване на съвре-

менно мултифункционално обзавеждане и оборудване за 

центъра, обучения, езикови курсове за младежи, услуги 

за социално включване на младежи от уязвими групи, 

доброволчески дейности, кампании и инициативи и др. 

Задължително във всеки център ще е разкриването на 

10 работни места за поне 5-има младежи работници и 

поне 2-ма образователни медиатори, психолог, социален 

педагог и други подходящи специалисти. От съответна-

та община ще се изисква ангажимент за осигуряване на 

минимум пет години устойчивост след приключване на 

външното финансиране, в това число сгради, оборудва-

не, изпълнявани дейности, мерки и предоставяни услуги, 

както и устойчивост на обучения персонал. 

Всички проекти следва да се изпълняват върху имоти 

общинска собственост,  като за кандидатстването по 

процедурата ще се изисква и решение на Общинския 

съвет. Наличието на пълна техническа документация за 

строително-ремонтни/монтажни дейности ще осигуря-

ва предимство при оценката. След сключване на договор 

избраните кандидати ще се задължават да обявят об-

ществена поръчка за СМР до 2 месеца и да гарантират, 

че всичко, включително въвод в експлоатация на обекта, 

ще приключат не по-късно от март 2025 г. 

За изграждане на младежки центрове в градове, кои-

то не са областни, допустими са общините Горна Оря-

ховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, 

Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, 

Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Ве-

линград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, 

Свиленград, Харманли. По процедурата ще е допустимо 

разширяване и осъвременяване на работата на центро-

ве за подкрепа на личностното развитие за превръща-

нето им в модерни центрове, предлагащи и широк спек-

тър младежки дейности. 

Общият бюджет тук е 16 млн. лв., минималният раз-

мер на проект е 1,4 млн. лв., а максималният - 1,8 млн. лв. 

Не се изисква съфинансиране от общините, като е за-

ложено бонусиране на кандидати от Северозападен или 

Югоизточен регион за планиране. Допустимите дейнос-

ти и изискванията към кандидатите са аналогични на 

процедурата, насочена към областните градове. Инди-

кативната дата за обявяване на набирането на проекти 

е 15 август 2022 г., като краен срок за кандидатстване 

не е посочен.

нителната власт. Всеки 

кандидат може да подаде 

само по едно проектно 

предложение за всеки вид 

здание. 

Наличният финансов 

ресурс е разпределен на 

три групи общини - за 10-

те големи, за  40-те по-

малки градски и за 215-те 

общини от селските райо-

ни. Освен строителство 

са допустими дейности 

за обследване за енер-

гийна ефективност (ЕЕ) 

и сертифициране за ЕЕ, 

изготвяне на техническо 

обследване и технически 

паспорт на сградата, под-

готовка на инвестиционен 

проект и оценка на съот-

ветствието му, автор-

ски и строителен надзор. 

Енергоспестяващите мер-

ки трябва да са за дости-

гане на енергиен клас „А“ 

или постигане изискване-

то за сгради с близко до 

нулево нетно потребление 

на енергия (nZEB), по из-

ключение клас „В“, с опол-

зотворяване на енергия от 

възобновяеми източници, 

въвеждане на системи за 

енергиен мониторинг и др. 

Продължителността 

на изпълнението на всеки 

проект следва да е до 24 

месеца. Кандидатства-

нето се осъществява из-

цяло по електронен път 

чрез информационната 

система за Механизма за 

възстановяване и устой-

чивост (ИС за МВУ). Ин-

дикативната дата за обя-

вяване на набирането на 

проекти по процедурата е 

1 септември 2022 г., като 

краен срок не е посочен.

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

инвестиции на индустри-

алната зона и наличие на 

инвеститори, техническо 

изпълнение, в т.ч. проект-

на готовност, както и 

планирани „зелени” инвес-

тиции (ВЕИ и третиране 

на отпадъци). 

Предвижда се бонифи-

кация на оператори от 

слаборазвити региони. За-

лага се и изискване към мо-

мента на кандидатстване 

терените в съответната 

зона да бъдат със статут 

на индустриални такива. 

За нови/малки оператори 

е предвидена грантова 

подкрепа до 2 млн. лв. без 

ДДС. Предложените за 

тях критерии за подбор са 

аналогични на заложените 

по-горе. 

Индустриална зона/

парк за целите на Програ-

мата се дефинира като 

съвкупност от един или 

няколко поземлени имота, 

разположени в обособена 

територия, за която са 

осигурени устройствени, 

технически и организа-

ционни условия.
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„Чрез Министерство-

то на иновациите и расте-

жа (МИР) до края на годи-

ната ще се предоставят 

735 млн. лв. безвъзмездна 

помощ на малки и средни 

фирми“. Това съобщи пред 

журналисти служебният 

министър на иновациите 

и растежа Александър Пу-

лев на пресконференция, 

на която представи прио-

ритетите си и информира 

каква подкрепа ще получи 

бизнесът по Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ) и 

Програма „Конкурентос-

пособност и иновации в 

предприятията 2021-2027“. 

„От предвидените 

средства 600 млн. лв. са 

от НПВУ. Това са 5 млн. лв. 

на ден за най-уязвимите 

фирми в нашата икономи-

ка“, каза Пулев.

По думите му МИР е 

отворило първата про-

цедура по Плана - „Техно-

логична модернизация в 

МСП“, с общ бюджет от 

260 млн. лв. Тя е стартира-

ла на 22 юли и по нея може 

да се кандидатства до 21 

септември, като вече са 

подадени 18 предложения. 

По процедурата ще бъдат 

подкрепени предприятия 

в сферите „Преработва-

ща промишленост“, „ВиК 

услуги“, „Управление на 

отпадъците“, „Творчески 

индустрии“, „Медии“, „Да-

лекосъобщения“, „Научни 

изследвания“. „Парите са 

осигурени благодарение на 

добрата работа на хората 

от Министерството на 

иновациите и растежа“, 

посочи министър Пулев.

Следващите процеду-

ри, свързани с безвъзмезд-

ни средства до края на го-

дината по НПВУ, са за ИКТ 

решения и киберсигурност 

за малките и средни фир-

ми с очаквано начало от 

септември с бюджет 30,6 

млн. лв. и подкрепа за 1400 

фирми.

„Работим усърдно по 

още две програми по Пла-

на. Целим те да бъдат 

отворени също до края на 

годината. Едната от тези 

процедури е свързана с 

инвестиции във фотовол-

таици и в съпътстваща 

инфраструктура – бате-

рии за локално съхранение 

на енергия. За нея бюдже-

тът е 200 млн. лв.“, добави 

Пулев.

В рамките на тази го-

дина предстои стартира-

не и на първата процедура 

по Програма „Конкурен-

тоспособност и иновации 

в предприятията 2021-

2027“. Тя ще бъде за раз-

работване на иновации в 

предприятията с бюджет 

около 145 млн. лв. 

Министерството под-

готвя и подкрепа за инова-

тивни фирми, получили ви-

сока оценка по рамковата 

програма „Хоризонт 2020“ 

и рамковата програма „Хо-

ризонт Европа“. Общият 

планиран бюджет по тази 

схема е 118,5 млн. лв.

„Основният 

приоритет в ра-

ботата ни ще 

бъде подобря-

ване на бизнес 

средата. Ситуа-

цията в България 

в момента е та-

кава, че на мен 

като служебен 

министър ми се 

налага да пред-

приемем по-сериозни движения, които няма как да отла-

гаме, защото кризите ни връхлитат“. Това каза служеб-

ният министър на икономиката и индустрията Никола 

Стоянов по време на представянето на приоритетите 

в работата на ръководената от него институция.

„Ще се опитаме да работим отговорно като едно ре-

довно управление на Министерството на икономиката и 

индустрията (МИИ), тъй като нямаме време за губене. 

Целта ни е да изработим решения за бизнеса, които да 

помагат, а не просто да не пречат. Вече е изготвен 

списък с мерки. За нас няма да има малки и големи мерки 

– ще помагаме на бизнеса с каквото можем. В момента 

събираме и предложения“, заяви Стоянов.

Той изтъкна, че основен елемент в дейността на 

ведомството ще е и подобряване на инвестиционния 

климат. „С Министерството на иновациите и растежа 

ще започнем работа по промени в Закона за насърчаване 

на инвестициите или за нов закон. Необходима е акту-

ализация“, посочи Никола Стоянов.

Друга важна тема за ведомството е контролът, за 

който основна роля има Държавната агенция за метро-

логичен и технически надзор. „Направи ни впечатление, 

че в последните години се е вървяло в добра посока и 

процентът на нарушенията спада. Но това не трябва да 

ни кара да се отпускаме – целта ни ще бъде да държим 

злоупотребите на ниски нива, но от друга страна да не 

натискаме бизнеса в тези тежки времена“, каза още 

Никола Стоянов.

Коректното админи-

стриране на мярката за 

хуманитарна помощ за 

украинските бежанци, на-

предък по забавената ка-

тегоризация на туристи-

ческите обекти, активна 

маркетингова кампания за 

посещението на родните 

курорти и мерки за успеш-

но протичане на летния и 

предстоящия зимен сезон. 

Това са сред приоритети-

те на служебния министър 

на туризма Илин Дими-

тров. Той ги представи по 

време на нарочна прескон-

ференция в ръководеното 

от него ведомство.

Целта на Димитров 

е всеки хотелиер, който 

е отворил базата си за 

настаняване и е посрещ-

нал бежанци, да си получи 

средствата в коректния 

размер.

Той съобщи, че ще бъде 

сформирана работна група 

с участие на сектора за 

изработване на Закон за 

единна браншова органи-

зация, като за министъра 

най-работещ вариант е 

подобен тип камара като 

тази на строителите. 

„Проектозаконът трябва 

да е готов до свикването 

на новото Народно събра-

ние. Работна група ще се 

занимава и с подготовка-

та на Закон за гаранцио-

нен фонд на туроперато-

рите“, посочи служебният 

министър на туризма. 

Сред приоритетите му са 

още изготвянето на изме-

нения в Закона за туризма 

за облекчаване на реклама-

та в международните ди-

гитални платформи, как-

то и промени, свързани с 

приемането на Правилник 

за туристическата марки-

ровка, който вече е готов 

и има само технически де-

тайли по него. 

Служебният минис-

тър на правосъдието 

Крум Зарков ще работи 

по пет основни прио-

ритета, стана ясно на 

пресконференция във ве-

домството. На първо мяс-

то той посочи законите 

по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ). „Въпреки 

че в момента няма рабо-

тещ парламент, България 

се е ангажирала по Плана 

много от тези закони да 

бъдат приети до края на 

годината. Трябва да под-

готвим нещата така, че 

политическите сътресе-

ния да не се отразят на 

темпото по изпълнение на 

НПВУ“, подчерта Зарков. 

Той изтъкна, че законите 

са абсолютно условие за 

получаването на второто 

плащане по Плана от над 

Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства:

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков 

„В идните месеци пред-

стои да се подготвят и 

стартират процедури 

по Националния план за 

устойчивост и възста-

новяване (НПВУ) на стой-

ност 3,7 млрд. лв“.  Това 

каза зам. министър-пред-

седателят по управление 

на европейските средства 

Атанас Пеканов на прес-

конференция в Министер-

ски съвет, на която пред-

стави приоритетите си.

„Поели сме ангажимент 

и отговорност да рабо-

тим за осигуряването на 

този значителен ресурс и 

да го защитим. По отно-

шение на първото плаща-

не, което е на стойност 

1,3 млрд. лв., се прави ком-

плектоване на докумен-

тите и заверяването им 

според поставените цели. 

Надяваме се средствата 

да дойдат до края на годи-

ната“, съобщи вицепреми-

ерът.

По отношение на вто-

рото плащане, което ще е 

в размер на 724 млн. евро, 

Пеканов посочи, че пред-

стои да се подготвят и 

приемат 66 мерки, като 

22 от тях са законодател-

ни промени. „От тези 22 

законодателни промени до 

момента е приет 1 закон 

– този за насърчаване на 

заетостта. Входирани в 

парламента са още чети-

ри проектозакона. Всички 

други мерки са на различна 

фаза на изготвяне“, инфор-

мира Атанас Пеканов. 

Той коментира и ситу-

ацията с европейските 

програми от период 2014-

2020, като посочи, че до 

момента към ЕК са изпра-

тени четири, като три от 

тях са одобрени. „Остава 

изпращането на пет про-

грами. Това ще се случи 

през идните дни, като ча-

каме одобрение за отпус-

кането на средствата по 

тях през септември“, зая-

ви Пеканов.

„Ще работим усилено 

и за придвижване на про-

цеса за бъдещото влизане 

на България в еврозоната. 

В момента светът се на-

мира в една доста турбу-

лентна ситуация и ние не 

можем да си позволим да 

чакаме и да останем в пе-

риферията. Нямаме време 

за губене, не трябва да се 

чудим искаме ли, не иска-

ме ли, за да не останем 

отново назад“, подчерта 

вицепремиерът.

700 млн. евро.

Вторият приоритет е 

свързан с осигуряването 

на подходящи условия за 

ефективната работа на 

европейските делегирани 

прокурори у нас.

На трето място ще е 

предприемането на реши-

телна крачка за реализи-

рането на проекта за нов 

затвор, за който България 

може да се възползва от 

средствата, предоставе-

ни по линия на Норвежкия 

финансов механизъм. Дру-

гите две основни задачи 

за ведомството ще са 

създаването на Съвет за 

криминологически изслед-

вания към МП и темата 

„Шенген“.
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Динамичните промени на пазара на 
строителните материали са голямо 
предизвикателство за всички 

Ренета Колева, изп. директор на Предприятието за управление на дейностите по         

Росица Георгиева

Г-жо Колева, бихте 
ли очертали основните 
приоритети в дейност-
та на ръководеното от 
Вас Предприятие за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 
среда (ПУДООС)?

Първо искам да бла-

годаря на в. „Строител“ 

за поканата за интервю. 

Радвам се, че съм Ваш 

събеседник и че чрез из-

данието на КСБ можем да 

запознаем многобройните 

читатели на вестника с 

работата на ПУДООС и 

с новите ни приоритети. 

Ще припомня, че предпри-

ятието изпълнява полити-

ката на Министерството 

на околната среда и води-

те (МОСВ) в областта на 

опазване и възстановява-

не на околната среда, чрез 

реализация на екологични 

проекти и дейности, в из-

пълнение на национални 

и общински стратегии и 

програми, посредством 

безвъзмездно финансира-

не, в т.ч. и минимизиране 

на последствията от на-

лагането на наказателни 

процедури на страната и 

поетите ангажименти за 

справяне с констатирани 

неизпълнения при прила-

гането на европейските 

директиви в сферата на 

околната среда.

С решения на Управи-

телния съвет на ПУДООС 

от 20 май тази година бе 

извършена актуализация 

на действащите приори-

тети на предприятието 

в сектори „Управление на 

водите“ и „Управление на 

отпадъците”. Акцентът 

на новите цели в „Управле-

ние на водите“ продължава 

да е върху агломерации над 

10 000 е.ж. и тези между 

2000 до 10 000 е.ж. с пред-

видена мярка изграждане/

доизграждане на канали-

зационна мрежа и пре-

чиствателни станции за 

отпадни води (ПСОВ), за 

които не е постигнато съ-

ответствие с изисквани-

ята на Директива 91/271/

ЕИО за пречистване на 

градските отпадни води. 

Черноморски агломерации 

(населени места, селища, 

курортни образования) с 

до 2000 постоянни жите-

ли могат чрез ПУДООС да 

реализират проекти за 

строителство/доизграж-

дане на канализационна 

мрежа и ПСОВ. Отново 

със средства от предпри-

ятието могат да бъдат 

реализирани общински ВИК 

проекти, които са съпът-

стващи при изпълняване 

на обекти със средства 

от Европейските струк-

турни и инвестиционни 

фондове и/или държавни/

общински средства. По 

отношение на възмож-

ността ПУДООС да фи-

нансира реконструкция 

на водопроводни мрежи 

фокусът е върху подобря-

ване ефективността при 

използване на природния 

воден ресурс чрез гаран-

тирано намаляване на за-

губите при експлоатация. 

Това може да бъде постиг-

нато с рехабилитация на 

вътрешна водопроводна 

мрежа и реконструкция на 

довеждащи водопроводи за 

населени места между 50 и 

2000 жители.  

Актуализираните при-

оритети в сектор „Упра-

вление на отпадъците“ 

са насочени основно към 

изграждане на регионални 

депа за битови отпадъци 

и разширение на същест-

вуващи регионални депа, 

при които са възникнали 

аварийни ситуации. Поли-

тиката на ПУДООС про-

дължава да осигурява въз-

можност за изпълнение на 

техническа рекултивация 

на общински депа, неотго-

варящи на нормативните 

изисквания. Отново пред-

приятието ще предоста-

вя 65% от стойността 

на проекта за техническа 

рекултивация, съгласно 

минимални изисквания и 

при максимална стойност 

на квадратен метър до 

55 лв. без ДДС за площ на 

сметищното тяло. 

Нов акцент е предос-

тавяне на домакинствата 

на компостери за зелени и 

други биоотпадъци. Вече 

със средства от предпри-

ятието могат да бъдат 

реализирани и проекти на 

общини за разделно съ-

биране на биоразградими 

битови отпадъци и за из-

граждане на инсталации 

за производство на биогаз 

от тези отпадъци. 

В сектор „Биоразноо-

бразие“ ежегодно се финан-

сират дейности по опазва-

не на редки и застрашени 

видове. Осигуряваме под-

крепа за оценка и монито-

ринг на въздействието на 

атмосферния въздух върху 

горските екосистеми, го-

дишна издръжка на спаси-

телни центрове за диви 

животни, за повишаване 

на обществената инфор-

мираност и гражданско-

то съзнание за ролята и 

значението на биоразно-

образието за природните 

процеси и живота на хо-

рата и др.  Изготвена е и 

процедура за финансиране 

от ПУДООС на мерки за 

подобряване качеството 

на атмосферния въздух. 

Тя е насочена към намаля-

ване на количеството на 

фините прахови частици 

от основните източници 

на замърсяване, а имен-

но – битово отопление, 

транспорт и ресуспенсия, 

в съответствие с норма-

тивните изисквания и в 

изпълнение на Национална-

та програма за подобрява-

не качеството на атмос-

ферния въздух 2018-2024 

г. Към настоящия момент 

процедурата е в процес на 

разглеждане и одобрение. 

Предвидените мерки са: 

подмяна на отоплителни 

устройства на твърдо 

гориво или на мазут/наф-

та на общински сгради 

(училища, детски градини, 

болници, административ-

ни сгради) или на домакин-

ства, в случай че на те-

риторията на общината 

всички общински сгради 

са вече с подменени отоп-

лителни уреди; за общини, 

които са декларирали въ-

веждане на нискоемиси-

онни зони от транспорт, 

ще бъде подпомогнато 

закупуването на електри-

чески превозни средства и 

електрически велосипеди 

от общинските и районни 

администрации. Предвиж-

да се и предоставяне на 

средства за закупуване на 

техника за миене на улици 

и тротоари и за засажда-

не на едроразмерна рас-

тителност и оформяне на 

зелени коридори, рингове 

и пояси в населени места, 

позволяващи подобрена 

вентилация и улавяне и 

абсорбиране на обща прах. 

Преобразяване и „позеле-

няване“ на кални точки и 

сиви петна чрез затревя-

ване, реновиране и облаго-

родяване на терена също 

са заложени. 

Каква е финансова-
та рамка на ПУДООС за 
2022 г.?

Общо средствата, 

предвидени за разходване 

от ПУДООС за 2022 г., са 

в размер на 116 млн. лв., 

които са разпределени по 

няколко бюджетни програ-

ми. Една от тях е „Оцен-

ка, управление и опазване 

на водите на Р България“, 

за която са планирани 

7 100 000 лв. В направле-

нието „Интегрирана сис-

тема за управление на 

отпадъците, опазване на 

земните недра и почвите“ 

ще бъдат инвестирани  

34 824 100 лв. А планирани-

те разходи в споменатата 

процедура за финансиране 

на мерки за подобряване 

качеството на атмосфер-

ния въздух са в размер на 

30 000 000 лв. 

С какви проекти може 
да се кандидатства по 
ПУДООС, има ли ограни-
чения в бюджета и на 
какви условия трябва да 
отговарят бенефициен-
тите?

Съгласно Правилника за 

устройството и дейност-

та на ПУДООС безвъз-

мездна финансова помощ 

получават екологични про-

екти на общини по публич-

но оповестени действащи 

приоритети, т.е. по отно-

шение на инвестиционни-

те проекти бенефициент 

може да е всяка община в 

България. Какъв ще е пред-

метът на проекта, с кой-

то дадена местна адми-

нистрация кандидатства 

пред  ПУДООС, зависи из-

цяло от проблемите в на-

селеното място – липса на 

канализация или на ПСОВ, 

недостиг на вода във во-

доизточника, проблеми по 

водопреносната мрежа и 

др. Финансовата рамка на 

всеки проект се определя 

от спецификата и заложе-
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        опазване на околната среда*:

ните за изпълнение видове 

строително-монтажни ра-

боти. 

Документите, необхо-

дими за кандидатстване 

пред ПУДООС, в най-общи 

линии са заявление по об-

разец, проект в работна 

фаза, съгласуван и одо-

брен по реда на Закона 

за устройство на тери-

торията, количестве-

но-стойностна сметка, 

изготвена съобразно гра-

фичната част на проекта, 

и становища и съгласува-

телни писма от институ-

ции, които го касаят. 

Предприятието фи-

нансира и неинвестицион-

ни проекти и дейности, 

способстващи за осъ-

ществяване политиката 

на МОСВ в областта на 

опазване и възстановява-

не на околната среда, при 

които бенефициент може 

да са организации, научни 

институти и общини. В 

ежегодната Национална 

кампания „Чиста окол-

на среда“ бенефициенти 

могат да бъдат общини, 

кметства, училища и дет-

ски градини. Средствата 

за 2022 г. за инициатива-

та са общо 3 500 000 лв. 

От тях 2 000 000 лв. са 

разпределени за проекти 

на общини и кметства до 

15 000 лв., а останалите 

1 500 000 лв. са за учили-

ща, центрове за подкрепа 

на личностното развитие/

обединени детски компле-

кси (ЦПРЛ/ОДК) и детски 

градини до 7500 лв. За наша 

радост и тази година ин-

тересът към кампанията 

беше огромен.

 

Какъв финансов ре-
сурс от ПУДООС беше 

инвестиран през 2020 и 
2021 г. и в какви проекти? 

З а  п е р и о д а  2 0 2 0 -

2021 г. с решения на УС 

на  ПУДООС е отпусна-

то финансиране за общо 

113 116 505 лв. Със сред-

ствата са реализира-

ни 72 проекта в сектор 

„Управление на водите“ с 

предмет строителство/

доизграждане на канали-

зационна мрежа и ПСОВ, 

реконструкция на водопро-

водни мрежи. От тях 49 

проекта са осъществени 

през 2020 г., за които са 

отпуснати 73 808 173 лв., 

съответно през 2021 г. са 

изпълнени 23 проекта, кои-

то са получили от ПУДООС 

39 308 332 лв. През тази и 

следващата година пред-

стои изграждането на 10 

пречиствателни станции 

с обхват над 230 хил. е.ж.

Какви други големи 
проекти планирате да се 
реализират през 2022 г.?

До края на тази година 

се очаква да бъдат изпъл-

нени голяма част от фи-

нансираните от  ПУДООС 

проекти. По-големите от 

тях са „Разширение на 

ПСОВ за отстраняване 

на биологични елементи - 

азот и фосфор на гр. Па-

зарджик“ за над 130 000 

е.ж., „Депо за неопасни от-

падъци, с. Шишманци, об-

щина Раковски – етап III“, 

което ще се ползва от 

общините на територия-

та на област Пловдив, 

обслужваща 470 277 души 

население. Друг мащабен 

обект е „Изграждане на 

клетка №2 от обект: „Ре-

гионално депо за неопасни 

отпадъци „Тева“ на общи-

ните Перник, Брезник, Зе-

мен, Ковачевци, Радомир и 

Трън“, което ще се използ-

ва от шестте общини с 

население 127 326 души. 

Такива са също проекти-

те „Изграждане на част 

от канализационна мрежа 

и модулно пречиствателно 

съоръжение в с. Стряма и 

с. Белозем, община Раков-

ски“ и др. 

В процес на реализация 

са проекти за реконструк-

ция на водопроводни и ка-

нализационни мрежи на те-

риторията на 32 общини. 

Очакваме тази година да 

стартира изпълнението 

на важни за предприяти-

ето проекти, с които се 

постига съответствие с 

изискванията на Директи-

ва 91/271/ЕИО за пречист-

ване на градските отпад-

ни води. Предстоящи за 

изпълнение са ПСОВ Пе-

трич, Сандански, Оряхово, 

Стрелча, Мъглиж, Перущи-

ца, Златарица. Броят за-

сегнати жители в тези на-

селени места е над 95 000.  

Така еквивалентният брой 

жители,  за които със 

средства на ПУДООС ще 

се осигури пречистване и 

ефективно отвеждане на 

градските отпадни води е 

над 225 000.

Какво планирате да 
финансирате тази годи-
на във ВиК сектора?

С оглед на динамична-

та пазарна обстановка 

в последните месеци се 

наблюдава отрицателна 

тенденция на броя на по-

стъпващите в предприя-

тието заявления за финан-

сиране, като от началото 

на 2022 г. са депозирани 

само 36 бр. Очакваме след 

преминаване процедурата 

на предварителен контрол 

да бъдат взети решения 

за финансиране на оком-

плектованите съгласно из-

искванията приоритетни 

проекти в рамките на одо-

брения бюджет за 2022 г., 

но за съжаление поради 

ръста на цените на стро-

ителни материали, горива 

и др. срещаме сериозни 

проблеми, отразяващи се 

на изпълнението. 

Разкажете повече за 
кампанията „Чиста окол-
на среда 2022“. От колко 
време се реализира ини-
циативата, колко проек-
та са изпълнени, какъв е 
резултатът от нея?

Националната кампа-

ния „Чиста околна среда“ 

се провежда от МОСВ и 

ПУДООС ежегодно, при-

добила е широка общест-

вена популярност и се 

реализира успешно над 

18 г. В резултат на нея 

са осъществени хиляди 

проекти на територията 

на цялата страна. Както 

стана ясно, допустими 

бенефициенти са общини, 

кметства, кметски на-

местничества, училища, 

детски градини и центро-

ве за подкрепа на лично-

стното развитие/обеди-

нени детски комплекси. 

Споменах, че средствата 

по кампанията за 2022 г., 

предоставени от бю-

джета ни, са в размер на 

3 500 000 лв. През 2022 г. в 

рамките на определения в 

публикуваната покана срок 

за подаване на проектни 

предложения бяха получени 

и впоследствие разгледа-

ни общо 1740 проекта, от 

които на общини и кмет-

ства – 843 бр., на училища 

ЦПРЛ/ОДК -  433 бр., на 

детски градини - 464 бр. 

След извършено класиране 

от комисия, назначена със 

заповед на министъра на 

околната среда и водите, 

бяха одобрени за финанси-

ране общо 341 проектни 

предложения, от които 103 

на училища и ЦПРЛ/ОДК, 

103 на детски градини и 

135 на общини и кметства.  

С реализацията на 

дейностите по Нацио-

налната кампания „Чиста 

околна среда 2022 г.” ще 

се постигнат резултати 

не само с пряко положи-

телно въздействие върху 

околната среда, а и във 

формирането на позитив-

на нагласа у хората към 

проблемите, свързани със 

съхраняването на природ-

ните ресурси. С добровол-

ния труд на гражданите се 

осъществява залесяване и 

засаждане на почистени 

площи, създаване и възста-

новяване на зони за отдих, 

ремонтиране на детски 

и спортни съоръжения, 

подобряване на екологич-

ната и естетична среда. 

Затвърждават се умения 

и желание за опазване на 

околната среда у подра-

стващите. Кампанията 

ефективно допринася за 

промяна към по-отговорно 

и дълготрайно отношение 

на младите към проблеми-

те по опазване на приро-

дата, като ги ангажира 

с дейности, повишаващи 

екологичното самосъзна-

ние и култура.  

Промените в цените 
на строителните мате-
риали са сериозен про-
блем и за общините, и за 
строителите. Как това 
се отразява на проек-
тите, финансирани от 
 ПУДООС? Има ли проек-
ти, които са под заплаха 
да бъдат спрени?

Безспорно динамични-

те промени на пазара на 

строителните материали 

са голямо предизвикател-

ство за всички участници 

в процеса. При нас постъп-

ват сигнали от общини, 

които имат проблеми с 

избраните изпълнители, 

други срещат затрудне-

ния на етап провеждане 

на обществена поръчка и 

търсят възможности за 

дофинансиране на проек-

тите или актуализиране 

на стойността на отпус-

натата безвъзмездна фи-

нансова помощ.  

Няма проекти, които да 

са под реална заплаха от 

спиране на строителство-

то, но при липса на индек-

сация съществува риск в 

изпълнението, което от 

своя страна може да се 

отрази и на качеството. В 

тази връзка сме в постоя-

нен диалог с нашите бене-

фициенти и сме засилили и 

контрола на място.

А ако се създаде прав-
на възможност за индек-
сация на договорите в 
строителството, имате 
ли данни какъв финансов 
ресурс ще бъде необхо-
дим за индексация на про-
ектите, финансирани от 
ПУДООС? Има ли наличен 
ресурс това да се случи? 

Трудно е да се определи 

размерът на финансовия 

ресурс, необходим за ин-

дексация на проектите. 

Управителният съвет на 

ПУДООС взима решения 

за отпускане на  безвъз-

мездна финансова помощ в 

съответствие с наличния 

финансов ресурс, съгласно 

одобрения бюджет. Акту-

ализация на стойностите 

на проектите за финанси-

ране ще е възможна след 

решение на национално 

ниво. Процентът индекса-

ция ще е съобразен както 

с решение на национално 

ниво, така и с характерис-

тиките на всеки един про-

ект. За тази година пред-

приятието има средства, 

но както казах вече, няма 

достатъчно проекти.

В какви направления 
предприятието може да 
задълбочи взаимодейст-
вието си с КСБ?

Взаимоотношенията 

между ПУДООС и Камара-

та на строителите в Бъл-

гария са преки и косвени и 

са дългогодишни. Предпри-

ятието подкрепя полити-

ката за усъвършенстване 

на нормативната уредба, 

касаеща строително-

инвестиционния процес, 

както и за иницииране на 

законодателни промени, 

разработване  на прин-

ципни предложения за ново 

строително законодател-

ство. Оценяваме високо 

партньорството си с КСБ 

през годините и се надява-

ме и в бъдеще да работим 

в синхрон.

* Интервюто с Ренета 
Колева е взето в качест-
вото й на изп. директор 
на ПУДООС, преди да пое-
ме поста зам.-министър 
на околната среда и во-
дите. На 3 август тя бе 
назначена на новата пози-
ция със заповед на служеб-
ния премиер Гълъб Донев.

Проектът „За Варвара с любов“ на община Царево

Нова детска площадка в Елин Пелин
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Всички 24 района работят чрез системата, започва информационна кампания 
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Направление „Архитек-

тура и градоустройство“ 

(НАГ) към Столичната 

община стартира инфор-

мационна кампания за въз-

можностите по предоста-

вяне на административни 

услуги чрез електронния 

портал. Web базираната 

Единна информационна 

система е създадена през 

2017 г. 

Считано от 1 март 

2022 г., чрез електронния 

портал са достъпни 16 

броя нови електронни ус-

луги, свързани със заявя-

ването на разрешаване из-

работването на подробен 

устройствен план (ПУП) и 

одобряването на ПУП от 

главния архитект Здравко 

Здравков. 

От 1 април 2022 г. 

всички 24 районни кмет-

ства работят със систе-

мата. Чрез нея се издават 

и публикуват документи, 

издадени от главния архи-

тект на Столичната об-

щина, главния инженер на 

НАГ и главния архитект 

на район, главния инженер 

на район, съгласно пре-

доставените им право-

мощия. Заявленията също 

се подават по електронен 

път чрез портала на НАГ 

чрез Система за сигур-

но електронно връчване, 

чрез Единния модел за за-

явяване, заплащане и пре-

доставяне на електронни 

административни услуги, 

заявления, постъпили на 

хартиен носител, реги-

стрирани в системата и 

получили рег. номер от Ав-

томатизираната инфор-

мационна система на ра-

йонните администрации. 

Има възможност да 

се изготвят, издават и 

публикуват електронни 

удостоверения за устрой-

ствен статут, електрон-

ни визи за проектиране 

по чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗУТ, разрешения за стро-

еж, разрешения за стро-

еж за благоустройствени 

обекти, разрешения за 

поставяне, разрешения за 

промяна на предназначе-

нието, удостоверения за 

въвеждане в експлоатация 

на строежи/благоустрой-

ствени обекти,  удосто-

верения за въвеждане в 

експлоатация на премест-

ваеми обекти.

„Подадените заявле-

ния по електронен път се 

обработват значително 

по-бързо, тъй като съ-

гласувателният процес 

протича едновременно за 

всички участници. Съз-

дава се съгласувателен 

лист, като по този начин 

електронното досие, съ-

държащо всички прикаче-

ни документи, е достъпно 

едновременно от всички 

експерти. Становищата 

се събират значително 

по-бързо, отколкото при 

документите, подадени 

на хартиен носител, тъй 

като не се насочват фи-

зически и поетапно. При 

констатирани непълноти 

на документацията или 

необходимост от нанася-

не на корекции заявителят 

получава информацията 

своевременно. 

Други документи, кои-

то се публикуват, са за-

поведи за разрешаване на 

устройствена процедура, 

заповеди за одобряване 

на ПУП, визи за проекти-

ране, протоколи по време 

на строителство, запо-

веди по време на стро-

ителство, заповеди на 

Дирекция „Общински стро-

ителен контрол“, в т.ч. на-

казателни постановления, 

както и доклади на главния 

архитект до СОС.

Започна полагане на нова настилка на пътните платна 

на ул. „Шишман“ и ул. „6-ти септември“.  Строително-мон-

тажните работи включват демонтаж на временния ас-

фалт, направа на нова конструкция и полагане на бетонови 

и гранитни павета на платното и тротоарите. Ще бъде 

изградено улично осветление, отводнителна система и 

допълнително озеленяване.  До 25 септември ще се работи 

в отсечката на „Шишман“ от ул. „Ген. Паренсов“ до ул. „Ген. 

Гурко“,  включително кръстовището с ул. „Юри Венелин“ и 

в отсечката на „6-ти септември“ от ул. „Иван Вазов“ до 

ул. „Славянска“.  

2021 г. на двете централни улици беше направена под-

земната инфраструктура.

Двама са кандидатите 

за изграждане на улична 

канализация по ул. „Проф. 

Крикор Азарян“ в р-н „Сту-

дентски“. Стойността 

на дейностите е 200 хил. 

без ДДС. Оферти са пода-

ли „ПСТ Груп” ЕАД, които 

предлагат 199 461,50 лв. 

без ДДС. Другата оферта 

е на ЕТ „Йони ДМ – Йонко 

Стоилов“, който е оценил 

работата за 199 874,35 лв. 

без ДДС.

Междувременно Сто-

личната община обяви 

търг за избор на изпълни-

тел на изграждането на 

ВиК на ул. „Костенски во-

допад“ до ул. „Чудните мо-

стове“ с възстановяване 

на пътни настилки. Стой-

ността на дейностите е 

270 000 без ДДС. Срокът 

за изпълнение ще е с те-

жест 10 т. Техническите 

показатели ще носят на 

кандидатите 30 т., кои-

то ще се образуват от 

„Технология и организация 

на изпълнението на стро-

ителството“  с тежест 

16 т., „Организация на ръ-

ководството на обекта“ – 

9 т., и „Мерки за опазване 

на околната среда“ – 5 т. 

Предложената цена ще е 

с тежест 60 т. Оферти 

могат да се подават до 15 

август.

Столичната община обяви търг за из-

бор на изпълнител на текущата поддръжка 

и ремонта на уличната мрежа и пътните 

съоръжения в район „Средец“. В обхвата на 

дейностите е предвидено обновяване на 

банкети, тротоари, асфалтови и паважни на-

стилки. За СМР са планирани 1 666 666,67 лв. 

без ДДС. Всеки вид и количество работа ще 

се възлагат от възложителя на избрания из-

пълнител с възлагателно писмо за всеки от-

делен обект/подобект.

Оферти се приемат до 30 август.

За трета поредна годи-

на Столичната община ре-

ализира програма за тран-

сформация на т.нар. кални 

точки в кварталите, кои-

то са една от причините 

за замърсяване на въздуха, 

като ги превръща в благо-

устроени пространства.  

Амбицията за 2022 г. е 

да бъдат облагородени 

20 пространства. Строи-

телни дейности  текат в 

8 района. През този месец 

предстои стартиране на 

още 3 обекта и сключване 

на договор за реализиране-

то на други 6. 

Завършени обекти има 

в районите „Искър“, „Сре-

дец“, „Кремиковци“ и „Овча 

купел. 

Над 73 хил. лв. ще бъ-

дат вложени в основен 

ремонт на физкултурния 

салон на 97 СУ „Братя Ми-

ладинови“ в жк „Люлин“. 

Съоръжението не е ремон-

тирано от построяването 

на сградата през 1980 г. 

Предвидените дейности 

включват обезопасяване 

на подовото покритие, 

цялостно боядисване на 

стени, колони и тавани, 

подмяна на вертикални 

щрангове и радиатори, 

преработка на ПВЦ до-

грама за осигуряване на 

отваряне, монтаж на нови 

решетки, подмяна на вра-

ти. 

При избора на изпъл-

нител предложеният срок 

ще има тежест от 40 т., 

а  цената – 60 точки. 

Оферти могат да се по-

дават до 18 август. 

„Завърши строител-

ството на новата сграда 

за детска градина в район 

„Витоша“. Това е едно от 

25-те образователни за-

ведения, които изграж-

даме в момента в София. 

Обектът е филиал на ДГ 

116 „Мусала“. Очакваме до 

края на годината да бъде 

готова още една сграда 

в района за 4-ри групи.“ 

Това каза кметът на Сто-

личната община Йорданка 

Фандъкова при проверка 

на обекта, която направи 

заедно със зам.-кмета на 

СО по „Обществено стро-

ителство“ инж. Ангел 

Джоргов и кмета на „Ви-

тоша“ инж. Теодор Петков. 

Новата сграда се със-

тои от два надземни и по-

луподземен етаж. В нея се 

помещават зала за музика 

и спорт, кухня, перално. 

Зданието е хармонично 

вписано в терена, като 

детските площадки са 

разположени терасовидно 

сред дърветата и озеле-

няването.

Кметът Фандъкова 

уточни, че от 25-те из-

граждащи се сгради на 

детски градини в различни 

райони на София общо 12 

ще бъдат завършени до 

края на годината. Очаква-

нията на СО са с тях да се 

разкрият 300 нови места.

„През есента кметът 

на район „Витоша“ инж. 

Теодор Петков има готов-

ност да започне строи-

телството на нова ясла 

в кв. „Бояна“. Предстои 

завършването и на про-

цедурата за избор на из-

пълнител за ново училище 

и детска градина, които 

ще бъдат построени на 

терена, който Фондация 

„13 века България“ в „Ма-

настирски ливади – запад“ 

дари на общината“, посочи 

кметът Фандъкова.
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Сградите на Истори-

ческия музей, Девическото 

училище и къщата-музей 

на Димитър Гинин в Лом 

ще бъдат основно ремон-

тирани при запазване на 

уникалния им архитекту-

рен облик. 

Общата стойност на 

проекта е 2 448 167,51 лв. 

От тях безвъзмездна-

та  финансова  помощ 

е 1 460 015 лв.,  в т.ч. 

1 241 013 лв. съфинанси-

ране от ЕС чрез ЕФРР, 

а 219 002 лв. е национал-

ното  съфинансиране . 

Допълнителният финан-

сов инструмент  е в раз-

мер на 413 720 лв., в т.ч. 

207 480 лв. - европейски 

средства, 36 614 лв. - на-

ционално съфинансиране, и 

169 626 лв. - финансиране 

от „Банка ДСК“ АД. Собст-

веният принос на община 

Лом е 575 092 лв.  

Крайният срок за из-

пълнение е 4 септември 

2023 г.  Проектът се осъ-

ществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014-2020”, съфинан-

сирана от Европейския 

съюз чрез Европейския 

фонд за регионално разви-

тие. 

Ще бъде доставено и 

съвременно експозиционно 

оборудване, което ще даде 

възможност да бъдат изла-

гани експозиционните обек-

ти, както и мултимедийно 

оборудване за дигитализа-

ция и интерактивност.  

Със символична първа 

копка кметът д-р Георги 

Гаврилов официално даде 

началото на строител-

ството. „Радвам се, че за-

10 600 227 лв. ще получи община Лом за основен 

ремонт на пътя Лом - Комощица, за доизграждане на 

напорния водопровод край Добри дол и за втория етап 

от подмяната на водопроводната мрежа в с. Замфир. 

„Изготвихме и кандидатствахме с проекти за тези 

три обекта и те бяха одобрени за финансиране от 

Министерския съвет с решение на предходното пра-

вителство. Пътят Лом - Комощица вече е почти не-

проходим, след като е бил само изкърпван, и то рядко, 

но сега с тези средства в размер на 4 153 205 лв. ще 

направим основен ремонт.  С осигуреното финансиране 

от 566 900 лв. ще довършим окончателно и напорния во-

допровод край Добри дол, което ще гарантира нормал-

но и безаварийно водоподаване в този важен участък, 

както и втория етап от подмяната на водопровода в 

с. Замфир на стойност 5 880 122 лв. Усилено изготвяме 

и още проекти, като изграждане на нов водопровод в 

с. Трайково, основен ремонт на пътя Ковачица - Стане-

во, както и на нов довеждащ водопровод от Добри дол 

до Лом.“ – заяви кметът д-р Георги Гаврилов. 

Уникални сгради ще запазят архитектурния си облик с финансиране 
от ОПРР

почнахме цялостна модер-

низация на три знакови не 

само за Лом, но и за Бълга-

рия културно-исторически 

обекта, каквото е първото 

девическо училище, един 

от първите исторически 

музеи и къщата-музей на 

Димитър Гинин. Благодаря 

на проектния екип, на ко-

легите от община Лом и 

Историческия музей за ре-

ализацията на този значим 

проект, а на строителите 

пожелавам спорна рабо-

та!“,  каза кметът.

Потенциалът на По-

морие се разгръща с три 

проекта по европейската 

Програма за морско дело и 

рибарство (ПМДР).

„Солта – традиция и 

културно богатство на 

Поморие“ е първото одо-

брено предложение за въз-

раждане на Музея на солта 

в морския център. Пред-

вижда се нов дизайн и спе-

циализирано оборудване 

на помещенията, подмяна 

на осветителни тела, по-

правка на солни тигани и 

каналите към тях, валове, 

кристализатори, лугов ба-

сейн, ремонт на дървена 

рампа. Ще се направи ат-

ракцион с подпорна стена, 

рампа за осигуряване на 

достъпност, ремонт на 

канала на езерото – изпа-

рител и други.  

Срокът за изпълнение 

е 16 месеца, а общата 

стойност е 390 661 лв. 

без ДДС.

Паралелно се очаква 

реализация на проектите 

„Изграждане на Морски 

център“ и „Модернизация 

на слип за рибарски лод-

ки“ на пристанището в 

курортния град. И тези 

две идеи ще бъдат реали-

зирани по Програмата за 

морско дело и рибарство. 

Морският център близо до 

съществуващите „Сграда 

за ремонтни работилни-

ци” и „Административ-

на сграда” ще обслужва 

пристанищната дейност 

Дейностите по обновяване на едно от най-

обичаните места в Русе – Парка на младежта, 

стартираха. Старите бордюри по алея „Перис-

тери“ вече са премахнати и на тяхно място в 

момента се полагат нови по цялата й дължина 

от Вазата до алея „Младост“. Амортизираната 

през годините настилка по алеята също ще бъде 

подменена, като се планира и ремонт на шадра-

вана, който не действа от години. Изпълнител е 

„Пътинженеринг“ АД. 

„С цел подобряване на условията за спорт и от-

дих предстои изготвянето на количествено-стой-

ностни сметки за ремонта и на други паркови алеи, 

които русенци използват, както и на площада около 

Вазата“, информираха от пресцентъра на общината.

Със средства от Министер-

ството на вътрешните работи 

чрез Главна дирекция „Пожарна 

безопасност” започна ремонт на 

кулата, която се намира в двора 

на Районната служба за пожарна 

безопасност в Самоков. Тя има 

историческа стойност, защото 

е изградена още със създаване-

то на службата и навремето се 

е ползвала за тренировъчна дей-

ност.

Ремонтът включва пълна под-

мяна на дъсчената конструкция, 

която е силно компрометирана 

от времето, както и на покрива. 

Ще бъдат укрепени и вътрешни-

те съоръжения. По този начин 

тя ще възстанови функциите си 

и ще се ползва за приложен спорт 

по пожарна безопасност.

Ремонтът на помещението 

за фитнес е в напреднала фаза и 

включва измазване и боядисване 

на стените, подмяна на догра-

мата, вратите и осветлението, 

както и закупуване и монтаж на 

оборудването. 

Проект на община Търго-

вище за ремонт на спортна 

площадка в I СУ „Св. Седмочи-

сленици“ е одобрен за финанси-

ране по Годишната програма на 

министрите на образованието 

и науката, на културата и на 

младежта и спорта. Според 

правилата на програмата вся-

ка община можеше да канди-

датства само с едно проектно 

предложение. 

В края на 2021г. община 

Търговище бе одобрена по съ-

щата програма за извършване 

на идентични ремонти и във 

II СУ „Никола Маринов“. Дей-

ностите там вече са в ход.

и ще представлява едноп-

ространствено здание от 

стоманена конструкция, 

носещи стоманени колони, 

греди и столици, разполо-

жен на близо 80 кв. м. 

Ограждането ще е 

решено с термопанели с 

ефективна топлоизолация. 

Обектът също ще бъде 

покрит и с едноскатен по-

крив с наклон. Над сграда-

та е предвидена тераса, 

до която се достига по 

вита метална стълба. Ще 

бъде закупено и модерно 

оборудване.

С изпълнението на 

другия проект за модерни-

зация на съществуващия 

слип се очаква той да се 

пригоди към пониженото 

ниво на морската вода в 

последните години. Това 

ще допринесе за постига-

не на общоевропейските 

цели за намаляване на из-

хвърлянията на нежелания 

улов, за повишаване ре-

сурсната ефективност, 

ограничаване приноса към 

климатичните промени и 

опазване на околната сре-

да. Срокът за изпълнение е 

14 месеца. Общата стой-

ност е 391 038 лв. без ДДС.
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Кметът Илийчо Лачовски:  

Росица Георгиева

Г-н Лачовски, какво 
е изпълнението на бю-
джета на общината за 
първото полугодие на 
2022 г.?

Тази година бюджетът 

на Кнежа, както и на всич-

ки местни власти, беше 

приет доста късно. Зато-

ва е трудно да се говори 

за изпълнението му към 

първото шестмесечие на 

годината. Финансовата 

рамка за 2022 г. е в раз-

мер на 17 952 781 лв., като 

11 881 653 лв. са за дър-

жавно делегираните дей-

ности, а 6 071 128 лв. са 

приходите от местни дей-

ности. Целевата субсидия 

от държавата за капита-

лови разходи е 405 300 лв., 

а от собствени приходи в 

това направление ще оси-

гурим 635 100 лв. 

Все още не сме започ-

нали реалното изпълнение 

на капиталовите разхо-

ди. Трудно бихме могли да 

осъществим заложените 

инвестиции при непре-

къснато повишаващите 

се цени на строителните 

материали. Получихме ак-

туализация на целевата 

субсидия от държавата, 

което е глътка въздух. С 

допълнителните средства 

ще може да направим ак-

туализация на цените на 

част от строителните 

договори и ще започнем из-

пълнение на капиталовата 

си програма. В нея за тази 

година сме заложили обно-

вяване на пътната инфра-

структура в общината и 

ремонти на сградния фонд 

на училищата, както и на 

здания общинска собстве-

ност. 

Като основна причина 
за забавянето на капита-
ловата програма посоч-
вате повишаващите се 
цени на строителните 
материали. Проблемът 
е изключително сериозен 
и за изпълнителите. Ако 
държавата не отпусне 
целенасочено финансира-
не за индексация, община 
като Кнежа има ли въз-
можност да осигури не-
обходимите средства за 
всички договори?

В последния работен 

ден на 47-ото Народно 

събрание бе дадена въз-

можност с допълнение на 

Закона за обществените 

поръчки да се индексират 

строителните договори. 

Но остава въпросът с 

намирането на средства. 

Без помощ от страна на 

държавата и отпускане 

на допълнително финанси-

ране малка община като 

Кнежа няма как да осигури 

нужния ресурс. Актуализа-

цията на бюджетите на 

местните власти, която 

стана факт с постано-

вление на Министерския 

съвет, е за 10% увеличе-

ние от стойността на 

бюджета от предходната 

2021 г. Тези допълнителни 

средства са предназначе-

ни не само за капиталови 

разходи, но и за работни 

заплати на администра-

ция и т.н. 

Всички виждаме как 

цените на строителните 

материали стремглаво 

вървят нагоре. Ще дам 

следния пример – при при-

емането на бюджета през 

март заложихме асфал-

тиране на определен брой 

улици при цена на битума 

към този момент, сега 

обаче този материал е на 

съвсем други стойности. 

Въпреки всичко катего-

рично мога да заявя, че 

нямаме проекти, на кои-

то изпълнението да е под 

риск. Преходните обекти 

от миналата година в 

по-голямата си част са 

приключени, а останали-

те са на финалната права 

и предстои тяхното за-

вършване. 

В последния си рабо-
тен ден редовното пра-
вителство отпусна над 
390 млн. лв. от бюджета 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ), които ще бъдат 
инвестирани в общин-
ски проекти. Каква сума 
ще получи Кнежа и какви 
обекти ще се реализират 
с нея?

Нашата администра-

ция има сериозна про-

ектна готовност и кан-

дидатствахме с доста 

обекти в МРРБ. Одобре-

ни за финансиране са две 

предложения за ремонт на 

линейна инфраструктура, 

като общата стойност 

на инвестицията е около 

4,5 млн. лв. Един от проек-

тите е за реконструкция 

на водопроводната мре-

жа на с. Бреница. За него 

според заложената в спи-

съците на МРРБ сума би 

следвало да ни отпуснат 

2 490 691 лв. Проведохме 

обществена поръчка и 

имаме избран изпълнител.

За рехабилитацията на 

уличната мрежа на Кнежа 

след извършени ремонти 

на канализационната сис-

тема имаме одобрено фи-

нансиране за 2 022 207 лв. 

Обявили сме търг за избор 

на изпълнител, в който 

сме заложили 6 трасета 

от пътната инфраструк-

тура. Събираме оферти 

от потенциалните канди-

дати до 15 август. 

Отделно от това пра-

вителството отпусна 50 

млн. лв. от бюджета на 

Министерството на об-

разованието и науката 

(МОН) за СМР на покриви и 

за енергоспестяващи мер-

ки в училища и детски гра-

дини. Очакваме да получим 

финансиране на ремонти-

те на две от училищата в 

общината – ОУ „Васил Лев-

ски“ в с. Еница и ОУ „Отец 

Паисий“ в Кнежа. И в двете 

учебни заведения има нуж-

да от реализиране на СМР 

на покривите и обновяване 

на вътрешните простран-

ства. В първото от тях 

стойността на дейности-

те е 278 122 лв., а във вто-

рото – 277 359 лв. Надявам 

се наистина да получим 

тези пари от МОН, за да 

може да изпълним заложе-

ните СМР. 

Вниманието на всич-
ки е насочено към Нацио-
налния план за възстано-
вяване и устойчивост 
(НПВУ). За какви проекти 
ще търсите финансиране 

от него? 
Важно е НПВУ да бъде 

обяснен на бъдещите бе-

нефициенти, за да знаем 

ние, кметовете, какви 

проекти биха били допус-

тими и какъв финансов ре-

сурс може да се усвои от 

общините. Например до-

пустимо ли ще е по НПВУ 

подобряването на инфра-

структурата в населени-

те места. Към настоящия 

момент лично аз нямам 

информация с какви проек-

ти може да кандидатства 

Кнежа. 

Страната ни е във 
финалната фаза на про-
грамен  период  2014 -
2020 г. Колко средства 
от ЕС бяха инвестирани 
в общината, в какво на-
правление и какви са ре-
зултатите от тези вло-
жения?

Абсолютно  всички 

дейности по спечелени-

те проекти от Кнежа в 

рамките на периода са 

приключени и отчетени. 

Средствата, които успях-

ме да усвоим, са в размер 

на около 15 млн. лв. Сред 

обектите, които реализи-

рахме, е ремонтът на Про-

фесионалната гимназия по 

земеделие „Стефан Цанов“ 

в Кнежа. Той беше извър-

шен по проект „Подобря-

ване на образователната 

среда и осигуряване на ра-

вен достъп до качествено 

професионално обучение в 

ПГЗ „Стефан Цанов“- град 

Кнежа” със средства от 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014-2020“. 

Стойността на инвести-

цията е близо 1,3 млн. лв. 

Бяха въведени мерки за 

енергийна ефективност в 

сградата, осигури се дос-

тъп за хора с увреждания 

и като цяло беше подобре-

на материалната база на 

учебното заведение. 

Също с европейско фи-

нансиране от ОП „Разви-Площад „Пенчо Янкулов“ в Кнежа



СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ 17петък, 12 август 2022 Ñòðîèòåë

тие на човешките ресурси 

2014 – 2021“ в Кнежа беше 

изграден детски кът. В 

него се предоставят по-

часови грижи за малчуга-

ните на общински служи-

тели, които по някаква 

причина не посещават 

детска ясла, градина или 

училище. 

Друг проект, който 

беше реализиран с пари 

от ЕС, е ремонтът на цен-

тралния градски площад 

„Пенчо Янкулов“. За него 

спечелихме финансиране 

по Програмата за разви-

тие на селските райони, 

а инвестицията е в раз-

мер на 780 478 лв., които 

са 100% безвъзмездна фи-

нансова помощ. Простран-

ството е с нова визия, 

като на него бяха обосо-

бени островно разположе-

ни кътове за отдих, във 

всеки от тях има цветни 

и дървесни видове, парково 

осветление. Островните 

кътове са организирани 

около изградения в среда-

та на площада фонтан с 

гравитачно падаща вода. 

По дъното му са монтира-

ни дюзи, които изтласк-

ват водни струи на раз-

лична височина. Градското 

обзавеждане на площада 

включва бетонови велос-

тойки, пейки, кашпи, кош-

чета за боклук и ограничи-

тели за паркиране. 

Също с еврофинансира-

не успяхме да изградим об-

щинското социално пред-

приятие „Шивашки цех”. 

Реализирахме го по проект 

на общината, одобрен по 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“. В сградата на 

старата гимназия напра-

вихме ремонт и закупихме 

необходимото оборудване 

за три помещения – офис, 

склад и производствена 

зала. В предприятието 

се шие спален и кухненски 

текстил за нуждите на 

общинските детски заве-

дения, болницата, дневния 

център, общинския ком-

плекс за социални услуги 

и др., като то осигурява 

19 работни места от раз-

лични целеви групи. Слу-

жителите се възползват 

от 18-месечна заетост, 

обучение, професионал-

на квалификация, както и 

възможност да продължат 

кариерното си развитие. 

Осъществихме про-

ект и за подобряване на 

енергийната ефектив-

ност чрез обновяване 

на системата за улично 

осветление в Кнежа. Той 

е на обща стойност 683 

990,35 лв., отпуснати от 

Финансовия механизъм на 

Европейското икономиче-

ско пространство за пе-

риода 2014-2021 г. За срок 

от 18 месеца се въведоха 

мерки за енергоспестя-

ване по ул. „Марин Боев“, 

ул. „Георги Димитров“, ул. 

„23 Септември“, ул. „Отец 

Паисий“, ул. „Кирил и Ме-

тодий“, ул. „Райна Княги-

ня“, ул. „Христо Ботев“, 

ул. „Димитър Благоев“, 

ул. „Христо Смирненски“, 

ул. „Георги Михайлов“, ул. 

„Райко Даскалов“, ул. „Иван 

Вазов“ и ул. „Филип Тотю“. 

Освен това имаме 

и различни реализирани 

обекти по Проект „Кра-

сива България“ и Предпри-

ятието за управление на 

дейностите по опазване 

на околната среда. В мо-

мента се подготвяме за 

новия обявен прием от 

Държавен фонд „Земеде-

лие“, който ще финанси-

ра проекти в рамките на 

програмен период 2014 – 

2020 г., подали сме пред-

ложения за обновяване на 

линейна инфраструктура 

в общината. 

Подготвя ли админи-
страцията проекти, с 
които да кандидатства 
за европейско финанси-
ране по новите европей-
ски програми? Към какви 
обекти се насочвате?

Програ мен  перио д 

2021-2027 г. стартира, 

но все още няма насоки 

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
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4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Ремонтираните улици „Александър Стамболийски“ в с. Бреница и „Ивайло“ в Кнежа 

Обновеният парк „Ахтирка“

Детската ясла в Кнежа

Нова спортна площадка в ОУ „Отец Паисий“, Кнежа

за кандидатстване или 

отворени схеми, по които 

да подаваме документи. 

Местните власти трябва 

да са готови със своите 

планове за изпълнението 

на европроекти, но тряб-

ва да има представени 

условия, на които те да 

отговарят. Община Кнежа 

има доста готови проек-

ти, които са на стойност 

над 30 млн. лв. Но все пак 

трябва да знаем какви ще 

бъдат указанията и допус-

тимите разходи.

Повече ли са строи-
телните разрешения през 
2022 г.? Към какъв тип 
проекти се насочват ин-
веститорите, проявява-
щи интерес към Кнежа?

П а н д е м и я т а  о т 

COVID-19 в последните 

около две години и поло-

вина не оказа влияние на 

броя на издадените стро-

ителни разрешения. Ние 

сме малка община и при 

нас най-сериозни инвес-

титори са земеделските 

стопани. Като цяло труд-

но се правят каквито и да 

е вложения на места, къ-

дето липсва работна ръка. 

Навлизате в послед-
ната година от мандата 
си като кмет. Каква е Ва-
шата визия за облика на 
общината през 2023 г.?

Смело мога да заявя, 

че за изминалото време 

Кнежа придоби доста по-

различен облик, но винаги 

може и по-добре. Успях 

да изпълня на 80% това, 

което си поставих за цел 

в началото на мандата 

през 2019 г. Но нека да не 

забравяме, че остава още 

една година, през която с 

екипа ми ще продължим да 

работим усилено за разви-

тието на общината. 
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Проф. д-р инж. Руско Вълков, помощник-ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”:

Завършихме модерна и необходима за строителните специалности лаборатория по земна механика

Георги Сотиров

Проф. Вълков, профе-
сионалното Ви развитие 
във ВТУ „Т. Каблешков” е 
започнало през 1987 г. 
като главен асистент. 
За 35 години преминава-
те през различни адми-
нистративни и акаде-
мични длъжности, така 
днес сте днес сред най-
разпознаваемите лица в 
транспортния универси-
тет на България. Разка-
жете за извървяния път.

Освен  това  съм  и 

възпитаник на Висшето 

транспортно училище 

„Тодор Каблешков“, което 

през годините е проме-

няло наименованието си 

във връзка с обществе-

но-политическите и ико-

номическите очаквания. 

Ще се похваля, че тези 

дни се навършват 50 го-

дини, откакто съдбата ме 

свърза с университета. 

Като личен празник осо-

бено знаменателно е, че 

моята 50-годишна профе-

сионална реализация през 

2022 г. пряко се свързва и 

със стогодишната исто-

рия на ВТУ. 

След дипломирането 

си бях назначен за коман-

дир на курсантски взвод, 

после на рота и през 

1986 г., когато бях завър-

шил и ВВОВУ „Васил Лев-

ски” във Велико Търново 

(сега Национален военен 

университет), започна и 

моята професионална би-

ография, свързана с учеб-

ното дело във ВТУ „Тодор 

Каблешков“, което тогава 

беше Военно транспорт-

но училище.

Основно преподавах 

дисциплините „Инженер-

на подготовка”, „Военна 

топография”, „Автома-

тизирана система за уп-

равление”. До 1999 г. бях 

ръководител на катедра 

„Информатика” в Елек-

тронно-изчислителния 

комплекс на училището. 

След 2000 г. оглавявах ка-

тедра „Транспортно стро-

ителство”.

Както отбелязахте, 
през 2022 г. ВТУ „Тодор 
Каблешков“ чества зна-
менателен  юбилей  – 
своята 100-годишнина. 
Създадено през 1922 г. 
като Държавно железо-
пътно училище с указ на 
Цар Борис III, то е едно 
от най-старите висши 
технически училища в 
България. 

Изключително богата 

е историята на нашия 

университет. Висшето 

транспортно училище е 

наследник и продължител 

на стогодишните тради-

ции в транспортното об-

разование у нас. Пренесъл 

през десетилетията най-

доброто от българското 

и европейското висше 

техническо образование, 

днес нашият транспор-

тен университет умело и 

на високо ниво съчетава в 

своята дейност научните 

изследвания и образова-

телните функции.

Честванията по повод 

100-годишнината се про-

веждат под патронажа на 

президента на Република 

България Румен Радев. 

Характерното е, че 

през своето съществува-

не ВТУ „Тодор Каблешков“ 

винаги се е вписвало в об-

ществено-икономическо-

то устройство на държа-

вата. Голям авторитет и 

от особено значение за 

изграждането на транс-

портната инфраструк-

тура на България имат 

Транспортните войски, 

които в един момент 

стигат до формирование 

от 8 бригади. Основният 

команден състав е съста-

вен от офицери, завърши-

ли нашето военно транс-

портно училище.

ВТУ обучава висо-
коквалифицирани спе-
циалисти за уникални 
професии за нуждите на 
транспортната индус-
трия, както и за стро-
ителния бранш. Къде се 
реализират завършили-
те ВТУ?

По данни на проф. д-р 

инж. Стоян Братоев, изп. 

директор на „Метрополи-

тен” ЕАД и д-р хонорис ка-

уза на ВТУ „Тодор Каблеш-

ков“, в момента около 85% 

от работещите на съот-

ветните инженерно-тех-

нически позиции в сто-

личния метрополитен са 

наши възпитаници. Това 

особено важи за третия 

лъч на метрото, който е 

много по-различен като 

система от първите два. 

Подвижният състав там 

се движи без машинисти, 

както е в Нюрнбергското 

метро.

Нашите възпитаници 

бързо намират приложе-

ние на своите професио-

нални знания и в големите 

строителни и проектант-

ски фирми, в компаниите 

за железопътно строи-

телство и експлоатация 

в жп транспорта, в мин-

нодобивните фирми и т.н.

Основните специално-

сти, свързани със строи-

телството, се изучават 

във факултет „Техника и 

строителни технологии 

в транспорта”. Трябва 

да подчертая, че ние сме 

предпочитан универси-

тет за подготовка на 

инженери в областта на 

транспортното строи-

телство и транспортна-

та техника в образова-

телно-квалификационните 

степени „бакалавър”, „ма-

гистър” и „доктор”. При 

обучението във ВТУ се 

прилага Европейската 

система за натрупване и 

трансфер на образовател-

ни кредити. На завърши-

лите се издава държавна 

диплома и европейско ди-

пломно приложение. И още 

– ние поддържаме делови и 

творчески контакти с над 

50 университета в Евро-

па, Азия и Северна Аме-

рика и това като факт 

е достатъчно красноре-

чиво и за авторитета на 

ВТУ, а и за студентската 

и академичната мобил-

ност, която училището 

осъществява и разширява 

всяка година. Ще допълня, 

че при нас в магистърска-

та степен се изучава и 

геотехника, и инженерна 

геология, експлоатация 

на тунелопробивните 

машини, строителство 

на газо- и нефтопроводи, 

което е особено актуално 

сега.

На прага сме на нова-
та учебна година. Добра 

традиция е ВТУ да под-
готвя приятни изнена-
ди за новопостъпилите 
млади бъдещи колеги – с 
ремонтирана база на об-
щежитията, с открива-
не на нова лаборатория, 
реновиран спортен ком-
плекс и прочие. В сложно-
то време сега с какво ще 
посрещнете първокурс-
ниците?

Като помощник-рек-

тор този въпрос ми допа-

да изключително много. 

Не е тайна, че като на-

следник на Висшето во-

енно транспортно учили-

ще нашият университет 

разполага с прекрасна 

база – университетски-

ят кампус в столичния 

квартал „Слатина”. Той 

като един истински уни-

верситетски  център 

от европейско равнище 

предлага съвременно обо-

рудвани лекционни зали, 

специализирани кабинети 

и лаборатории, високо-

технологични тренажо-

ри и симулатори, база за 

спортуване, 100% покри-

тие с мрежов и безжичен 

интернет, общежития за 

всички желаещи.

Не е тайна, че в мо-

мента сме в сложни ус-

ловия на ограничен фи-

нансов ресурс. Повиши се 

минималната работна за-

плата, за която в систе-

мата на висшето образо-

вание не беше осигурено 

допълнително финансира-

не, което между другото 

не касае първокурсници-

те. Те обаче могат да се 

радват на едни основно 

ремонтирани общежития 

с всичко необходимо в 

тях. Завършихме модерна 

и необходима за строи-

телните специалности 

лаборатория по земна ме-

ханика, реновираме лек-

ционна зала със специали-

зирана база на Център за 

иновативни транспортни 

технологии и системи и 

лаборатория за дигита-

лизация на железопътна-

та инфраструктура. Така 

че и тази година новите 

студенти ще бъдат по-

срещнати подобаващо. 

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
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Всички инженерни съоръжения и пътни настилки на лот 3.1 на АМ „Струма“ са 
готови над 90%, но пускането на участъка е блокирано от 300 метра свлачище

участие в мероприятието.

„Поради липса на норма-

тивна база за реагиране при 

аварийни обекти проектира-

нето става трудна задача с 

дълга и тромава процедура, 

през времето на която свла-

чищният процес се разраст-

ва и нарастват разходите 

за стабилизация. Затова 

свлачището е временно 

възпряно по авариен про-

ект с насипен контрафорс 

в основата и е предписано 

разтоварване в горната 

част“, обясни проф. Жечев. 

„По процедурни и финансови 

причини разтоварването не 

бе изпълнено, тези нарушени 

земно-скални маси се прид-

вижиха надолу по терена и 

сега трябва допълнително 

да ги стабилизираме поради 

невъзможност да бъдат от-

странени и преоткосирани. 

С две думи, администрация-

та пуска аварийния обект по 

пистата на стандартното 

инвестиционно проектиране 

със спазване на всички фази 

и етапи. Това означава изра-

ботване на идеен, техниче-

ски, работен проект с много 

части и съгласувания с всич-

ки заинтересовани страни 

преди разрешение за стро-

еж“, разказа професорът. 

Решението на казуса е 

било поверено на назначена 

от АПИ комисия от експер-

ти, които е трябвало да 

кажат как да се действа. 

Според ветераните най-

добрият вариант е сваляне 

на цялата нарушена част 

от склона. „Това също беше 

предложението на експерт-

ния съвет като втори ва-

риант за стабилизация на 

свлачищния откос. То обаче 

е неприложимо по четири 

причини. Първо, защото е 

много скъпо, второ, защото 

очакваните над 2 млн. куби-

ка земна маса са проблем за 

транспортиране в недос-

тъпния терен и няма къде да 

бъдат извозени, след като 

е ясно, че сме в разлома на 

Струма, което е защитена 

територия. Трето – пони-

женият терен става дъл-

бока водосборна каверна, 

изискваща полунапорно и 

напорно отводняване, и при 

обилни дъждове и запушване 

на водостоците водата е 

напълно възможно да поме-

те и новите съоръжения на 

магистралата. Последно, 

достигнатата скала е също 

раздробена, не е монолитна 

като на Мадарския конник и 

също ще изисква разходи за 

укрепителни съоръжения“, 

обясни проф. Жечев. Според 

него реалният вариант е да 

се възстанови теренът с 

насипване, без да се преот-

косира нарушеният откос, 

като движението по дясна-

та лента се вкара в тунел, 

построен по открит способ 

посредством използване на 

временна укрепителна сте-

на с пилоти и анкери. Над пи-

лотната стена се предвиж-

да предпазна джоб-стена, 

анкерирани мрежи с висока 

якост, предпазен отводни-

телен окоп. Впоследствие 

тунелът трябва да се затру-

па с уплътнен и армиран на-

сипен контрафорс, който ще 

гарантира общата устойчи-

вост на откоса, но не и че 

няма да падне някой скален 

къс. За единични скални къ-

сове се предвижда предпазна 

бариера към лявата лента. 

„Може да се намали га-

баритът на пътя, като се 

вкара в сечението на тунела 

при с. Железница без аварий-

на лента. Кръглата форма 

на тунела е най-устойчива и 

би могла да изиграе ролята и 

на укрепително съоръжение. 

Стабилност ще се постигне 

със смесено фундиране – пи-

лотно и плоско. За осигурява-

не на изпълнението на насип-

ния контрафорс тунелът се 

обединява с подпорна стена 

и стоманобетонни ребра на 

две нива. В зоната на съоръ-

женията се предвиждат дре-

нажни мероприятия“, разясни 

подробно експертът.

По думите му до актуал-

ния процес на свличане не би 

се стигнало, ако АПИ е въз-

приела идеята трасето на 

магистралата да е отмес-

тено на 15 - 20 м към реката 

или е бил одобрен разрабо-

теният вариант на компро-

мисно техническо решение с 

подземен тунел за дясната 

лента в обема на откоса. 

„Подобно решение не създа-

ва технологични затрудне-

ния, не би нарушило откоса, 

с което би се гарантирал ес-

тественият стабилитет на 

терена. Даже предложеният 

актуален вариант за укреп-

ване на свлачището с тунел 

в насипен контрафорс е по 

същество възстановяване 

на началната идея за съхра-

нение на естествения ста-

билитет на откоса, но вече 

след настъпилите геодина-

мични промени“, изложи иде-

ята си професор Жечев в ак-

туален и исторически план, 

а ветераните специалисти 

в областта го подкрепиха. 

И така, леко разочаро-

вани от блокажа на магис-

тралното трасе по проце-

дурни причини, близо 30-те 

строители, някои от които 

още активни в работата, 

преминаха пеш по виадукта, 

а после и през целия 2000 м 

тунел. Където впечатлени 

от изпълнението на това 

най-модерно и сложно ин-

фраструктурно съоръжение, 

не усетиха нито времето, 

нито разстоянието от край 

до край. 

Защо съоръжението е 

уникално за страната, раз-

каза техническият ръково-

дител на част от обекта 

Райно Дянков от „Глобал 

Кънстръкшън“ АД. Уникал-

ността на тунела се със-

тои в три основни новости 

за страната. Първо – това е 

най-дългият тунел по авто-

магистрала. Досега рекор-

дът принадлежеше на тунел 

„Витиня“ с дължина 1200 м, 

т.е. рекордът е подобрен 

с около 800 м. Второ – тех-

нологията на изпълнение и 

геоложките условия са поз-

волили основната носеща 

конструкция на тунела да 

бъде предпазена с хидроизо-

лация от разрушителното 

действие на подземните 

води. И трето – това е пър-

вият нов тунел с напречни 

противопожарни галерии. 

Като част от Сдружението 

по ЗЗД дружеството изпъл-

нява 49% от дейностите 

по строителство на авто-

магистрала „Струма“, лот 

3.1 - от км. 366+720 до км. 

369+000, в който е разполо-

жен тунел „Железница“.

Дянков информира, че 

точната дължина на една-

та тръба е 1997,8 м, а на 

втората - 2021 м. Сбойка-

та е станала през февруари 

2021 г. и към момента вече 

върви автоматизацията. 

Изграждането е реализирано 

по Нов австрийски метод - 

прокопават се около 1,5 - 2 м 

на денонощие и веднага след 

това се прави първичната 

облицовка на съоръжението 

с крепежни елементи и арми-

ран пръскан бетон. 

Дебелината на облицов-

ката и формата на тунела 

са определени в зависимост 

от нормативно дефинирани-

те габарити на напречния 

профил на тунела и в съот-

ветствие с инженерно-гео-

ложките, хидрогеоложките 

и сеизмичните условия в ту-

нелния участък.

Изпълнена е двупласто-

ва облицовка (тип сандвич) 

с хидроизолация между два-

та конструктивни пласта 

– първична и вторична обли-

цовка.

Тунелът ще разполага с 

модерна система за упра-

вление SCADA. Тя осигурява 

интеграция, наблюдение и 

управление на всички тунел-

ни системи и подсистеми, в 

това число: електрозахран-

ване, тунелно осветление, 

противопожарна система, 

видео наблюдение, охра-

нителна система, аудио-

оповестяване, система за 

измерване на физичните 

величини и управление на 

пътните знаци в рамките 

на участъка.

Контролен център, кой-

то ще работи денонощно, 

може да открива пожар, 

камери следят постоянно 

движението. Изцяло авто-

матизирано работят вен-

тилаторите – една част от 

тях вкарват въздух, други 

изкарват. Вече е монтиран 

дори кабел за покритие на 

телефонните мрежи, друг 

осигурява работа за специа-

лизирани автомобили. 

За спасителни изходи 

при пожар и за достъп на 

пожарни коли са изградени 4 

пешеходни галерии за връзка 

с другата тръба и 2 автомо-

билни. Предвидени са също и 

комбинирани аварийни ниши, 

оборудвани с телефон, като 

само при отварянето на вра-

тата на автоматичния цен-

тър се подава сигнал. 

Интересно е водещото 

осветление, а тестовете 

на дренажа, който събира 

водата от пътното платно, 

като поема 0,6 л в секунда, 

вече показват, че прелив-

ниците работят повече от 

добре. Към тунела са вклю-

чени два обслужващи пътя 

от двете му страни, както 

и хеликоптерна площадка. 

Всички цитирани уникал-

ни за рамките на страната 

съоръжения ще бъде възмож-

но да влязат в експлоатация 

след решаване на проблема 

с трайното стабилизиране 

на активирания свлачищен 

процес и преминаване на 

магистралното трасе през 

проблемната зона.

Не всеки може да влезе в тунела в строеж и още по-малко да направи снимка за спомен. 
За хората, които някога са градили България, обаче допускът е валиден, докато не тръгнат 
автомобилите

Проф. Николай Жечев е 
ангажиран да проектира 
стабилизацията на 
появилото се свлачище в 
началото на лот 3.1

От север и откъм Благоевград двата виадукта, минаващи над 
жп линията София - Кулата, Е-79 и река Струма, са готови

Прокопаването на двата тунела започна през октомври 2019 г.

Снимки авторът
Елица Илчева

„Зоната на лот 3.1 е 

между последното кръгово 

отклонение от готовата ма-

гистрала и с. Железница – от 

км. 365+800 до км. 369+000. 

Тя включва най-дългия магис-

трален тунел на България – 

този на Железница, виадукт 

по нова за страната техно-

логия и гредов стоманобе-

тонен мост от сглобяеми 

греди. Тунелът е около 2 км 

с две отделни тръби в по-

сока с краен срок за пуск на 

обекта 6 септември. Към мо-

мента текат само довърши-

телни работи по системата 

за управление“, това комен-

тира за в. „Строител“ проф. 

Николай Жечев, инженер и 

специалист по подземни и 

геотехнически съоръжения 

и преподавател в Минно-ге-

оложкия университет „Св. 

Иван Рилски”, председател 

на РК на КИИП София – об-

ласт. „Виадуктът над р. 

Струма с дължина 720 м в 

голямата си част над ста-

рия път също е почти готов. 

Въпреки мнението на част 

от водещите специалисти, 

че премостването е по-под-

ходящо да бъде със стомане-

на конструкция, изграденият 

виадукт е постижение за 

страната по два показате-

ля: първо – съоръжението е 

първата у нас стоманобе-

тонна конструкция, изпъл-

нена по метода „надлъжно 

навличане“, и второ - още в 

началната зона на аванбе-

ка конструкцията започва 

с преходна крива“, каза още 

проф. Жечев.

 Според техническия ръ-

ководител на тази част от 

обекта д-р инж. Борислав 

Стрински изпълнението е 

завършено на 99%. 90 про-

цента от средствата за 

строителството също са 

разплатени. Отсечката 

на виадукта е поверена на 

ДЗЗД „Железница – Север“. В 

голяма степен на готовност 

е и пътният участък с изгра-

ден гредов стоманобетонен 

мост с контрактор ДЗЗД 

„АМ Струма 3.1“.

Добрите новини за ус-

пешно реализирани съоръ-

жения обаче свършват до-

тук, защото вместо Акт 16 

наскоро е подписан Акт 10 за 

замразяване на обекта. При-

чината е активирано свла-

чище с обща дължина около 

300 м: 60 м в участъка, изпъл-

няван от ДЗЗД „Железница – 

Север“, и 240 м в участъка, 

изпълняван от ДЗЗД „АМ 

Струма 3.1“. Именно стаби-

лизацията на това свлачище 

с повърхнини на свличане на 

дълбочина 28 м възпира за-

вършването и пускането в 

експлоатация на лот 3.1. 

С цел да се запозна-

ят със ситуацията тук, а 

защо не и да споделят опит 

и възможни варианти за 

решение, ветераните от 

секция „Транспортно строи-

телство” към НКСВ органи-

зираха второ посещение на 

обекта, на което поканиха и 

вестник „Строител“. Проф. 

Николай Жечев, на когото е 

възложено да направи проек-

та за стабилизация на свла-

чищно-срутищния откос, бе 

специално поканен да вземе 
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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 – 31 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 – 31 август 2022 г.
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В рамките на пилотен проект ще се направи пълен 
икономически и екологичен анализ на сградния фонд

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Немският град Хай-

делберг си е поставил 

амбициозната задача да 

стане първата кръгова 

община в Европа. За цел-

та населеното място 

ще залага на принципа 

на градското извличане 

на полезни изкопаеми, за 

да се превърне в пионер 

на кръговата икономика 

в областта на градско-

то развитие и планиране. 

За постигането на тези 

задачи стартира пилот-

ният проект „Кръгов град 

– регистър на строител-

ните материали за град 

Хайделберг“. Една от най-

големите компании за 

строителни материали в 

света, HeidelbergCement 

AG, подкрепя проекта, а 

концепцията е разрабо-

тена от Консултантския 

институт по околна сре-

да EPEA.

Първата стъпка е пъ-

лен икономически и еко-

логичен анализ на целия 

сграден фонд, който ще 

бъде обобщен в цифров 

кадастър на материали-

те. Той ще предоставя 

информация за това какво 

е било използвано, с какво 

качество и в какво коли-

чество.

„Въз основа на тази 

информация могат да се 

планират депата за от-

падъци и зоните за прера-

ботка и да се задейства 

създаването на регионал-

на добавена стойност 

чрез вериги за доставки и 

нови бизнес модели. Това 

намалява зависимостта 

от вносни суровини или 

дълги транспортни марш-

рути“, обяснява Юрген 

Одзук, който в качест-

вото си на първи кмет 

отговаря за отделите за 

градско развитие и стро-

ителство.

Прочутият бразилски архи-

тект Фелипе Камполина пред-

ложи преносима, икономична и 

лесна за сглобяване строителна 

система, наречена Urban Camp. 

Идеята на архитекта е на мяс-

тото на паркинги да се създа-

дат колкото се може повече 

микрокъщи, достъпни за бездом-

ните. Камполина описва проекта 

си като „манифест срещу авто-

мобилната култура“. Той отбе-

лязва, че по улиците има повече 

коли, отколкото хора, както и че 

проектът има за цел не само да 

се бори с недостига на жилища, 

но и да пренасочи вниманието 

към нова форма на урбанизъм, 

където „хората ще имат повече 

права, отколкото автомобили.“

Urban Camp ще помогне за 

превръщането на откритите 

паркинги в модерни жилищни 

пространства за тези, които 

търсят временен или посто-

янен дом. Сглобяемата къща 

е с размери 5,4х6 м и площ от 

32,4 кв. м. Може лесно да побере 

4 или повече души.

Всеки дом ще се състои от 

скеле Tube & Clamp, поддържа-

но от дървен материал, и OSB 

плоскости, идеално съчетани 

със структурна твърдост. Про-

зрачните поликарбонатни плоч-

ки ще покрият изцяло покрива, 

осигурявайки достатъчна хи-

дроизолация. Интериорите са 

с високи тавани и са разделени 

на две нива. Приземният етаж 

съдържа обединени кухня и все-

кидневна, както и спално поме-

щение с четири легла. Те са раз-

положени едно над друго почти 

вертикално.

На втория етаж има ком-

пактно работно пространство, 

в което може да се влиза или 

излиза чрез монтирана на сте-

ната стълба. Всяка стая има 

вграден гардероб и  баня, която 

се свързва с външна обслужваща 

зона.

Индустриален процес за мобилно рециклиране на соларни панели 

е разработила немската компания Flaxres. Технологията е патен-

тована към промишлен процес и вече е готова с пилотна система.

Основата за пробива е успешно завършен масов тест със 7,5 т 

модули в завод в Дрезден, при което са добити повече от 200 кг си-

лиций и 4 кг сребро, както и 4,9 т стъкло от най-високо качество. 

Потенциалният капацитет на фабриката е над 1000 т годишно. 

Новата инсталация обаче служи само като място за разработка. 

Там ще се експлоатира пилотна производствена инсталация с 

максимален капацитет от 10 т на ден, за да се тестват нови 

и оптимизирани стъпки на процеса за пълна автоматизация. За 

момента е постигнато време на цикъл от 10 секунди за модул.

Въз основа на този прототип Flaxres разработва мобилно обо-

рудване, което ще се побира в транспортен контейнер и ще се 

отдава под наем на клиенти от 2025 г. 

Компанията не разчита на химикали за своя процес на рецикли-

ране.

Покупко-продажбите 

на имоти в Китай се оч-

аква да намалеят тази 

година с около 30%, кое-

то е повече, отколкото 

по време на финансовата 

криза от 2008 г., когато 

сделките с недвижимости 

в тази страна спаднаха с 

приблизително 20%. Това 

се посочва в прогноза на 

S&P Global Ratings. 

От агенцията подчер-

тават като тревожен 

сигнал нарастващия брой 

купувачи, които спират 

плащанията по ипотечни 

кредити, взети за някол-

костотин незавършени 

проекта. Те са обявили, 

че ще възобновят пога-

сяването на вноските си 

едва когато апартамен-

тите им бъдат напълно 

построени. 

От S&P Global Ratings 

са изчислили, че спрени-

те ипотечни плащания 

могат да засегнат заеми 

на стойност 974 млрд. 

юана (около 144 млрд. до-

лара), което представля-

ва 2,5% от всички заеми 

за жилища в Китай, или 

0,5% от целия кредитен 

портфейл на китайските 

банки. „Така наречената 

ипотечна стачка вреди 

на доверието на пазара, 

като забавя възстано-

вяването на сектора на 

недвижимите имоти. Ако 

има рязък спад в цените 

на жилищата, това може 

да застраши финансовата 

стабилност“, посочват 

от S&P.

Държавата е реагира-

ла на проблема, като на-

сърчава банките да под-

крепят строителните 

компании и алармира не-

обходимостта от завърш-

ване на строителството 

на апартаментите в най-

кратки срокове. 

Gulao Waterfront е екологичен ку-

рорт в центъра на район с обширни 

рибарници близо до многомилионния 

Дзянмън в Югоизточен Китай. Luo 

Studio е построило дървен мост – 

един от многото в курорта Gulao 

Waterfront Resort. Конструкцията и 

външният му вид обаче го правят 

специален и привлича туристи.

Покритото сводесто съоръже-

ние, направено основно от дървени 

греди, впечатлява с високата си по-

кривна структура. За да е защите-

на от дъжд и интензивна слънчева 

светлина, тя е покрита с наподобя-

ващи люспи алуминиеви панели. Те 

не само предпазват от атмосферни 

влияния, но и в зависимост от по-

ложението на слънцето позволяват 

и постоянно променяща се игра на 

светлината в пространството 

вътре и едновременно с това ук-

репват и структурната му стабил-

ност.

Страните на съоръжението не 

се стесняват косо една към друга, 

което би затворило моста в горна-

та му част. Вместо това на билото 

има остъклен отвор с ширина 1,5 м, 

който го изпълва с допълнителна 

дневна светлина. Силуетът в осно-

вата и във височина представлява 

правоъгълник. Поддържащите еле-

менти обаче образуват арка, която 

е дъгообразно вдълбана в структу-

рата.

Дължината на съоръжението е 

малко над 25 м. Натоварването се 

предава на основата му чрез три но-

сещи арки със сечение 60 на 30 см. 

Те са разположени успоредно на раз-

стояние 2,8 м една от друга. Общо 

взето, височината на просвета в 

средата на моста е повече от 4 м 

при нормално ниво на водата. Това 

означава, че под него могат да пре-

минават дори по-големи туристиче-

ски съдове.



Сцената на Vox 

Populi е най-новото 

пространство на Со-

фия на открито за 

култура. Сценичният 

павилион, разположен 

в Княжеската гради-

на – до паметника на 

Съветската армия, ще 

е място за артисти от независимия сектор. Иници-

ативата се реализира с подкрепата на Столичната 

община и е част от Календара на културните събития 

на София в раздел „Открити сцени“.

Vox Populi ще е част от градската среда до края 

на октомври и ще предложи разнообразна артистична 

програма. Павилионът ще е като „жив билборд“ – зад 

витрините му ще тече спектакъл с осветление и ау-

дио система, което ще позволява на разположените 

около него зрители да „влязат“ пълноценно в действи-

ето. Дървената сценична площадка пред павилиона, 

както и откритото пространство около него ще да-

ват възможност за адаптация на различни мероприя-

тия. През нощта павилионът ще бъде осветен и в него 

ще се прожектира видео съдържание.

Посетителите на двореца Шьон-

брун във Виена вече могат да видят 

как е живяла управляващата династия 

Хабсбург и с помощта на очила вирту-

ална реалност. Благодарение на нова-

та VR програма те ще се потопят в 

ежедневието на императрица Сиси, 

Франц Йозеф и Мария Терезия и ще по-

лучат усещането, сякаш наистина са 

сред тях.

С помощта на най-модерните 

технологии посетителите на прочу-

тия замък Шьонбрун стават гости 

на сватбата на императрица Сиси 

и император Франц Йозеф, слушат 

първите композиции на Моцарт и се 

срещат с Мария Терезия. Компютърно 

генерираните изображения, базирани 

на разиграни сцени, пренасят посети-

телите в минали времена. Програмата 

за дигитално културно посредничест-

во подсилва изживяването на ориги-

налните места, като с помощта на 

виртуална реалност ги приближава до 

съвременния човек. При написването на 

сценария и създаването на съдържание-

то на виртуалното пътуване в минало-

то виенската фирма Filmfinity работи в 

продължение на половин година в тясно 

сътрудничество с многобройни учени. 

Специално за снимките с живи актьори 

са изработени 300 различни костюма. 

Докато конвенционалните анима-

ции за виртуална реалност все още се 

възприемат като нереалистични от 

човешкото око, 3D картината и вирту-

алните очила в двореца Шьонбрун съче-

тават един сюрреалис-

тичен свят с живи хора. 

Това създава уникално 

изживяване, което дава 

на зрителите усеща-

нето, че всъщност са 

заобиколени от реални 

исторически лично-

сти. За още по-голяма 

автентичност очила-

та са оборудвани със 

специални 

с л у ш а л -

ки, което 

позволява 

пътуване 

през  ис -

торията с 

всичките 

си сетива. 

24-минутното виртуално преживя-

ване в лятната резиденция на Хабсбур-

гите е за посетители на възраст над 

8 години. Предлага се на 19 различни 

езика.  
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В следващия брой очаквайте

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СВЯТ И ИНОВАЦИИ

Ген.-лейтенант 
Димитър Димитров, 
кмет на Етрополе

Доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов, преподавател 
във ВСУ „Любен Каравелов“

Откриват новия 
мегапроект на Франк Гери 
в Лос Анджелис

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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Един от най-любимите 

световни артисти Ерос Ра-

мацоти се завръща в Бълга-

рия през 2023 г. Италиански-

ят певец ще изнесе концерт 

в столичната зала „Арена 

Армеец“ на 25 април като 

част от колосално световно 

През март 2023 г. ле-

гендарната настолна роле-

ва игра Dungeons & Dragons 

оживява в епичната про-

дукция „Dungeons & Dragons: 

Разбойническа чест“. С ог-

ромен размах, много хумор 

и неспирен екшън, филмът 

пресъздава на голям екран 

изключително богатия, из-

пълнен с вълнуващи митове, 

магически същества и раси 

приказен свят по начин, за 

който феновете мечтаят 

от години. 

Приключението започ-

ва, когато изпеченият  раз-

бойник и бард Еджин (Крис 

Пайн) и неговият партньор 

– варварката Холга (Мишел 

Родригес) се заемат да си 

върнат съкровище, което 

с право са откраднали, но 

за нещастие са били зало-

вени. Еджин скоро открива, 

че въпросната ценност е в 

ръцете на бившия му прия-

тел Фордж (Хю Грант), кой-

то също така е отвлякъл 

дъщеря му Кира (Клоуи Коул-

ман). Тя е затворена в гра-

да, който Фордж управлява 

с помощта на мистериозен 

съветник Софина (Дейзи 

Хед), и за да успее да я спа-

си, Еджин ще има нужда от 

стабилна помощ. Към него 

и Холга се присъединяват 

младият магьосник Саймън 

(Джъстис Смит), палади-

нът Зинк (Реге-Жан Пейдж) 

и друидът Дорик (София Ли-

лис), но ще им стигнат ли 

силите? Защото докато се 

отправят на опасната си 

турне, което стартира тази 

година по повод новия албум 

на изпълнителя Battito Infinito. 

Той излиза на 16 септември, 

когато започва и мащабната 

световна обиколка, която ще 

премине в 60 града по света 

и София. Турнето стартира 

в La Maestranza в Севиля, след 

това в Агридженто, Верона, 

Атина и Кесария. С него попу-

лярният певец и композитор 

ще отпразнува и 35 години от 

кариерата си.

Ерос Рамацоти е един от 

най-успешните артисти и 

песните му не само бележат 

историята на италианската 

музика, но и са обичани и це-

нени по целия свят. Впечатля-

ващите цифри говорят сами 

– 70 млн. продадени плочи, 2 

млрд. стрийма и почти 2 млрд. 

гледания в YouTube. И още - 14 

студийни албума, напълно 

разпродадени европейски и 

световни турнета, безброй 

награди и признания. 

Снимки © FILMFINITY GmbH

мисия, бандата разбойници 

се натъкват на най-голямо-

то зло, познато на света, 

което на всичкото отгоре 

самите те са отприщили. 

Първият трейлър на 

„Dungeons & Dragons: Раз-

бойническа чест“, който 

излезе в края на юли, раз-

крива част от неповтори-

мия свят на Забравените 

кралства и дава заявка за 

едно от най-забавните, 

зрелищни и развлекателни 

киноприключения на 2023 г.   

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

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

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


