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Десислава Бакърджиева

В регистъра на общест-

вените поръчки e публикувана 

документацията по обявените 

тръжни процедури за избор на 

изпълнители за зимно поддържа-

не и възстановителни работи 

при аварийни ситуации по репу-

бликанските пътища за сезон 

2022/2023. Обществените по-

ръчки са за зимното почистване 

на автомагистралите „Хемус“, 

„Тракия“, „Струма“ и „Марица“, 

както и за републиканската 

мрежа в шестте района за пла-

ниране – Северозападен, Севе-

роизточен, Югоизточен, Южен 

Централен, Югозападен район и 

Северен Централен район. 

В официално съобщение до 

медиите Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ) уточни, 

че търговете се провеждат по 

ускорена процедура, за да се по-

дсигури предстоящият зимен 

сезон. „Това се предприема, за 

да се минимизират рисковете 

републиканските пътища да ос-

танат без поддържане през зим-

ните месеци, тъй като срокът 

за провеждането и завършване-

то на откритата обществена 

поръчка с подписването на до-

говор отнема минимум 6 месе-

ца. На 5 август т.г. АПИ обяви 

тръжните процедури за избор на 

изпълнители за текущ ремонт и 

поддържане на републиканската 

пътна мрежа за следващите три 

години. Предвид процедурните 

срокове те няма да са приклю-

чили с избора на изпълнител и 

подписването на нови договори 

до 30 септември, когато изти-

чат настоящите споразумения 

с пътноподдържащите друже-

ства“, посочват от Агенцията.
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КСБ се включва във второто 
издание на форума „Брацигово – 
Каменният поток на времето“

15 ГОДИНИ КСБ

Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие 
и благоустройството в периода 2005-2009 г.:

Браншът си заслужи доброто 
име със сериозна работа
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На Портала за обществени консул-

тации към МС www.strategy.bg е пуб-

ликуван повторно Проект на Наред-

ба за организиране на движението по 

пътищата, отворени за обществено 

ползване. „С проекта на новата на-

редба Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройството 

(МРРБ) преразглежда реда на организа-

цията на движението по пътищата за 

обществено ползване. Това ще допри-

несе за повишаване на безопасността 

и сигурността на всички участници в 

движението“, заявяват от ведомство-

то. Предвижда се тя да замени сега 

действащата Наредба №1 от 2001 г. за 

организиране на движението по пъти-

щата поради големия брой съществени 

изменения и допълнения.  

От МРРБ посочват, че в новата на-

редба са отстранени допуснати про-

пуски, свързани с обхвата и съдържа-

нието на видовете планове и проекти 

за организация на движението, реда за 

възлагане, изработване и приемане на 

плановете и проектите за организация 

на движението, както и с обхвата на 

специфична изходна информация, коя-

то възложителят следва да предос-

тави за проектиране на плановете и 

проектите. С нея ще се отстранят и 

несъответствия с разпоредби на на-

редбите за проектиране на пътища и 

за планиране и проектиране на комуни-

кационно-транспортната система на 

урбанизираните територии.

На 15 и 16 септември в Хисаря ще се 

проведе Осмата годишна конференция 

„Безопасна пътна инфраструктура“. 

Събитието се организира от Българска 

браншова асоциация „Пътна безопас-

ност“. Традиционно вестник „Строител“ 

е медиен партньор. Конференцията, ут-

върдила се през годините като една от 

най-значимите в сферата, отново ще 

събере експерти, научни специалисти, 

одитори по пътна безопасност, пред-

ставители и ръководители от държав-

ната администрация. Те ще обменят 

работещи практики, свързани с път-

ната безопасност, ще споделят идеи и 

опит. В края на събитието участници-

те ще обобщят резултатите от кон-

ференцията в съвместна декларация.

Сред по-интересните теми от дву-

дневната програма са: „Комуникацията 

– Ключът към Визия „Нула”; „Преглед, 

сравнение и анализ на нормативно опре-

делените характеристики на пътните 

маркировки в България и ЕС“; „Ограничи-

телни системи за пътища – тенденции, 

новости и добри практики“; „Иновации в 

пътната безопасност. Обезопасяване 

на пешеходни пътеки и опасни участъ-

ци. Пана срещу заслепяване“; „Осигу-

ряване безопасността, качеството и 

дълготрайността на ремонтираната 

асфалтова настилка. Основен крите-

рий за приложение на метода „студено 

рециклиране на място“; „Причини за въз-

никване на аквапланинг“; „Значимост на 

шумовото замърсяване върху човешкото 

здраве и околна среда. Методи за него-

вото ограничаване“, и др.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

За втора поредна година Камара-

та на архитектите в България (КАБ) 

Регионална колегия - София област, 

съвместно с община Брацигово орга-

низира мащабния архитектурен форум 

„Брацигово – Каменният поток на вре-

мето“. В това издание като организа-

тор се включва и Камарата на стро-

ителите в България (КСБ), а вестник 

„Строител“ е медиен партньор. Съби-

тието ще се проведе от 9 до 11 сеп-

тември в НЧ „Васил Петлешков-1874“. 

На база на официално подписан ме-

морандум за сътрудничество (от 20 

януари 2022 г.) КСБ, КАБ и община 

Брацигово работят съвместно за съз-

даване на обучителен център за архи-

тектурно-строителна реставрация в 

сградата на бившата Професионална 

гимназия по строителство и архитек-

тура в града, която от дълги години е 

неизползваема.

Тридневната програма на форума 

включва лекции и презентации по раз-

лични теми, свързани с архитектурно-

то културно-историческо наследство 

– опазване, реставрация, адаптация и 

ревитализация. Предвидени са и три 

практически обучения в сградата на 

сдружение „Наследство Брацигово“ - 

„Каменна мааза“: „Традиционни техники 

и методи на работа с вар и хоросан“; 

„Каменни орнаменти и чешми“ и „Рес-

таврация на каменни орнаменти“.

Изключително важна част от фо-

рума е кръглата маса „Проблеми при 

прилагането на законодателството и 

осигуряването на квалифицирани кадри 

в областта на опазване на недвижи-

мото културно наследство“ на 9 сеп-

тември от 13:30 ч. На 10 септември 

от 10 ч ще се проведе и интересна 

детска архитектурна работилница 

„Макети на мечти“ в Историческия 

музей на града.

Повече за сътрудничеството на 
КСБ, КАБ РК – София, и община Бра-
цигово четете в интервюто с кмета 
Надежда Казакова на 14-15 стр.
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Министърът на регионалното развитие и 
благоустройство арх. Иван Шишков: 
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Мирослав Еленков

„България и Сърбия ще 

работят заедно за гаран-

тирането на енергийни-

те си ресурси с оглед на 

предстоящия зимен сезон“. 

Това заяви служебният 

вицепремиер по икономи-

ческите политики и ми-

нистър на транспорта и 

съобщенията Христо Але-

ксиев на пресконференция, 

след като проведе среща с 

министъра на строител-

ството, транспорта и ин-

фраструктурата на Сър-

бия Томислав Момирович.

На брифинга стана 

ясно, че двамата мини-

стри са обсъдили въз-

можността да се търси 

съвместно финансиране 

на бъдещ интермодален 

терминал. „Съвместната 

работа по изграждане на 

ИМТ при Димитровград, 

Сърбия, ще бъде много до-

бра стъпка към подобря-

ване на транспортната 

свързаност между двете 

страни“, изтъкна вице-

премиерът Алексиев. Той 

информира своя колега, че 

в България има изградена 

инфраструктура за комби-

нирани превози в Пловдив. 

Христо Алексиев обърна 

внимание, че тя генерира 

3,5 пъти повече трафик от 

прогнозните обеми при из-

граждането. 

Томислав Момирович 

предложи да предоста-

ви техника на България в 

помощ на удълбочаването 

на река Дунав. Предстои 

специализираните адми-

нистрации от двете дър-

жави да уточнят съвмест-

ните действия, за да се 

улесни корабоплаването. 

На българска територия 

има 14 критични участъ-

ка. Заедно с румънската 

страна България е започ-

нала драгиране на най-кри-

тичните от тях.

Христо Алексиев и То-

мислав Момирович обявиха 

още, че са се договорили да 

се подобрят условията за 

преминаване през гранич-

ните преходи. Възобновя-

ването на бързия влак от 

София до Белград също бе 

посочено като приоритет.

Десислава Бакърджиева 

„Най-голямото строително друже-

ство в България „Автомагистрали“ 

ЕАД има ново ръководство“, съобщиха 

от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството. За изп. 

директор е назначен инж. Иван Станчев, 

а за членове на Съвета на директори-

те – Ивелина Крушкова и Николай Едрев. 

Те поемат постовете на освободените 

трима представители на МРРБ Людмила 

Василева, Георги Попов и Димитър Пенев.

От министерството посочват като 

причина за смяната на ръководството 

спреният строеж на участъци 1, 2 и 3 на 

АМ „Хемус“ и забавянето на ремонтите 

на тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“.

Десислава Бакърджиева

Със заповед на министър-председа-

теля Гълъб Донев на позицията зам.-ми-

нистър на околната среда и водите бе 

назначена Мария Бояджийска. Тя дълги 

години е била зам.-кмет в Столичната 

община по направление „Околна среда“.

От 2000 г. до 2005 г. последователно 

е младши и старши и експерт към отдел 

„Оценка на въздействието върху окол-

ната среда и комплексни разрешителни, 

предотвратяване и контрол на замърся-

ването“ в Министерството на околната 

среда и водите. През последните години 

Бояджийска е работила като експерт в 

Световната банка и Софийския универ-

ситет „Св. Климент Охридски“.
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Мирослав Еленков
Ренета Николова

„Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството за-

почна да работи с пълни 

сили още първия ден, защо-

то имаше доста наболели 

проблеми. Първият, кой-

то беше на дневен ред, бе 

Междусистемната газова 

връзка България – Гърция. 

Установихме, че има дос-

та недовършени работи. 

Започнахме ежедневни кон-

такти със строителя. Из-

готвена е програма за за-

вършване на обекта“. Това 

заяви по време на брифинг 

служебният министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Иван Шишков. На събити-

ето, което се проведе на 

19 август, той представи 

екипа и приоритетите на 

МРРБ.

Втората тема, която 

министър Шишков комен-

тира, бе състоянието на 

републиканската пътна 

мрежа. „Намерих като на-

следство, че нямаше никак-

ва идея за зимно почист-

ване. Не бяха започнали 

никакви конкурси и процеду-

ри“, заяви той и припомни, 

че бившето ръководство 

на Агенция „Пътна инфра-

структура“ е публикувало 

обществени поръчки за 

поддържане на републикан-

ската мрежа за период от 

три години. „Те обаче са 

обявени за пролетта“, по-

ясни арх. Иван Шишков. Той 

подчерта, че в първия си ра-

ботен ден като министър 

е възложил на служителите 

на АПИ да започнат подго-

товка на конкурси само за 

зимно почистване. (Тръжни-
те процедури бяха обявени 
на 22 август. Виж стр. 8)

На въпрос на в. „Стро-

ител“ към министъра дали 

е приключила съгласува-

телната процедура и кога 

се очаква да бъде внесена 

методиката за индексация 

на договорите в строител-

ството в Министерския 

съвет (МС), дали е постиг-

нато единомислие по тек-

стовете, или има такива, 

по които са изразени раз-

личия, и дали ще има та-

ван на индексацията, той 

отговори, че в момента 

се извършват последните 

съгласувания във връзка с 

индексацията.

„Нагласата беше още 

на следващия Министерски 

съвет да бъде внесена ме-

тодиката. Знам, че строи-

телите искат да няма та-

ван. Знаете, че таван 50% 

е регламентиран в Закона 

за обществените поръчки. 

Водим в момента последни 

уточнения с другите ми-

нистерства. Когато има-

ме краен отговор, Вие ще 

го разберете. Задал съм 

въпрос по темата на пър-

вото заседание на МС, че 

трябва да се завърши тази 

методология. Хубавото е, 

че имаше изготвена така-

ва. Минало е обществено 

обсъждане, но за съжаление 

на проект, в който е зало-

жен 15% таван“, обясни арх. 

Шишков.

„Опитваме се да решим 

този проблем, който наис-

тина е глобален. Аз напълно 

разбирам и строителите, 

и общините. Въпросът Ви 

е изключително уместен. 

Индексацията е ясен при-

оритет на МРРБ. Моето 

твърдо убеждение е, че 

трябва максимално бързо 

да одобрим методиката“, 

бе категоричен министър 

Шишков.

На въпрос на в. „Стро-

ител“ какво се случва с 

поетия към строителния 

бранш ангажимент на 8 

август за започване раз-

плащане към пътностро-

ителните фирми за извър-

шените от тях работи по 

АМ „Хемус“ и скоростния 

път Видин – Ботевград, 

той отговори, че това, 

което МРРБ е направило 

до момента, е да установи 

докъде е стигнало строи-

телството.

„Това беше първи етап 

на уточняването. Другата 

седмица ще имаме ясно об-

общение по този въпрос. За 

нас е приоритет да можем 

да направим така, че да се 

разплатим за извършеното 

строителство и да не сп-

рат инфраструктурните 

проекти, които за съжале-

ние вече са започнали да 

спират. Със сигурност дру-

гата седмица ще вземем 

решение“, каза министър 

Иван Шишков.

Той информира още, че 

след анализ ще се състави 

план за работата по голе-

мите инфраструктурни 

обекти и анализ на нужни-

те средства. „При необ-

ходимост ще се направи и 

промяна в бюджета на АПИ. 

В кратко време трябва да 

уточним нещата и да за-

силим темпото на строи-

телството“, категоричен 

бе той. По думите му това 

се отнася за ремонта на 

тунелите „Витиня“ и „Ече-

мишка“, възобновяване на 

спряното строителство 

на АМ „Хемус“, скоростния 

път Видин – Ботевград и 

пускането за движение на 

АМ „Струма“ в участъка при 

тунел „Железница“. 

Министърът обърна 

внимание още, че в „Бъл-

гарски ВиК Холдинг“ ЕАД са 

налични около 900 млн. лв. 

„Притеснява ни, че там 

стоят пари от заделените 

от държавата 1 млрд. лв. 

за развитие на ВиК инфра-

структурата и така се 

обезценяват“, посочи той.

Снимка Мартин Стоянов

На брифинг министър Шишков представи екипа и приоритетите си 



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 26 август 2022

Мирослав Еленков

„Към момента в процес 

на сертифициране са 54 

проекта на обща стой-

ност 2,2 млрд. лв. с пла-

нирани за откриване над 

4500 нови работни мес-

та“. Това заяви Стефан 

Савов, зам.-министър на 

иновациите и растежа, по 

време на брифинг относно 

дейността на Българска-

та агенция за инвести-

ции (БАИ). В събитието 

участва и Богдан Богда-

нов, изп. директор на БАИ.

По думите на зам.-ми-

нистър Савов Агенцията 

работи приоритетно по 

голяма инвестиция за 880 

млн. лв. в Централна Север-

на България, като бъдеще-

то производството ще се 

изнася в ЕС. Зам.-министър 

Савов информира, че само 

за последните два месеца 

в БАИ са постъпили нови 

инвестиционни намерения 

за над 1,6 млрд. лв., които 

ще открият 1000 работни 

места. Към 25.08.2022 г. са 

сертифицирани 11 проек-

та на обща стойност 231 

млн. лв., които ще осигурят 

заетост на над 1500 души.

Савов посочи, че се 

осъществява преструк-

туриране на БАИ, като 

целта е да се превърне в 

институция, обслужваща 

на едно гише, и да се съ-

крати процесът на серти-

фициране от шест месеца 

на 8 седмици.

Богдан Богданов съоб-

щи, че БАИ ще има нова 

интернет страница, коя-

Десислава Бакърджиева

„Имаме договор с „Газ-

пром експорт“ за доставка 

на 3 млрд. куб. м природен 

газ и задължение да използ-

ваме поне 80% от това коли-

чество. Ако не го направим, 

сме длъжни да го платим, 

независимо дали сме го из-

ползвали или не. До момен-

та по този договор ние сме 

употребили 1 млрд. куб. м, а 

трябва да са 2,4 млрд. Така 

че, ако не се възползваме 

от останалото количе-

ство, вероятно ще отидем 

на арбитраж с потенциал-

на възможност да загубим 

многоцифрена сума.“ Това е 

обяснил служебният минис-

тър на енергетиката Росен 

Христов след работна среща 

за проверка на напредъка по 

изграждането на интерко-

нектора Гърция – България. 

От официално съобщение на 

Министерството на енерге-

тиката става ясно, че в сре-

щата са участвали фирмата 

строител „Авакс“, ICGB, „Бул-

гартрансгаз“, МОСВ и ДНСК.  

По думите на Христов 

симулация по формулата за 

ценообразуване в сегашния 

договор с „Газпром експорт“ 

е показала, че този газ е 

следващият най-евтин след 

азербайджанския. Министъ-

рът е посочил, че цената за 

двата танкера, договорени 

от предишното правител-

ство, чието разтоварване 

предстои през септември, е 

с 50% по-висока спрямо дос-

тавките от „Газпром“. Той 

Десислава Бакърджиева

Европейската комисия представи на Съ-

вета предложение за решение за отпускане 

на допълнителна финансова подкрепа в раз-

мер на 460 млн. евро за България по линия на 

инструмента SURE, съобщиха от ЕК. След 

като Съветът одобри това предложение, по-

мощта ще бъде предоставена под формата 

на заеми, отпуснати при благоприятни ус-

ловия. С допълнителните средства общата 

подкрепа по SURE за страната ще достигне 

971 млн. евро.

„Тези средства ще помогнат на България 

да покрие разходите, свързани с продължа-

ването на схемата за субсидиране на запла-

тите, въведена в отговор на пандемията от 

коронавирус, и по този начин да се справи с 

продължаващото сериозно социално-иконо-

мическо въздействие на кризата, причинена 

от COVID-19“, допълват от ЕК.

то ще предоставя об-

служване на инвестито-

рите на едно дигитално 

гише. Той благодари на 

новото ръководство на 

министерството за до-

брата координация и до-

пълни, че БАИ разчита на 

сътрудничество с мест-

ните власти, координация 

с търговските предста-

вители, с посолства и 

консулства.

Богданов обърна вни-

мание, че намирането на 

терени е сред сериозните 

проблеми на големите по-

тенциални инвеститори в 

България и в момента БАИ 

работи по откриването на 

подходящи терени. Той от-

чете, че от създаването 

на Агенцията през 2004 г. 

до сега тя е привлякла бли-

зо 30 млрд. лв. инвестиции, 

които са осигурили над 85 

хил. работни места.

не е изключил възможността 

да се договаря газ и с други 

доставчици, стига да е на 

конкурентна цена. Преговори 

се водят с Турция, Саудитска 

Арабия и други страни. 

По отношение на напредъ-

ка по изграждането на интер-

конектора Гърция – България е 

констатирана силна мобилиза-

ция и добра координация между 

екипите, отговорни за цялост-

ното завършване на обекта. 

От ведомството посочват, 

че няма изоставане спрямо 

графика. През следващата 

седмица по покана на минис-

тър Христов се очаква у нас 

да пристигнат министрите 

на енергетиката на Гърция и 

Румъния, с които ще бъде об-

съдено цялостното развитие 

на проекта, става ясно от съ-

общението.

Снимка авторът
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До 12 септември се приемат оферти по 
обществената поръчка за изпълнител на обекта

петък, 26 август 2022 Ñòðîèòåë

ВЕЦ „Кремаста” е най-

голямата водноелектри-

ческа централа в Гърция, 

част от хидроелектри-

чески комплекс „Ахело-

ос” (Ахелой), чиято обща 

инсталирана мощност е 

907,2 MW.

Язовирът е един от 

най-големите в Европа. 

Строителните работи 

по изграждането му са 

започнали през 1962 г. и 

са завършили през 1966 г. 

В основата на язовира е 

ВЕЦ „Кремаста”. Езерната 

вода се отвежда по четири 

тръбопровода до четирите 

турбини, тип Франсис, на 

централата и се генерира 

електричество (с номинал-

на мощност 100 MW всеки, 

обща инсталирана мощ-

ност 400 MW).

Опитните инженери и 

специалисти от Направле-

ние „Въртящи електриче-

ски машини“ към ЦЕРБ ЕАД 

извършиха модернизацията 

на хидрогенератор 2 и под-

мяна на възбудителната 

система за същия. Беше 

повишена мощността на 

генератора с 10%. Считано 

от 29.07.2022 г., гръцката 

енергийна система работи 

със 110 МW повече.

Това е поредният про-

ект на компанията във 

ВЕЦ „Кремаста”, след като 

през 2011 г. и 2013 г. ЦЕРБ 

извърши ремонт и пълна ре-

хабилитация на статор на 

хидрогенератор, а през 2017 

г. извърши авариен ремонт 

в централата. Възложител 

на поръчката е национал-

ната електрическа компа-

ния на Гърция, Public Power 

Corporation (ДЕИ), която 

има 99,7% пазарен дял.

Предстои основен ре-

монт на хидрогенератор 1 

до края на настоящата го-

дина.

Екипът продължава 

работата си по големите 

проекти в южната ни съ-

седка, както и развива дей-

ността си в енергетиката 

на България.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Служебният министър 

на правосъдието Крум 

Зарков е посетил терена 

в с. Самораново до Дуп-

ница, определен за строи-

телство на новия пилотен 

затвор, учебен център и 

преходно отделение. От 

ръководеното от него ве-

домство съобщиха, че той 

е разгледал мястото, на 

което се предвижда из-

граждането на най-модер-

ния пенитенциарен ком-

плекс у нас, отговарящ на 

съвременните европейски 

изисквания. Крум Зарков е 

бил придружен от зам.-ми-

нистъра на правосъдието 

Мария Павлова, главния ди-

ректор на ГД „Изпълнение 

на наказанията“ (ГДИН) гл. 

комисар Ивайло Йорданов 

и експерти, работещи по 

проекта.

Средствата за за-

твора в с. Самораново са 

осигурени по проект „Пови-

шаване на капацитета на 

персонала, изграждане на 

пилотен затвор, свързан с 

учебен център, и подобря-

ване на рехабилитацията 

на лишените от свобода“, 

изпълняван от ГДИН по 

Програма „Правосъдие“ на 

Норвежкия финансов ме-

ханизъм за периода 2014-

2021 г.

При встъпването си в 

длъжност министър Зар-

ков обяви, че сред основ-

ните му приоритети е 

предприемането на реши-

телни стъпки за реализи-

рането на проекта за нов 

затвор и пълна прозрач-

ност при изпълнението 

му. На 17 август т.г. об-

ществената поръчка за 

изграждането на пилотен 

затвор, свързан с център 

за обучение на персонала 

и изграждане на преходно 

отделение (Half way house), 

бе публикувана повторно 

на Портала за електрон-

ни обществени поръчки. 

Прогнозната стойност 

на тръжната процедура е 

35 021 627,47 лв. без ДДС, а 

крайният срок за подаване 

на оферти е 12 септември. 

Предвидено е изграждане-

то на корпус на затвора с 

200 килии за 400 лишени от 

свобода, сграда - център 

за обучение на персонала 

и служители, и др.

Очаква се в началото 

на следващата седмица 

Крум Зарков да направи ра-

ботно посещение в Норве-

гия, където да обсъди дей-

ностите по реализацията 

на проекта с норвежките 

партньори.

Преди да разгледа те-

рена в с. Самораново, ми-

нистърът на правосъдие-

то се е запознал на място 

с условията в затвора в 

Бобов дол.

Ремонтът на пътя 

към Клисурския манастир 

„Света Петка“ се извърш-

ва в срок. Това е устано-

вила проверка на кмета 

на София Йорданка Фан-

дъкова и зам.-кмета по на-

правление „Обществено 

строителство“ инж. Ан-

гел Джоргов, съобщиха от 

Столичната община.

„След като през мина-

лата година ремонтирах-

ме пътя за Дивотинския 

манастир, в края на юни 

започнахме дейности и 

на този за Клисурския 

манастир „Света Петка“. 

Очаквам строителните 

дейности да приключат 

до края на септември“, е 

казала кметът Фандъкова 

по време на проверката. 

Тя е отбелязала, че и два-

та манастира са част от 

Софийската Мала Света 

гора и са много посеща-

вани от столичани, а пъ-

тищата до тях са били 

в лошо състояние. „Сред-

ствата за техния ремонт 

са отпуснати по решение 

на Министерския съвет по 

време на правителството 

на Бойко Борисов“, е при-

помнила тя.  

Инж. Ангел Джоргов е 

посочил, че участъкът, в 

който се работи, е с дъл-

жина от 3,3 км. Предстои 

полагане на износващия 

пласт асфалт и да се до-

вършат банкетите с от-

водняването.

По думите му е пла-

нирано да бъде направен 

ремонт и на участъка от 

разклона за с. Клисура 

до Банкя, който също е в 

лошо състояние. Стро-

ителните дейности ще 

започнат в началото на 

септември и трябва да 

приключат до края на го-

дината. Според зам.-кме-

та Джоргов изпълнението 

ще е трудно, защото няма 

обходен маршрут и ще се 

прави на участъци, като 

движението ще се извърш-

ва в едната лента и ще се 

регулира със светофар.

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова е доба-

вила, че  през това лято в 

столицата се изпълняват 

9 големи пътни обекта, 

сред които ул. „Първа Бъл-

гарска армия“, бул. „Ломско 

шосе“ , тунелът към „Лю-

лин”,  бул. „Филип Кутев“.

Към 18 август 2022 г. Направление 

„Архитектура и градоустройство“ (НАГ) 

към Столичната община е издало с 30% 

повече административни акта по заяв-

ления за градоустройствени процедури 

спрямо същия период на миналата годи-

на. От НАГ отчитат, че от 1 януари до 

18 август 2021 г. броят им е 563, а за 

времето 1 януари – 18 август 2022 г. са 

се увеличили до 863 бр. Повишението е в 

резултат на въвеждането на електрон-

ния съгласувателен лист в системата за 

изготвяне на административни актове 

на Направлението.

Служебният министър 

на земеделието Явор Гечев 

се е срещнал с представи-

тели на синдикатите и на-

ционално представените 

работодателски организа-

ции, на която са обсъдени 

мерки за повишаване на 

конкурентоспособността 

на българското земеделие. 

В нея е участвал и ресор-

ният зам.-министър Геор-

ги Събев, информираха от 

ведомството.

„Постоянният диалог 

със социалните партньо-

ри и възможността про-

блемите да се обсъждат 

в дух на разбирателство 

са изключително важни 

за развитието на всеки 

сектор“, е казал министър 

Гечев.

На срещата са комен-

тирани действията, които 

трябва да се предприемат 

във връзка със Стратеги-

ческия план за развитие 

на земеделието и сел-

ските райони за периода 

2023-2027 г. и Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ). Явор 

Гечев е посочил, че рабо-

тата по прилагането на 

НПВУ трябва да се ускори, 

като е уверил, че това ще 

стане в диалог със синди-

катите и работодател-

ските организации.

Представителите на 

бизнеса и на синдикатите 

са поставили и въпроса за 

управлението на хидроме-

лиоративните съоръже-

ния.

На свое заседание Управител-

ният съвет на Държавен фонд 

„Земеделие“ е освободил изп. ди-

ректор на Разплащателната 

агенция Николай Каварджиклиев и 

неговите заместници Венцислава 

Монева, Петя Славчева и д-р Кли-

мент Петров.

УС на ДФЗ е избрал ново ръководство 

на фонда. За изп. директор е назначен Ге-

орги Тахов. Негови заместници са  Ива 

Иванова, Владислава Казакова, 

Димитър Горов и Георги Динев.

Георги Тахов има дългогоди-

шен управленски опит в Нацио-

налната агенция за приходите. 

Той е доктор по икономика, при-

тежава и магистърски степени 

по „Счетоводство и контрол“, 

„Право“ и „Стратегическо ръководство 

и управление на сигурността и общест-

вения ред“. 
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Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството          

Ренета Николова 

Г-н Гагаузов, благодаря за 
тази среща. През 2022 г. Камара-
та на строителите в България 
(КСБ) става на 15 г. и ние започ-
нахме една поредица във вест-
ника, която е свързана именно 
със създаването на браншова-
та организация. Приемането на 
Закона за Камарата на строи-
телите (ЗКС) и създаването на 
Камарата се случи именно във 
Вашия мандат като министър 
на регионалното развитие и 
благоустройството. Разкажете 
ни повече. 

Годишнината е чудесен повод 

да поговорим за хората, които 

бяха инициатори за създаването 

на Камарата. Трябва с благодар-

ност да си спомним за първия 

председател на КСБ инж. Симеон 

Пешов, който беше двигателят на 

целия процес по създаване на за-

конодателството и приемането 

на Закона за Камарата на стро-

ителите. Той дойде при мен и из-

рази мнението си, че е време да 

помислим за строителна камара, 

която да обедини фирмите и да 

даде възможност на отрасъла да 

се развива още по-добре. Спомням 

си, че посетихме Германия, за да 

се срещнем с представителите 

на немската Строителна камара. 

Там видяхме какви възможности 

и сериозни правомощия са даде-

ни на една такава браншова ор-

ганизация. И започнахме работа 

по подготовката на проект на 

закон и в България. Горд съм, че 

това е първият отрасъл и един 

от най-важните за икономиката 

на страната, който беше урегули-

ран с приемането на закон – ЗКС. 

Хубав или лош, той издържа във 

времето и най-вече даде възмож-

ност на сектора да стане един 

от най-сериозните. 15 г. по-късно 

ние виждаме, че всички се съобра-

зяват със строителния бранш. 

Преди създаването на КСБ 
каква беше ситуацията?

Периодът, в който се учре-

ди Камарата, беше такъв, че се 

появиха хиляди малки и по-големи 

фирми в строителството. Имаше 

хаотично движение на отрасъла. 

След създаването на Камарата 

браншът се структурира, съ-

браха се компаниите. Фирмите 

започнаха да си говорят помежду 

си, да търсят общите интереси 

и решение на общите проблеми. 

Имаше сериозни условия за ин-

вестиции в пътното и високото 

строителство, които започнаха 

в този период. Някои от компани-

ите се специализираха изключи-

телно в пътно, а други във високо 

строителство.

Законът даде възможност 

фирмите да обединят усилията 

си и да защитават своите инте-

реси пред държавата, институ-

циите и другите браншове, както 

и браншът да бъде представен 

пред обществото с много сери-

озни позиции.

Трудно ли се случи Законът за 
Камарата на строителите?

Мога да кажа, че извадихме 

малко късмет, защото бяхме пър-

вите. Повечето от колегите от 

другите браншови организации 

очакваха да видят какво ще се 

случи. Нямаше съпротива почти 

от никого. Чисто на професионал-

на основа беше изработен зако-

нопроектът и бе приет. В това 

отношение аз мисля, че времето, 

мястото и късметът бяха на 

наша страна. Законът беше при-

ет без обструкции.

Връщайки се назад във вре-
мето в периода като министър, 
как оценявате създаването на 
ЗКС и на КСБ?

Мисля, че по отношение на 

законодателството това беше 

един от най-плодотворните пери-

оди за строителния бранш. Освен 

това имаше много инвестиции. 

Чуждестранните инвестиции 

бяха надминали 6-7 млрд. лв. за 

година. Европейските фондове 

не бяха стартирали, но браншът 

беше направил подготовка за тях. 

Секторът успя да изпълни редица 

обекти, които му дадоха възмож-

ност да се конкурира с чуждес-

транните компании. Имаше сил-

на конкуренция през 2006-2008 г. 

Тогава участваха редица огромни 

фирми, например от съседна Тур-

ция. Всяка една от тях разполага-

ше със стотици милиони обеми, 

които са изпълнявани. Бяха дошли 

и компании от Европа. За мен 

този период позволи на български-

те фирми да натрупат капитал, 

за да могат да участват в голе-

ми проекти, както и да придобият 

опит, който им даде възможност 

да се развият на българския стро-

ителен пазар. Браншът си заслу-

жи доброто име със сериозната 

си работа.

Кои обекти си спомняте от 
този период?

Спомням си строителството 

на летище София с проблемите 

около него, които бяха чисто кон-

структивни. Или пък магистрала 

„Люлин“. Това са все обекти, кои-

то бяха бавени с времето от все-

възможни пречки, като процеса на 

отчуждаване и трудностите при 

изпълнението. В момента мисля, 

че много по-леко вървят нещата, 

поне в настоящата ситуация. С 

изключение на последната една 

година, когато се получи едно не-

доразумение. Трябва да е ясно, че 

това са българските фирми на па-

зара, няма други. Да ги оцветява-

ме като сини, червени и пембени е 

голяма грешка. Ако има допуснати 

нарушения, те са преди всичко от 

страна на инвеститора, тоест 

на държавата. Не трябва да се 

търси проблемът във фирмите, 

а в отделните структури на дър-

жавата. Надявам се тези неща 

да се преодолеят и браншът вече 

да започне да работи, защото 

7-8 месеца той е в колапс. Всич-

ки виждаме, че почти е замряло 

пътното строителство, което е 

сериозен проблем за състоянието 

на пътната мрежа в страната и 

причина, която би могла да доведе 

до фалит на сериозни фирми.

Като бивш министър как 
оценявате ситуацията в бранша 
в момента?

В момента ситуацията е 

трудна. Трудността е създадена 

от смяната на правителства, 

и то четири пъти, както и не-

доверието, което те имаха към 

процеса на провеждане или не-

провеждане на тръжни процедури 

и т.нар. ин хаус процедури. Там 

има допуснати сериозни наруше-

ния, но те, пак ще кажа, не са от 

страна на строителните фирми. 

Тези нарушения трябва да бъдат 

отстранени, когато се регулира 

процесът, но на фирмите тряб-

Снимки в. „Строител“

Трябва да се направи изцяло нов Закон за устройство на територията ва да им бъде разплатено това, 

което са извършили на обекти, 

на които всичко е законно. Такива 

са и трите лота на АМ „Хемус“, 

както и пътят Ботевград - Ме-

здра. Там пък например строите-

лят е инвеститор, той строи със 

собствени средства. Разплаща-

не ще има чак когато се завърши 

обектът. 

Браншът е малко под напреже-

ние сега, но смятам, че нещата 

ще се регулират, защото от това 

страда преди всичко икономиката 

на България. 

На преден план отново излезе 
лот 3.2 на АМ „Струма“. Важно 
е тази магистрала да се завър-
ши. Експертна общност избра 
вариант за преминаване през 
Кресненското дефиле, за който 
има и ОВОС, но с едно министер-
ско решение проектът е блоки-
ран. Какво е Вашето мнение?

Лично аз се изненадах от по-

ведението на последния минис-

тър на околната среда и водите 

Борислав Сандов, защото за мен 

вариантът беше утвърден. Той 

предвиждаше едното платно да е 

по съществуващия път със съот-

ветни корекции, а другото да е по 

билото на планината. За мен това 

беше най-добрият вариант. За 

тунела, за който се говореше, из-

лязоха толкова проблеми, че беше 

повече от ясно кое е решението, 

което трябва да се приеме. Без да 

искам да обиждам еколозите, си 

мисля, че тяхното е някакво много 

сериозно престараване. Трябва да 

се утвърди готовият проект и да 

се направят сериозни разговори 

в Брюксел и в България. Обектът 

трябва да се изпълнява и да се за-

върши.

Строителството на първия 
участък на магистралата от 
Перник до Долна Диканя е реали-
зирано по време на Вашия ман-
дат като министър. Какво си 
спомняте от този период?

Това беше голяма сага. Бях 

министър вече на няколко месеца 

и като отидох да видя обекта в 

какво състояние е, заварих 5-6 ма-

шини на целия участък, от които 

3 са счупени. Бяха изпълнени около 

20% от обема СМР, а трябваше в 

рамките на няколко месеца отсеч-

ката да е завършена. Разбрах, че 

тази работа няма да стане така. 

Спомням си, че като извиках над-

зорната фирма, за да ми каже дали 

изпълнителят е в състояние да 

извърши възложената му работа, 

отговорът беше не. Тогава по-

исках да ми бъде написан доклад, 

за да мога да взема мерки. Сме-

нихме изпълнителя и за 9 месеца 

завършихме изцяло лота. Така че 

трябва да се действа смело и от-

говорно, иначе всички знаем какво 

се получава.

В публичното пространство 
беше лансирана идеята да бъдат 
извикани чужди фирми, които да 
строят у нас. Вие какво мисли-
те за това? 

Чуждите компании и сега ни-

кой не им пречи да участват. Ако 

има конкурентна среда, те са 

добре дошли, но да казваме, че 

ще извикаме външни компании да 

работят, а нашите да ги спира-

ме, някакси не ми се вижда добре. 

Конкуренция в бранша е нужна, но 
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        в периода 2005-2009 г.:

при еднакви правила за всички. 

Искам да споделя, че на мен ми 

прави много приятно впечатле-

ние, когато се връщам от Гърция 

и виждам, че нашата магистрала 

е много по-добре построена. Това 

нещо трябва да продължи и да се 

повишава качеството на работа.

Сериозни са критиките и 
към Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Каква е Ва-
шата позиция, трябва ли да се 
прави нов закон?

Аз не съм сигурен дали някой 

може да каже колко поправки са 

направени на ЗУТ до този момент. 

Хубаво е да има сериозно обсъж-

дане в бранша, за да се види как 

стоят нещата, съобразявайки се 

с досегашния опит, и какво точно 

да се промени. Моето мннение, е 

че е необходимо да се направи из-

цяло нов Закон за устройство на 

територията. Имаме добри спе-

циалисти, които ако бъдат оста-

вени на съвестта си, ще подгот-

вят едно добро законодателство.

Спомням си какво чудо беше 

при приемането на Закона за ус-

тройството на Черноморското 

крайбрежие. Тогава един вариант 

влезе в Народното събрание, а 

друг излезе. Имаше множество 

интереси, които трябваше да бъ-

дат защитавани в една или друга 

група депутати в парламента. 

Знам, че всеки има интерес, но 

над всичко трябва да стои инте-

ресът на държавата.

Ако по времето, когато Вие 
бяхте министър, се бе наложило 
да се справите с казуса с индек-
сацията на договорите в строи-
телството, каква щеше да бъде 
Вашата позиция?

Безспорно има необходимост 

от индексация. Експертите 

трябва да кажат как точно да се 

направи – дали на базата на еди-

нични цени, или друго нещо ще се 

вземе под внимание. Аз съм сигу-

рен, че 100% индексация няма да 

има, но е задължително да има 

такава. Според мен процесът се 

затрудни именно от това проти-

вопоставяне, което беше между 

строителния бранш, особено 

пътностроителния, и управлява-

щата власт. Индексация трябва 

да има, защото скокът в цените 

на материалите наистина беше 

неочакван. Не говорим за 4-5% 

увеличение, а за 40-50% и повече. 

Знам, че се работи по въпроса 

и се очаква в скоро време да има 

резултат. 

Един от проблемите пред 
бранша е, че няма държавна ви-
зия за строителството в дълго-
срочна перспектива, напр. 7-10 
години напред да е ясно в какво 

строителство държавата ще 
инвестира. Как може да се пре-
одолее този проблем? 

Хубаво е да има визия и да се 

планират нещата няколко годи-

ни в перспектива. Заради това 

Европейската комисия работи с 

програмни периоди. Трябва да се 

планира какъв ще е крайният ре-

зултат. Когато аз бях министър, 

ние правехме програмно бюдже-

тиране 3-5 години напред. Съгла-

сувахме плана с Министерството 

на финансите и те в процеса на 

изпълнение отпускаха средства 

за съответната година. Важно е 

да се помисли в това направление. 

Освен ясен хоризонт по отноше-

ние на инфраструктурното раз-

витие на страната ще има ясен 

хоризонт и за фирмите и те ще 

могат да планират мощности, 

работна сила, да преценят какви 

инвестиции в технологии и ино-

вационни продукти могат да на-

правят. 

В. „Строител“ беше създаден 
една година след КСБ. Как виж-
дате значението на изданието 
през годините?

Камарата на строителите в 

България е една сериозна органи-

зация, която непременно трябва 

да има собствена медия. Браншът 

е подходящ да има вестник, а не 

само електронен сайт. Мога да 

Прокуристът и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова подари на 
ексминистър Асен Гагаузов книгата „Строител. Интервюта“, в която е 
поместено негово интервю
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приветствам факта, че сериоз-

ната работа от страна на КСБ е 

представена по най-добрия начин 

и достига до голяма аудитория 

именно от страниците на Ваше-

то професионално издание. Вест-

никът всъщност е най-добрата 

връзка на Камарата с бранша. 

Чудесно изпълнявате задачата, 

за която изданието е създадено.

 

Как виждате бъдещето на 
строителния бранш?

Аз съм оптимист. Браншът 

ще става все по-силен, добър и 

съвременен във всяко едно отно-

шение. Дано му се паднат и добри 

управленци и мисля, че тогава сек-

торът ще работи както трябва. 

Какво ще пожелаете на КСБ 
по повод 15-ата годишнина?

Много успехи на всички стро-

ители и инвеститори, защото 

браншът работи с редица дър-

жавни структури, с общините, с 

фондове. Нека всички заедно да 

направим така, че да преуспява 

строителният бранш и по този 

начин страната ни да има мо-

дерна и съвременна инфраструк-

тура. 
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Срокът за подаване на офер-

тите е до 1 септември, като 

само за Северен Централен 

район е 5 септември. Индика-

тивната стойност на общест-

вените поръчки е определена 

съобразно бюджета на Агенци-

ята за поддържане на 20 000 км 

републиканска мрежа.

Процедурата за Северозапа-
ден район е на обща стой-
ност 43 039 485 лв. без ДДС. 

Тя е разделена в пет обосо-

бени позиции – за всяко област-

но пътно управление (ОПУ):

За ОПУ Видин прогнозна-

та сума е 7 513 923 лв. без ДДС. 

Дължината на пътната мрежа 

е 608 км;

За ОПУ Враца индикатив-

ната стойност е 10 201 477 лв. 

без ДДС за поддържането на 

650 км;

За ОПУ Монтана са зало-

жени 7 801 722 лв. без ДДС за 

615 км;

За ОПУ Ловеч прогнозната 

стойност е 8 557 302 лв. без 

ДДС. Дължината на пътната 

мрежа е малко над 732 км;

За ОПУ Плевен са предви-

дени 8 965 061 лв. без ДДС за 

близо 794 км. 

За Североизточен район 
обществената поръчка е за 
27 823 655 лв. без ДДС. 

За 4-те областни пътни уп-

равления разпределението е:

За ОПУ Варна прогнозна-

та стойност е 6 666 619 лв. без 

ДДС за зимното поддържане на 

647 км;

За ОПУ Добрич сумата е 

7 421 726 лв. без ДДС. Дължина-

та на пътната мрежа е 823 км;

За ОПУ Търговище ин-

дикативната стойност е 

6 694 425 лв. без ДДС за около 

523 км;

За ОПУ Шумен са заложени 

7 040 885 лв. без ДДС. Дължина-

та на пътната мрежа е 576 км.

Обявеният търг за Югоиз-
точен район е на обща стой-
ност 35 531 694 лв. без ДДС. 

Той е разделен на 4 обособе-

ни позиции:

 За ОПУ Бургас са планира-

ни 12 114 130 лв. без ДДС. Дължи-

ната на пътната мрежа е близо 

1133 км;

За ОПУ Сливен прогнозна-

та стойност е 7 829 477 лв. без 

ДДС за зимното почистване на 

535 км;

 За ОПУ Стара Заго-

ра индикативната сума е 

10 264 370 лв. без ДДС за 803 км;

За ОПУ Ямбол са заложени 

5 323 717 лв. без ДДС. Дължина-

та на пътната мрежа е 596 км.

За Южен Централен  
район общата индикативна 
стойност на обществената 
поръчка е 48 027 712 лв. без 
ДДС. 

Тя е разделена на 5 обособе-

ни позиции по областни пътни 

управления:

 За ОПУ Кърджали заложе-

ната сума е 7 989 786 лв. без 

ДДС за зимното почистване на 

649 км;

 За ОПУ Пазарджик ин-

дикативната стойност е 

8 466 479 лв. без ДДС. Дължина-

та на пътната мрежа е почти 

697 км;

 За ОПУ Пловдив прогноз-

ната сума е 13 267 294 лв. без 

ДДС за близо 933 км;

 За ОПУ Смолян са предви-

дени 7 775 828 лв. без ДДС за 

539 км;

За ОПУ Хасково стойност-

та е 10 528 325 лв. без ДДС. 

Дължината на пътната мрежа 

е 1011 км.

Общата стойност на поръ-
чката за Югозападен район е 
45 792 329 лв. без ДДС. 

Тя е разделена на 4 обособе-

ни позиции:

З а  ОП У  Бл а го ев -

град  прогнозната  сума  е 

10 964 536 лв. без ДДС за под-

държането на близо 653 км;

 За ОПУ Кюстендил ин-

дикативната стойност е 

6 961 774 лв. без ДДС за 570 км;

 За ОПУ Перник са заложе-

ни 5 955 318 лв. без ДДС. Дъл-

жината на пътната мрежа е 

533 км;

 За ОПУ София са предви-

дени 21 910 701 лв. без ДДС за 

зимното почистване на 1331 км.

Зимното поддържане на 
автомагистралите „Хемус“, 
„Тракия“, „Марица“ и „Стру-
ма“ прогнозно ще струва 
76 883 958 лв. без ДДС. 

От тях над 10 324 679 лв. 

без ДДС са за над 104 км от 

АМ „Хемус“ на територията на 

областните пътни управления 

София и Ловеч. За АМ „Хемус“ в 

обхвата на ОПУ Шумен и ОПУ 

Варна индикативната стойност 

е 9 425 156 лв. без ДДС, а дължи-

ната на отсечката е 111 км. 

За цялата дължина на АМ 

„Тракия“ – близо 407 км, които 

преминават през територията 

на областните пътни управле-

ния София, Пазарджик, Пловдив, 

Стара Загора, Сливен, Ямбол 

и Бургас, прогнозната сума е 

31 547 404 лв. без ДДС. 

За зимната поддръжка на 

135-те км от АМ „Марица“ са 

предвидени 11 216 824 лв. без 

ДДС. Магистралата е на тери-

торията на ОПУ Стара Загора 

и ОПУ Хасково. 

За поддържането на участъ-

ците от АМ „Струма“ в обхвата 

на ОПУ София, ОПУ Перник, ОПУ 

Кюстендил и ОПУ Благоевград 

с обща дължина 172 км заедно с 

пътните връзки индикативната 

стойност е 14 369 895 лв. без 

ДДС. 

„В обявените процедури е 

разширен кръгът на възмож-

ните участници в тръжните 

процедури. Могат да кандидат-

стват и фирми с опит в под-

държането на пътища от об-

щинската или уличната мрежа. 

Целта е да се стимулира конку-

ренцията между участниците. 

Изискването е през последните 

3 г. да са осъществявали зим-

но поддържане на 150 км репу-

бликански или общински пъти-

ща или улици. В процедурите, 

провеждани предходни години, 

са допускани единствено учас-

тници с опит в изпълнение на 

подобни дейности само на репу-

бликански пътища“, подчерта-

ват от АПИ.

„Предстои подписва-

нето на договорите с из-

браните изпълнители в 

обществените поръчки за 

проектиране и строител-

ство и за надзор при основ-

ния ремонт на 15,7 км от 

третокласния път III-5504 

Мъдрец – Искрица – Мед-

никарово – Обручище.“ Това 

съобщиха от Агенция „Път-

на инфраструктура“ (АПИ) 

и посочиха, че процедурата 

за избор на изпълнител на 

проектирането и СМР на 

обекта е обжалвана пред 

Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК), кое-

то е възпрепятствало 

подписването на договора. 

„КЗК отказа да образува 

производства по постъпи-

лите жалби и това позво-

лява на АПИ да пристъпи 

към сключвате на догово-

ра с избрания изпълнител 

Обединение „Раднево Ленд“ 

ДЗЗД, в което участват 

„БГ Ленд Ко“ АД, „Виа Про 

Инженеринг“ ЕООД и „Ий 

Кей Джей България Кънсъл-

тинг Енджиниърс“ ЕООД“, 

обясняват от АПИ. Избра-

ният кандидат е предложил 

обща цена за изпълнение на 

поръчката 19 776 000 лв. с 

ДДС. Строителният надзор 

ще бъде възложен на Обеди-

нение „Инфраконтрол 2022”, 

съставено от „Пътконсулт 

2000“ ЕООД и „Ен Ар Кон-

султ“ ЕООД, за 497 520 лв. 

с ДДС.

От АПИ добавят, че 

проведената обществена 

поръчка за проектиране и 

строителство е по уско-

рена процедура по реда на 

чл. 74, ал. 4 от ЗОП поради 

спешната необходимост 

от ремонтни дейности на 

трасето и аварийното със-

тояние на жп надлеза в с. 

Обручище. „От началото 

на 2022 г. са извършвани 

периодични проверки на жп 

надлеза в с. Обручище, като 

се наблюдава пропадане и в 

двете ленти на платното 

за движение и пукнатини. 

Настилката на третоклас-

ния път е силно износена, 

конструкцията му е с на-

рушена носимоспособност, 

тъй като в почти цялата 

отсечка има обособени 

участъци с видими повреди 

по платното. По повърх-

ността й се наблюдават 

множество мрежовидни 

пукнатини, дупки, кръпки, 

коловози, локални слягания 

и пропадания“, заявяват 

от АПИ. Агенцията обръ-

ща внимание, че трасето 

е главна пътна артерия за 

община Гълъбово и осигуря-

ва връзка с ТЕЦ „Марица из-

ток 3“, рудник „Трояново-3“, 

завода за гипсокартон и на 

населените места Обручи-

ще, Медникарово, Искрица 

и Мъдрец с общинския цен-

тър Гълъбово. Построено е 

преди 45 г. и от тогава не е 

основно ремонтирано. 

Началото на участъка, 

по който ще се работи, 

започва от кръстовището 

с път II-55 Велико Търно-

во – Нова Загора – ТЕЦ-2 

– Свиленград в района на 

с. Мъдрец. Завършва при 

пресичането с III-554 Нoва 

Загора – Раднево – Хар-

манли при с. Обручище. 

Ще бъдат ремонтирани и 

трите големи съоръжения 

в отсечката – два моста и 

жп надлезът в с. Обручище, 

както и 32 бр. водостоци. 

Срокът за изпълнение на 

проектантските работи е 

60 календарни дни, разделен 

на три междинни етапа. За 

СМР са предвидени 540 ка-

лендарни дни.

Страницата подготви Десислава Бакърджиева

Снимка Влади Георгиев

За повишаване безопасността на дви-

жение по път I-4 Коритна – Велико Търново 

в района на с. Микре в област Ловеч са 

монтирани разделители, ограничаващи не-

правилното изпреварване. Това съобщи-

ха от Агенция „Пътна инфраструктура“ 

(АПИ), като уточниха, че по оста на пътя 

са поставени и разделителни елементи 

при входовете и изходите на двете бен-

зиностанции в този участък. „Целта е да 

се минимизира възможността шофьорите 

да извършват забранен ляв завой при вли-

зане или излизане от крайпътните обек-

ти. По този начин ще се предотвратят 

предпоставките за настъпване на тежки 

пътнотранспортни произшествия и челни 

удари“, заявяват от АПИ.

По данни на Агенцията целогодиш-

но отсечката е с интензивно движение 

и средно на денонощие по нея премина-

ват между 7000-8000 моторни превозни 

средства. Скоростта на движение е до 

50 км/ч. В участъка от първокласния път 

в района на Микре са регистрирани изпре-

варвания, несъобразени с пътните условия 

и довеждащи до челни удари.

Областно пътно управление – Варна, 

обяви обществена поръчка за изработ-

ване на технически проект за основен 

ремонт на 22,9 км от третокласния път 

III-9042 Пчелник – Венелин – Садово – Бен-

ковски. Прогнозната стойност на тръж-

ната процедура е 458 000 лв. без ДДС. 

Кандидатите могат да подават оферти-

те си до 20 септември т.г.

  Третокласното трасе свързва на-

селените места в общините Долни Чиф-

лик и Аврен и по първокласното I-9 Бур-

гас – Варна е удобна връзка с областния 

център Варна и автомагистрала „Черно 

море“. Участъкът, планиран за основен ре-

монт, преминава през 4 населени места 

– Пчелник, Венелин, Садово и Бенковски. 

В отсечката има четири големи мостови 

съоръжения, за които проектът следва 

да определи необходимите ремонтни дей-

ности. Съоръженията са над р. Камчия на 

3-ти км при с. Венелин, над дере при 5-и км 

между с. Венелин и с. Садово, при 10-и км в 

с. Садово и при 17-и км в участъка между 

отбивката за с. Добри дол и с. Бенковски.

Срокът за изработването на техни-

ческия проект е 60 календарни дни, който 

започва от датата на сключване на до-

говора и включва само времето за про-

ектиране. Изпълнението на проектните 

работи ще се извърши в три междинни 

етапа.
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Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви         

Абсолютно е наложително да се реши въпросът с 
индексациите на договорите, одобрени преди началото 
на кризата и ръста на цените на строителството 

Десислава 
Бакърджиева

Г-жо Данкинова, на 
30 юни т.г. Фонд ФЛАГ 
навърши 15 г. от съз-
даването си. Приемете 
сърдечни поздрави от 
екипа на в. „Строител“ 
за годишнината. Как 
отбелязахте празника?

Благодаря за поздрав-

ленията! През изминало-

то време Фонд ФЛАГ се 

утвърди като успешен 

проект и устойчив ин-

струмент на държавна 

политика за местно и ре-

гионално развитие.

На 30 юни организи-

рахме събитие, за да от-

бележим годишнината. 

Празникът ни премина 

под мотото „Партньор-

ство“ и ние действи-

телно считаме, че това 

е една от най-важните 

характеристики на фон-

да. Поканихме своите 

партньори през годините 

– банките, международни 

финансови институции, 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България (НСОРБ), Фонда 

на фондовете и, разбира 

се, основните ни клиенти 

– местните власти. 

Отличихме най-дъл-

гогодишните и устой-

чиви партньори с малки 

пластики, изработени от 

студенти от Национал-

ната художествена ака-

демия, и така създадохме 

още едно партньорство 

и подкрепихме младите 

творци. 

П о з вол ява м  с и  да 

споделя, че се получи из-

ключително приятелско 

и емоционално събитие, 

което ни зареди и моти-

вира за нови начинания.

Каква е равносмет-
ката Ви за изминалия 
период? Кои са най-го-
лемите постижения на 

Фонд ФЛАГ? 
За 15 години Фонд 

ФЛАГ е подкрепил пове-

че от 1300 проекта и е 

предоставил кредити 

за над 2 млрд. лв. за ин-

вестиции в размер на 

близо 7 млрд. лв., които 

променят българските 

градове и региони и под-

крепят местните власти 

в усилията им за модер-

низация, разширяване на 

общинската инфраструк-

тура, предоставяне на 

публични услуги и създа-

ване на устойчиви мест-

ни общности.

Наши клиенти са били 

240 от общо 265 българ-

ски общини. Можем да 

се похвалим с успешно 

управление на 3 фонда за 

градско развитие (ФГР) и 

съвместен финансов ин-

струмент с Европейска-

та инвестиционна банка 

(ЕИБ) – инвестиционна 

платформа. През всички 

тези години сме пости-

гали отлични финансови 

резултати без лоши кре-

дити.

Но най-важното дос-

тижение според мен е на-

истина устойчивото раз-

витие на дружеството, 

ясно формулирани цели 

и гъвкави, навременни и 

принципни решения. 

На колко години ста-
на Фондът за устой-
чиво градско развитие 
(ФУГР), за който също 
отговаряте, и какви са 
неговите успехи?

Дъщерното друже-

ство на ФЛАГ – Фонд за 

устойчиво градско разви-

тие, тази година навърш-

ва 10 г. То е създадено, за 

да участва в изпълнение-

то на финансовия инстру-

мент Фондове за градско 

развитие, който също бе-

лежи 10 г. от стартира-

нето си в България.

Оценката, която не е 

само моя, също е за едно 

успешно развиващо се 

дружество, което съв-

местно с ФЛАГ и други 

партньори, които при-

влича, наложи модел за 

развитие на финансови-

те инструменти. Посте-

пенният преход от 100% 

безвъзмездна помощ към 

комбинирана подкрепа 

или изцяло финансови ин-

струменти беше важен 

и ФЛАГ, и ФУГР имат съ-

ществена роля за случ-

ването му. През трите 

фонда за градско разви-

тие, които управляваме, 

сме финансирали повече 

от 100 проекта – публич-

ни и частни. ФГР София 

по инструмента JESSICA 

инвестира целия наличен 

ресурс и продължава да 

реинвестира всички вър-

нати средства. 

Срокът за инвести-

ране на ФГР София и Юг 

по Оперативна програма 

„Регионално развитие 

2014-2020“ (ОПРР 2014-

2020) изтича в края на 

2023 г. Към момента са 

договорени около 80% от 

наличните средства. 

Има ли нови форми за 
подкрепа на общините 
през програмен период 
2021-2027 г. чрез двата 
фонда? Забавянето на 
старта на новите про-
грами и на Националния 
план за възстановяване 
и устойчивост (НПВУ) 

ще попречи ли да реа-
лизирате заложените 
цели?

За предстоящия пери-

од очакваме да получим 

право на реинвестиране 

на средствата от изми-

налия програмен период 

и съответно да бъдат 

обявени и да стартират 

новите градски фондо-

ве от програмен период 

2021-2027.

Паралелно с това ра-

ботим за втори етап на 

инвестиционната плат-

форма с Европейската 

инвестиционна банка, 

която да е допълващ ин-

струмент към градските 

фондове и проектите от 

НПВУ. По независещи от 

нас причини се забавихме 

и пропуснахме шанса за 

финансиране при много 

по-изгодни лихвени нива, 

но въпреки това счита-

ме, че ще предоставим на 

местните власти добре 

структуриран и ефекти-

вен финансов механизъм. 

Предстои да завърши 

процедурата по увеличе-

ние на капитала на дру-

жеството и одобрение на 

заема от ЕИБ.

През септември ще 

стартираме и изпълнение 

по проект по програма 

LIFE на Европейската ко-

мисия, с който ще осигу-

рим техническа помощ за 

проекти, допринасящи за 

енергийна ефективност 

и „зеления” преход. 

Обикновено в края на 
даден програмен период 
и в началото на следващ 
правим равносметка за 
научените уроци. Как-
ви са Вашите изводи в 
тази посока? 

Да, факт е, че правим 

преглед, отчитаме греш-

ките и вярваме, че има 

научени уроци. За съжа-

ление част от грешките 

се повтарят и най-вече 

тази, че отново за тре-

ти програмен период ще 

стартираме програмите 

и финансовите инстру-

Подобряване качеството на атмосферния въздух в община 
Бургас чрез модернизация на обществения транспорт

Община Несебър - проект по Програмата за морско дело и рибарство



се приеме решение, за 

да се знае ще има ли и 

какъв ще е размерът на 

компенсациите. Това ще 

даде възможност възло-

жители и изпълнители да 

вземат информирано ре-

шение и да преценят как 

да продължат.

Споменахте някол-
ко пъти, че Фонд ФЛАГ 
реализира първата Ин-
вестиционна и коорди-
национна платформа 
с ЕИБ. Колко проекта 
подкрепи тя и ще успе-
ете ли да я продължите 
със следващ етап?

Ресурсът по платфор-

мата е напълно догово-

рен и повече от 50% от 

средствата са инвести-

рани. През тази година 

се завършиха и първите 

проекти. Финансирани 

са 32 проекта с кредити 

за 131,5 млн. лв. Подпо-

могнахме разнообразни 

предложения – за подо-

бряване на градската 

среда,  пътна  инфра-

структура, изграждане 

на ВЕИ, енергийна ефек-

тивност и др.

Както вече казах, ра-

ботим за стартиране на 

втори етап на платфор-

мата. Имаме работен 

pipeline от проекти, за-

почнали сме преговори-

те с Европейската ин-

вестиционна банка. Има 

решение за увеличение 

на капитала на друже-

ството, което трябва 

да се изпълни. Очаквам 

до ноември тази година 

да можем да обявим нача-

лото за кандидатстване 

за финансиране.

 

Традиционно участ-
вате в Националната 
среща на финансистите 
от общините, организи-
рана от НСОРБ. Каква 
обратна връзка Ви да-
доха тази година мест-
ните власти за работа-
та на двата фонда?

Традиционно участ-

ваме във всички форуми 

на НСОРБ. Националната 

среща на финансисти-

те ни зарежда особено, 

защото се срещаме с 

хората, с които реално 

движим процеса по фи-

нансирането и впослед-

ствие по изплащане на 

кредите. Дигитализа-

цията на нашата дей-

ност доведе до това, 

че всички документи се 

движат online. Колегите, 

които общуват понякога 

ежедневно – кредитни-

те експерти на фонда и 

финансистите на общи-

ните, си пишат, говорят 

и се познават добре, но 

често не са се вижда-

ли. Особено след двете 

години на пандемия от 

COVID-19 .  Годишната 

среща дава възможност 

за  запознаване,  пряк 

контакт и допринася за 

обсъждане на различни 

въпроси. Изключително 

ценни са предложения-

та, които получаваме за 

това в каква посока да 

се развиваме и какви са 

нуждите.

Разбира се – когато 

получиш обратна връзка 

в посока на благодар-

ност, удовлетвореност 

и  позитивна  оценка, 

това мотивира целия 

екип на фонда за още по-

усърдна, професионална 

и всеотдайна работа.

На 29 юни т.г. Кама-

рата на строителите 
в България отбеляза 
15 г. от създаването 
си. Какво ще пожелаете 
на строителния бранш? 
По какви теми смята-
те, че можете да задъл-
бочите партньорство-
то си с КСБ?

Имаме еднаква въз-

раст на организациите. 

Това вероятно допринася 

за доброто ни партньор-

ство. 15 години са малко, 

но са и много като опит 

и възможности.

Н а  К а м а р а т а  н а 

строителите в Бълга-

рия ще пожелая да става 

още по-силна и отговор-

на! Да продължава да се 

развива като устойчив 

партньор и да защитава 

интересите на своите 

членове. Струва ми се 

важно КСБ да работи и 

за това все повече мла-

ди хора да се обучават и 

стават истински обра-

зовани строители.

На хората от стро-

ителния бранш искам 

да пожелая да преминат 

с минимални щети през 

кризата и да строят 

така, че те и техните 

наследници да изпитват 

радост и гордост от по-

строеното!
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         градове:

менти със закъснение и 

ще трябва много да бър-

заме и наваксваме. Има 

натрупан огромен опит, 

много експертиза и зна-

ния – вярвам, че ще се 

използват и няма да се 

пропиляват.

Какви са конкретни-
те възможности и ме-
ханизми за финансира-
не на проекти от Фонд 
ФЛАГ и Фонда за устой-
чиво градско развитие 
през 2022 г.?

През  тази  го дина 

финансираме чрез всич-

ки механизми, с които 

разполагаме – мосто-

ви кредити, кредити за 

собственото участие на 

общините за изпълнение 

на проекти, които имат 

договор за финансиране 

по европейски или нацио-

нални програми. Допус-

тими също така са про-

екти от фондовете за 

градско развитие, които 

управляваме. В началото 

на годината инвестирах-

ме и последните сред-

ства от платформата, 

създадена съвместно с 

ЕИБ. 

Какви кредити на 
общините са отпусна-
ти по двата фонда от 
началото на годината? 
Каква е стойността им 
и за какви проекти?

По линия на ФЛАГ от 

началото на 2022 г. са 

предоставени 30 креди-

та за близо 35 млн. лв. 

Финансирани са проекти 

по всички оперативни 

програми, включително 

тези за трансгранично 

сътрудничество, Про-

грамата за развитие на 

селските райони, Финан-

совия механизъм на евро-

пейското икономическо 

пространство. Палитра-

та на дейностите е го-

ляма – от пътища и ВиК 

инфраструктура през 

енергийна ефективност, 

рекултивация на депа за 

отпадъци, укрепване на 

свлачища и др. Подкре-

пяме проектите за подо-

бряване на културната 

инфраструктура – чита-

лища, театри, музеи.

Голямо предизвика-

телство са проектите 

по Приоритетна ос 6 на 

„ОПРР 2014-2020” – „Ре-

гионален туризъм“. Те са 

с комбинирана подкрепа 

– безвъзмездна помощ и 

финансов инструмент 

през ФГР. Допълнител-

но се включва и ФЛАГ за 

осигуряване на мостово-

то финансиране и за до-

пълване на собственото 

участие.

Очакваме и абсолют-

но е наложително да се 

реши въпросът с индек-

сациите на договорите, 

които са одобрени пре-

ди началото на криза-

та и ръста на цените 

на строителството и 

доставките. Има много 

проекти под риск и няма 

никакъв шанс за повече 

отлагане. Важно е да 

Обновяване на студентско общежитие на НСА „Васил Левски“ 
блок 15

Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW 
система на покрива на сградата на общинска администрация 
в Мъглиж

Нова визия и благоустрояване на територията на Руския пазар в Стара Загора
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„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

районите „Надежда“, „Нови 

Искър“ и „Сердика“. Плани-

раната сума за тази част 

на София е 26 875 000 лв. 

без ДДС. Следващата 

позиция е за Зона 5, обо-

собена от „Кремиковци“, 

„Оборище“ и „Подуяне“. Тя 

е с прогнозна стойност 

24 083 333, 33 лв. без ДДС. 

В обхвата на ОП 6 за зона 

6 са „Изгрев“, „Искър“, 

„Слатина“ и „Средец“. В 

уличната мрежа на тези 

райони ще се инвестират 

30 833 333,33 лв. без ДДС. 

Последната обособена по-

зиция е за Зона 7, в която 

влизат „Младост“, „Панча-

рево“ и „Студентски“. Пла-

нираната сума е в размер 

на 28 958 333,33 лв. без 

ДДС. 

В рамките на поръчка-

та ще се изпълняват те-

кущ ремонт и поддържане 

на пътните настилки на 

всички улици, общински 

пътища и на републикан-

ските отсечки в грани-

ците на Столичната об-

щина. Ще бъдат обновени 

и съоръжения – мостове, 

пасарелки, надлези, водос-

тоци, пешеходни подлези, 

тунели и пътни възли, как-

то и всички елементи към 

тях. Обектът на общест-

вената поръчка включва 

превантивно и текущо 

поддържане, изграждане 

на тротоари. Заложени 

са и дейности, свързани 

с проектиране, където е 

необходимо, ремонтно-

възстановителни работи 

при аварийни ситуации, 

геодезическо заснемане 

и нанасяне в програмата 

за база данни на СО всич-

ки ремонти по пътните и 

тротоарните настилки. 

Предвиденото пре-

вантивно поддържане 

включва затваряне на 

повърхностни пукнати-

ни по пътната настилка, 

възстановяване на носе-

щата способност на път-

ната основа чрез студено 

рециклиране, полагане на 

нов износващ пласт, пре-

настилане на тротоари 

с унипаваж и/или асфал-

тобетон и други, направа 

на повдигнати пешеходни 

пътеки и изкуствени не-

равности, възстановява-

не на износващия пласт 

на пътната настилка 

чрез горещо рециклиране, 

провеждане на периодич-

ни оздравителни дейнос-

ти по конструкцията на 

пътните принадлежнос-

ти, ремонтни и възста-

новителни работи по кон-

струкцията на пътните 

съоръжения. В текущото 

поддържане се включват 

почистване и отстранява-

не на повреди по пътното 

платно, ремонт на дупки, 

пукнатини, пропадане, об-

рушени ръбове и др., както 

и премахване на отделни 

деформации, почистване и 

отстраняване на повреди 

по тротоарните настилки 

и др. 

Столичната общи-

на приема оферти до 30 

септември. Технически-

те предложения ще имат 

40% тежест от крайната 

оценка, а цената – 60%. 

„До края на годината ще бъдат готови да приемат 

деца две сгради, които се изграждат към самостоятел-

ните детски ясли – 35 „Вълшебство“ в район „Триадица“ и 

31 „Палавници“ в „Красно село“. Основната ни задача е да 

осигуряваме места за децата между 3 и 6 години. Заедно с 

това работим и за разкриване на нови места и за най-мал-

ките в детските ясли”. Това каза кметът на София Йор-

данка Фандъкова, която провери напредъка на обектите. 

Тя беше придружена от зам.-кмета на СО по направление 

„Финанси и здравеопазване” Дончо Барбалов и председате-

ля на Столичния общински съвет Георги Георгиев. 

На събитието стана ясно, че и в двете сгради се из-

пълняват довършителни работи. В новия корпус към ДЯ 35 

„Вълшебство“ се изграждат помещения за 4 групи и физ-

културен салон, с което се удвоява капацитетът на дет-

ското заведение. В двора ще бъдат направени 8 площадки 

за игра – по една за всяка група. Зам.-кметът Барбалов 

обърна внимание, че ДЯ 35 „Вълшебство“ е специализира-

на в ранната рехабилитация на деца с увреден слух и е 

единствената ясла с подобна дейност на територията 

на Столичната община. „Старата сграда също беше ос-

вежена, за да няма разлика между двете здания“, посочи 

още той. 

„В момента в София се строят 25 детски градини и 

ясли, като 12 от тях очакваме да бъдат готови до края на 

годината“, добави кметът Фандъкова. По думите й пред-

стои да започне строителството на нова сграда за две 

групи към ДЯ 51 в район „Красна поляна“. 

Срокът за изпълнение е 48 месеца
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Столичната община 

обяви обществена по-

ръчка за текущ ремонт и 

поддържане на пътната 

инфраструктура. Тери-

торията на София е раз-

делена на 7 части и всяка 

от тях е включена в от-

делна обособена позиция 

(ОП). Общата стойност 

на всички дейности в 7-те 

зони е 200 124 999,99 лв. 

без ДДС. Избраните из-

пълнители ще сключат 

договори за 48 месеца.

Първата ОП е за Зона 

1, която обхваща райони-

те „Витоша“, „Лозенец“ и 

„Триадица“. Тя е с прогноз-

на стойност 30 750 000 лв. 

без ДДС. Обособена пози-

ция 2 е за Зона 2, като в 

нея влизат „Банкя“, „Крас-

на поляна“, „Красно село“ 

и „Овча купел“. Предвиде-

ната инвестиция за ОП 

2 е 28 083 333,33 лв. без 

ДДС. Съответно позиция 

3 е за Зона 3, в която са 

„Връбница“, „Възраждане“, 

„Илинден“ и „Люлин“. В ин-

фраструктурата на тези 

райони ще бъдат вложени 

30 541 666,67 лв. без ДДС. 

Четвъртата ОП включ-

ва Зона 4, където попадат С т о л и ч н а т а 

община обяви об-

ществена поръчка 

за избор на изпъл-

нител на внедрява-

нето на мерки за 

повишаване на енер-

гийната ефектив-

ност на основна-

та сграда и втори 

корпус на 107-о ОУ 

„Хан Крум“ в район 

„Лозенец“ .  Стой-

ността на всич-

ки дейности е 393 

хил. лв. без ДДС, а 

продължителност-

та им  е  90  дни . 

Предвижда се да бъде направен демон-

таж на водосточни тръби на фасада-

та, на защитните стоманени решет-

ки на прозорци и врати, на части от 

мълниезащитната инсталация. Плани-

рано е още отстраняване на компро-

метирана мазилка по фасади и стрехи, 

изкърпване с вароциментова мазилка, 

както и доставка и полагане на фасад-

на топлоизолационна система. 

Кандидатите могат да подават 

своите оферти до 5 септември. Сро-

кът за изпълнение на строителството 

и предложеният гаранционен срок ще 

носят по 20, а цената ще е с тежест 

60 т.
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Никола Стоянов, служебен министър на икономиката и индустрията: 

Бюджетът й е близо 3 млрд. лв.

Създадени за 
предизвикателства
Минната индустрия е предизвика-
телство. С Liebherr-Mining Вие се 
възползвате от 50-годишен опит 
в проектирането, производството 
и поддръжката на минни машини. 
Качеството, надеждността и инова-
тивните технологии гарантират  
безопасност, ефективност и иконо-
мичност – дори при най - тежките 
условия.

www.liebherr.com 

R 9800

Àëêè-Ë ÅÎÎÄ 
1137 Ñîôèÿ, óë. Ñàìîêîâñêî øîñå 10 Ä 
òåë.:  02/ 974 90 20 
e-mail: office@alki-l.com

www.alki-l.com

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Министерството на 

иновациите и растежа 

изпрати новата Програма 

„Конкурентоспособност 

и иновации в предприя-

тията 2021-2027“ (ПКИП 

2021-2027) на Европейска-

та комисия за одобрение. 

Тя е продължение на при-

ключващата ОП „Инова-

ции и конкурентоспосо-

бност 2014-2020“ и ще е с 

бюджет близо 3 млрд. лв. 

Очаква се изпълнението 

й да стартира до края на 

годината. Това съобщиха 

от ведомството.

С „ПКИП 2021-2027” ще 

продължи подкрепата за 

микро-, малките и сред-

ни предприятия (МСП) 

в страната. Ще бъдат 

подпомогнати компании в 

различни етапи на разви-

тието си. Също така ще 

се стимулират партньор-

ства между МСП и големи 

дружества за разработва-

не на нови технологии.

Основните приорите-

ти на „ПКИП 2021-2027” са 

два – „Иновации и растеж“ 

и „Кръгова икономика“. По 

първия приоритет са пред-

видени средства за разра-

ботване и внедряване на 

иновации във фирмите, 

увеличаване на експорт-

ния потенциал, създаване 

на нови или развитие на 

съществуващи компании 

с фокус върху високотех-

нологичните сектори на 

промишлеността, защита 

на патенти, индустриална 

собственост и др. В рам-

ките на програмата ще се 

стимулира дигитализаци-

ята, повишаването на ки-

берсигурността, повери-

телността на данните в 

МСП и на уменията на пер-

сонала за работа с техно-

логиите от Индустрия 4.0. 

Подкрепа ще получават и 

семейните предприятия 

за модернизация, както и 

такива от творческите 

индустрии и занаятите.

Във втория приори-

тет освен финансиране 

за по-голяма енергийната 

самостоятелност на фир-

мите са заложени сред-

ства и за по-ефективно 

използване на ресурсите, 

разработване на проду-

кти с по-голяма трайност 

или с възможност за ре-

циклиране, повишаване на 

употребата на вторич-

ни суровини, подобряване 

управлението на отпадъ-

ците.

„Над една четвърт от 

европейските компании в 

Азия обмислят релокация 

на инвестициите си към 

Европа. Tова е още едно 

доказателство, че всяка 

криза е възможност, коя-

то страната ни трябва да 

използва ефективно“, каза 

служебният министър на 

икономиката и индустри-

ята Никола Стоянов по 

време на откриването 

на Годишната среща със 

Службите по икономиче-

ско-търговски отношения. 

В събитието се включи и 

министърът на иновации-

те и растежа Александър 

Международната рей-

тингова агенция Fi tch 

Ratings потвърди дълго-

срочния кредитен рейтинг 

на Българската банка за 

развитие (ББР) „BBB“ с по-

ложителна перспектива. 

Това съобщиха от Минис-

терството на иновации-

те и растежа.

От ведомството по-

сочват, че рейтингът на 

банката е равен на дър-

жавния и практически е 

най-високият възможен 

кредитен рейтинг за ББР.

Обща работна група 

между Министерството 

на туризма, Министер-

ството на културата и 

Министерството на зе-

меделието ще обсъжда 

възможностите за попу-

ляризирането на българ-

ския туризъм, култура и 

земеделие у нас и в чужби-

на. Това стана ясно след 

среща между министрите 

на туризма д-р Илин Дими-

тров, на културата проф. 

Велислав Минеков и на зе-

меделието Явор Гечев.

Министър Димитров 

е извел като приоритет 

необходимостта от пъл-

на координация между 

институциите за популя-

ризиране на бранд „Бълга-

рия”. „Убеден съм, че тури-

зъм, земеделие и култура 

трябва да вървят ръка за 

ръка. Поставяме началото 

на едно хубаво сътрудни-

чество с пътна карта за 

работа през следващите 

няколко месеца“, е заявил 

той.

Участниците в среща-

та са се споразумели меж-

дуведомствената група 

да се създаде в спешен по-

рядък. Част от дейността 

й ще бъде унифициране на 

протоколните подаръци 

на всички министерства 

и институции с цел попу-

ляризиране на културното 

ни наследство.

За подпомагане на ди-

гитализацията на тури-

зма ще бъде изработена 

интерактивна карта, коя-

то да комбинира всички 

видове туризъм, местни 

пазари за храни, където 

всеки един посетител да 

може да се ориентира. 

Единната карта за тури-

зъм ще бъде част от след-

ващото усъвършенстване 

на националния туристи-

чески портал bulgariatravel.

org. 

Пулев. За първи път син-

дикалните организации и 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България бяха сред учас-

тниците в срещата.

„Сега е моментът Бъл-

гария да бъде проактивна, 

да търси нови възможнос-

ти и изцяло да промени 

начина на работа по при-

вличане на чуждестранни 

инвестиции“, подчерта 

министър Стоянов. Спо-

ред него това включва и 

започване на работа по 

нов Закон за инвестиции-

те, който да се разработи 

в тясна координация с биз-

неса.

Никола Стоянов посо-

чи, че участието на ми-

нистър Александър Пулев в 

срещата е знак, че двете 

министерства ще рабо-

тят в пълна координация 

за подобряване на бизнес 

средата и инвестицион-

ния климат. 

„Министерството на 

иновациите и растежа 

успя да се пребори за един 

сериозен финансов ресурс 

от над 735 млн. лв., който 

ще бъде на разположение 

на най-уязвимия сегмент 

от българската иконо-

мика. Микро-, малките 

и средни предприятия в 

страната ще могат да 

кандидатстват за тези 

средства до края на го-

дината“, подчерта Пулев. 

Той поясни, че по-голяма-

та част от този ресурс 

идва по линия на Нацио-

налния план за възста-

новяване и устойчивост, 

от който ще се осигурят 

600 млн. лв. по четири про-

цедури до края на 2022 г. 

„Планът е активен и вече 

има отворена процедура 

за „Технологична модер-

низация“ в размер на 260 

млн. лв. Призовавам всич-

ки бизнеси, които отго-

варят на критериите, да 

се възползват от този 

ресурс. Кандидатства-

нето ще продължи до 21 

септември 2022 г.”, заяви 

Александър Пулев.

„Оценката се базира 

на добрата капиталова 

позиция на ББР, високата 

вероятност и наличието 

на фискално простран-

ство за  подкрепа  от 

страна на собственика 

– българската държава, 

стабилното финансиране 

от международни финансо-

ви институции, депозити 

от държавата, държавни 

структури и предприятия, 

както и поддържаната ви-

сока ликвидност“, добавят 

от министерството.
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Кметът Надежда Казакова:

Георги Сотиров

Г-жо Казакова, преди 
една година във Вашия 
град се проведе форум 
под надслов „Брациго-
во – Kаменният поток 
на времето”. С него по-
ставихте началото на 
решаването на редица 
проблеми, свързани с не-
движимото наследство.

Да, през септември 

2021 г. „Брацигово – Ка-

менният поток на вре-

мето” в рамките на три 

дни събра на едно място 

архитекти, строителни 

инженери, експерти по 

културно наследство и 

общественици. Сред мно-

гобройните медии имаше 

екип на уважавания от нас 

вестник „Строител”, кой-

то отрази подобаващо на-

шето събитие. Целта му 

бе да се насочи внимание-

то към богатото стро-

ително и архитектурно 

наследство на региона, да 

се потърсят възможности 

за неговото преосмисляне 

и ревитализация. Освен 

това, както и Вие отбе-

лязахте, да се спомогне 

за решаване на редица 

проблеми, свързани с не-

движимото наследство и 

квалификацията на кадри 

в сферата на национално 

ниво.

Програмата на форума 

включваше кръгла маса и 

лекции, посветени на те-

мата за опазване на архи-

тектурното наследство, 

два уъркшопа за камено-

делство и глинени мазил-

ки, детска архитектурна 

работилница, както и две 

изложби. Едната експози-

ция бе посветена на Бра-

циговската архитектур-

но-строителна школа с 

макети от Историческия 

музей на града, направени 

през 1980 г. по чертежи 

на проф. арх. Пейо Бербен-

лиев, показващи част от 

забележителните сгради 

на брациговските май-

стори строители в Бъл-

гария. Втората изложба 

представи двадесетте 

конкурсни проекта за ар-

хитектурно-художествен 

елемент на градската 

среда в Брацигово. Три 

от тях бяха отличени и 

наградени, а първопреми-

раният беше реализиран 

и официално открит на 

12.05.2022 г. по време на 

празника на Брацигово. Не-

гов автор е Атанас Чакъ-

ров. Тук ще вмъкна, че през 

2022 г. Брацигово чества 

130 г., откакто е обявен 

за град (1892 г.). Годишни-

ната ще отбележим тър-

жествено на 17 декември.

Специално за чита-

телите на в. „Строител“ 

ще съобщя, че от 9 до 11 

септември в нашия град 

ще се проведе второто 

издание на форума „Браци-

гово – Каменният поток 

на времето”. Събитието 

се организира от Камара-

та на строителите в Бъл-

гария (КСБ), Камарата на 

архитектите в България 

(КАБ) и община Брациго-

во. Изключително важна 

част от събитието ще е 

кръгла маса „Проблеми при 

прилагане на законодател-

ството и осигуряването 

на квалифицирани кадри в 

областта на опазване на 

недвижимото културно 

наследство“. Началото й 

ще бъде дадено в 13:30 ч. 

на 9 септември в Народно 

читалище „Васил Петлеш-

ков“. 

Наш дълг, като жите-

ли на община Брацигово е 

да опазваме и предаваме 

на следващите поколе-

ния архитектурните па-

метници, които имаме, 

в тяхната цялост и ав-

тентичност. Те са пос-

лания от миналите към 

бъдещите поколения. 

През януари т.г. бе 
подписан меморандум за 
сътрудничество между 
КСБ, КАБ и община Бра-
цигово за опазване на 
културното наследство 
и прилагане на Концепция 
за устойчиво развитие и 
управление на културно-
историческото наслед-
ство на територията 
Ви.

Концепцията за устой-

чиво развитие и управле-

ние на културно-исто-

рическото наследство в 

Брацигово бе представена 

на архитектурния форум 

през септември 2021 г. Тя 

е подготвена от арх. Геор-

ги Цапков, арх. Десислава 

Димитрова и арх. Младен 

Китов и предвижда съз-

даването на Национална 

школа за архитектурно-

строителна реставрация 

в Брацигово. Идеята е тя 

да се помещава в сграда-

та на Професионалната 

гимназия по строител-

ство и архитектура, за-

крита през 2016 г. Новата 

школа ще предлага профи-

лирана следдипломна ква-

лификация за архитекти, 

строителни инженери, 

ландшафтни архитекти, 

реставратори и др. 

Концепцията предвиж-

да и ревитализирането на 

културни обекти в града, 

които да бъдат обвързани 

с националната школа. На-

пример НЧ „Васил Петлеш-

ков” може да се използва 

като конферентен и кул-

турен център, сградата 

на читалище „Тръндафил” 

– за информационен цен-

тър за дигитализация и 

обследване на недвижимо-

то културно наследство, 

и прочие.

 Целите, които си по-

ставихме с КСБ и КАБ с 

подписването на меморан-

дума, са свързани именно с 

реализирането на концеп-

цията и създаването на 

школа по архитектурна и 

строителна реставрация. 

Заедно ще опазваме и по-

пуляризираме културно-ис-

торическото наследство, 

приоритет е и обучението 

и практическата подго-

товка на квалифицирани 

кадри (майстори и лицен-

зирани специалисти) за 

извършване на консерва-

ционно-реставрационни 

дейности и работа по 

обекти недвижима кул-

турна ценност. С мемо-

рандума се договорихме и 

да стимулираме културно-

историческия туризъм и 

за създаване на добра ин-

фраструктура и връзки с 

архитектурни резервати, 

включително подобряване 

на архитектурния облик на 

населените места.

Във връзка със създава-

нето на национална школа 

още на 3 февруари т.г. об-

щина Брацигово изпрати 

писмо до тогавашния ми-

нистър на образованието 

и науката Николай Денков 

с молба при разпределяне 

на средствата за образо-

вателната инфраструкту-

ра по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост да бъде разгледа-

но нашето предложение и 

да се обърне внимание на 

ангажираността на бран-

шовите организации и най-

вече на факта, че липсват 

такива специализирани 

кадри. Необходимостта 

от обучение и развитие 

на специалисти, които да 

съхранят и запазят кул-

турно-историческото ни 

наследство, е огромна.

Министерството на 

образованието и науката 

не прояви необходимото 

разбиране и не вникна в 

нашата идея. Ние не иска-

ме да откриваме отново 

Професионалната гим-

назия по строителство 

и архитектура, а желаем 

създаването на Национал-

на школа за архитектурно-

строителна реставрация. 

Заедно с КСБ и КАБ ще 

търсим всевъзможни на-

чини и средства, за да ре-

ализираме тази идея.

През годините общин-
ската администрация 
активно печели финан-
сиране и изпълнява раз-
лични проекти. Бихте ли 
споменали по-значимите 
от тях, свързани пряко с 
работата на строител-
ния бранш?

В началото на насто-

ящия мандат реализирах-

ме проекта „Ремонт и 

реконструкция на улична 

мрежа в регулацията на 

гр. Брацигово и населени-

те места в общината“ на 

стойност 1 489 210 лв. По 

него бяха асфалтирани 14 

улици в града, 5 в с. Бяга, 

4 в Исперихово и по една 

улица в селата Козарско, 

Равногор и Розово. 

С постановление на 

Министерския съвет бяха 

отпуснати 511 263 лв. за 

укрепване на свлачище 

на пътя Исперихово – Ко-

зарско – Жребичко, което 

също бе успешно изпълне-

но. Много съществен за 

общинския център бе про-

ект „Ремонт, реконструк-

ция и благоустрояване на 

улици заедно с Реконструк-

ция и рехабилитация на во-

допроводна мрежа в града“ 

на стойност 2 534  336 лв. 

При осъществяването му 

бяха подменени 12 км во-

допровод.

Рекултивацията на де-

пото за битови отпадъци 

също е сред значимите 

обекти. Стойността му 

беше 1 157 717 лв., с които 

подобрихме екологичните 

характеристики на района 

и предотвратихме отри-

цателните въздействия 

върху околната среда и 

прилежащите земеделски 

земи.

Важно бе и модернизи-

рането на спортната ин-

фраструктура в с. Бяга по 

Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) 

на стойност 97 104 лв. 

Най-трудният и заба-

вил се във времето проект 

бе „Строителство, рекон-

струкция и/или рехабили-

тация на нови и същест-

вуващи улици, тротоари 

и съоръжения и принад-

лежностите към тях“ за 

1 324 527 лв., осигурени по 

ПРСР. Заложените дейнос-

ти все още се осъществя-

ват. Преди стартирането 

и по време на неговата ре-

ализация срещнахме дос-

та трудности, тъй като 

проектът е одобрен за 

изпълнение с асфалтиране 

на голяма част от улици-

те, които са с паважна на-

стилка. Това е характерно 

за града и част от населе-

нието не желаеше асфалт, 

вследствие на което се 

направи пренареждане на 

паважната настилка. Бла-

годарение на изпълнителя 

„Делчев Инженеринг“ ООД 

и на неговия управител 

инж. Иван Делчев, който 

е и председател на ОП 

на КСБ – Пазарджик, на-

правихме промяна в про-

екта и се съобразихме с 

искането на хората. Бих 

искала от страниците на 

в. „Строител“ да изкажа 

огромни благодарности 

на фирмата изпълнител, 

както и на майсторите 

павьори, които се оказаха 

изключителни професио-

налисти. 

По Националната кам-

пания „Чиста околна сре-
В капиталовата програма на общината за 2022 г. е заложено 
обновяване на пътната инфраструктура

Снимки авторът
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да“ на МОСВ и ПУДООС 

имаме осъществени общо 

осем проекта. Постро-

ихме детска площадка в 

ромския квартал в града, 

обновихме ДГ „Слънце“ в 

с. Исперихово, успешно 

ремонтирахме СУ „Народ-

ни будители“ в общинския 

център, извършихме бла-

гоустройства в кмет-

ствата Бяга и Козарско, 

в НУ „Васил Петлешков“, в 

с. Жребичко, беше изграде-

на наблюдателна площад-

ка над селото.

Колко са тази година 
строителните разреше-
ния в общината?

Строителните разре-

шения за 2021 г. са 37, а за 

2022 г. до момента броят 

им е 35. Забелязва се по-

вишаване на търсенето 

и на покупките на къщи и 

парцели в почти всички на-

селени места на община-

та. Ние сме сравнително 

близо до София, Пловдив, 

Пазарджик и може би това, 

съчетано с прекрасната 

природа и забележително-

стите ни, привлича хора-

та. Брацигово е разполо-

жено в красива котловина 

в най-североизточния край 

на Баташката планина. 

Освен административния 

център имаме още 6 насе-

лени места – селата Розо-

во, Равногор, Исперихово, 

Бяга, Козарско, Жребичко 

и две летовища – „Васил 

Петлешков“ и „Розовски 

вриз“. Навсякъде през го-

дините са открити значи-

телен брой хотели, къщи 

за гости, стаи за наста-

няване – за цялата община 

са около 30. 

Как се развива изпъл-
нението на общинската 
програма за насърчаване 
използването на енергия 
от възобновяеми източ-
ници и биогорива?

Сградата на общи-

ната, три от детските 

градини, три училища и 

социалните заведения се 

отопляват на пелети. Ос-

таналите детски градини 

и училища са на дърва. На 

покрива на бившата полик-

линика е изградена малка 

фотоволтаична централа 

(ФЕЦ) с мощност 30 kW, 

която произвежда ел . 

енергия за медицинските 

кабинети, дневния център 

за възрастни хора с ув-

реждания и за домашния 

социален патронаж. Изли-

шъкът от ел. енергия про-

даваме на EVN по силата 

на сключен договор.

В момента се подгот-

вя обществена поръчка 

за избор на проектант 

за изграждане на ФЕЦ на 

покрива на сградата на 

общинска администрация. 

На какъв етап е из-
пълнението на бюджета 
за 2022 г.?

Тази година за пръв 

път бюджетите на общи-

ните бяха приети толко-

ва късно. В момента да 

правим равносметка и 

сравнение с шестмесе-

чието на 2021 г. е почти 

невъзможно. Бюджетът 

за 2022 г. е 10 320 850 лв., 

със 7,56% по-висок от пре-

дходната година. Приходи-

те от делегираните от 

държавата дейности са 

в размер на 6 674 185 лв., 

а приходите от местни 

дейности и дофинансиране 

на държавните дейности 

са 3 646 665 лв. Целевата 

субсидия за капиталови 

разходи е 531 600 лв. В 

капиталовата програма 

сме заложили обновяване 

на пътната инфраструк-

тура, ремонт на покрива 

на Младежкия дом в града 

и стадиона в с. Бяга, ре-

конструкция на уличното 

осветление в населените 

места и др. 

Няколко пъти споме-
нахте, че ПГСА в Браци-
гово е затворена. Това в 
резултат на демограф-
ската криза ли е?

Поради демографския 

срив и откриването на 

същото професионално 

училище в Пазарджик се 

наложи сливане на ПГСА 

и СУ „Народни будители“ 

в Брацигово през 2016 г. 

От основаването си до 

закриването в училището 

са получили занаят, обра-

зование и квалификация 

над 11 000 души, в това 

число над 4000 строител-

ни техници и над 7000 из-

пълнителски кадри. Голяма 

част от тях са известни 

инженери, архитекти и 

техници, прославили града 

ни не само в България, но и 

в чужбина.

Учебното заведение 

по строителство и архи-

тектура в нашия град е 

открито през 1912 г. като 

продължение на Браци-

говската архитектурна 

строителна школа, въз-

никнала през XVIII век. През 

1791 г. от Западна Маке-

дония – Костурско, тук 

се преселват около 150 

семейства. Арнаутите са 

сръчни и предприемчиви 

хора, опитни строители 

– познават златното се-

чение, техниката на ка-

менната зидария, запоз-

нати са с ренесансовия 

и бароковия стил в архи-

тектурата. Тъй като в 

тази част на страната 

строителството с камъ-

кне е популярно, къщите на 

арнаутите изпъкват със 

своя стил. Те са на някол-

ко ката, строени с камък, 

оградени с дебели зидани 

дувари. Както всички го-

леми творци, брацигов-

ските майстори остават 

едно много силно послание 

– стремеж към свобода и 

щастие. Сградите носят 

белега на тяхното само-

чувствие – те са големи, 

здраво построени, с много 

светлина.

В града освен СУ „На-

родни будители“ функцио-

нират още Началното учи-

лище „Васил Петлешков“, 

СУ „Народни будители“ и 

ДГ „Здравец“. В двете го-

леми села Бяга и Испери-

хово има основни училища 

и детски градини. В с. Ко-

зарско съществува само 

детска градина. Всички 

изброени разполагат с до-

бра база. 

Какво е състоянието 
на спортната инфра-
структура?

Едно от съоръженията, 

с което се гордеем, е ста-

дион „Христо Гюлеметов 

– Бонбона“, който е ремон-

тиран и реконструиран с 

европейски средства. Из-

граждането на игрището 

за минифутбол в с. Бяга 

също дава възможност на 

местните хора да спор-

туват и общуват помеж-

ду си.

Останалите спортни 

площадки в училищата от 

общината са стари и на 

всички е необходимо да се 

направи ремонт. 

Какви са плановете 
Ви за водопроводната 
система? 

Община Брацигово не 

членува в Асоциацията по 

ВиК за област Пазарджик. 
Ние имаме собствен ВиК 

оператор – „Инфрастрой“ 

ЕООД. То е търговско 

дружество със 100 % об-

щинско участие. С реше-

ние от юни 2022 г. КЕВР 

утвърди бизнес план на 

„Инфрастрой“ за пери-

ода 2022-2026 г., както 

и цените на водата – за 

доставяне - 1,177 лв., а 

за отвеждане - 0,139 лв. 

Това са социално поноси-

ми цени. 

Пред нас стои много 

важен въпрос – дали да се 

присъединим към Асоциа-

цията по ВиК, или да ос-

тане да действа нашият 

ВиК оператор. И в двете 

положения има плюсове 

и минуси. Ако се присъе-

диним към асоциацията, 

трябва да приемем техни-

те цени на водата. Ако не 

членуваме в нея, не можем 

да кандидатстваме за фи-

нансиране от ЕС.

Текущите проблеми с 

водопроводните системи 

по селата се решават го-

дина за година с помощта 

на кметовете и със сред-

ства от капиталовите 

разходи. Имаме актуали-

зирани проекти и разре-

шения за строеж за ця-

лостна реконструкция на 

водопроводите за с. Бяга 

и с. Розово.

Как стои въпросът 
със събирането на отпа-
дъци?

Събирането на бито-

вите отпадъци се възла-

га чрез обществена по-

ръчка на външна фирма. 

Общината е осигурила 

почти на всяко домакин-

ство съд за отпадъци, 

като в някои от населе-

ните места има и таки-

ва за разделно събиране. 

В началото на мандата 

поставихме и контейнери 

за събиране и на строи-

телни отпадъци. Въпре-

ки това имаме проблем с 

образуването на нерегла-

ментирани сметища, кое-

то ни коства немалък фи-

нансов ресурс. 

С Брацигово са свър-
зани знакови хора от 
историята като Васил 
Петлешков. Как пазите 
историческите си све-
тини?

Брациговци винаги са 

изпитвали особена почит 

към населеното място, 

към видните си личности 

и към съхранението на 

родовата памет. Затова 

градът ни прилича на един 

малък своеобразен панте-

он. 

Общината като ин-

ституция и всички рабо-

тещи в нея дълбоко ува-

жат своите герои. Като 

благодарни наследници 

полагаме необходимите 

грижи за поддръжка на из-

дигнатите исторически 

светини и облагородяване 

на пространствата около 

тях. Участваме активно в 

поклоненията пред памет-

та на героите, дали живо-

та си за нашата свобода. 

Пример за това е превър-

налата се в традиционна 

възстановка на събития-

та от април 1876 г., която 

се провежда ежегодно в 

Брацигово като част от 

тържествата по случай 

празника на града.

Опитваме се да пазим 

и съхраняваме по възможно 

най-добрия начин белезите 

на миналото ни, които не-

минуемо ще се превърнат 

в устои на бъдещето.Храмът „Св. Йоан Предтеча”

Народното читалище „Васил Петлешков”
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Започва подмяна на силно 

компрометирания довеждащ во-

допровод до с. Българско сливово 

в община Свищов, което заради 

липсата на вода е на режим. Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството 

(МРРБ) ще съдейства на мест-

ните власти за разрешаване на 

проблема с водоснабдяването 

на селото. Затова са се дого-

ворили служебният министър 

на регионалното развитие и 

благоустройството Иван Шиш-

ков, кметът на Свищов Генчо 

Генчев и областният управител 

на Велико Търново инж. Георги 

Гугучков на среща в МРРБ, съоб-

щиха от ведомството. В нея са 

участвали и зам.-министрите 

Поля Занева-Димитрова и Заха-

ри Христов, Валентин Грамати-

ков и Георги Владов – съветници 

на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, 

както и представители на „Бъл-

гарски ВиК Холдинг“ ЕАД.

Довеждащият водопровод е 

с дължина около 3 км. За обек-

та има издадено разрешително 

за строеж от общината, както 

и нужната проектна докумен-

тация. Кметът Генчо Генчев е 

подчертал, че причина за про-

блемите е старият водопровод, 

който е изграден през 60-те 

години на миналия век. От ком-

прометираната тръба се губят 

80% от подаваните количества 

вода за селото. Шишков е уверил 

присъстващите, че министер-

ството ще бъде гарант хората 

да имат качествено водоснабдя-

ване, и е апелирал за максимално 

бързо завършване на строител-

ните работи. 

По време на срещата са об-

съдени и проблемите с водоснаб-

дяването в област Велико Търно-

во. Инж. Георги Гугучков е заявил, 

че общо 25 селища са на режим. 

По думите му основна причина за 

това е спадането на дебита на 

местните водоизточници и ста-

рата водопроводна мрежа, която 

създава редица проблеми.

На срещата е коментирано 

още, че заради отказа на общини 

от областта ВиК дружеството, 

което я обслужва, не е част от 

„Български ВиК Холдинг“ ЕАД. 

Това силно ограничава възмож-

ността за спешни интервенции 

при подобни кризи. Министър 

Шишков е подчертал, че влиза-

нето на „ВиК Йовковци“ – Вели-

ко Търново, в холдинга ще даде 

възможност за повече инвести-

ции и подкрепа по отношение на 

ВиК услугите, както и по-бърза 

намеса при спешни ситуации. 

„Смисълът на ВиК холдинга е да 

подпомага ВиК дружествата. В 

момента област Велико Търно-

во е лишена от този комфорт“, 

е изтъкнал министър Шишков.

Областното пътно уп-

равление в Монтана обяви 

обществена поръчка за 

изработване на техни-

чески проект за основен 

ремонт на 53 км от вто-

рокласния път Добри дол – 

Лом – Ковачевица – Долни 

Цибър, съобщиха от Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ). 

Предвидено е да се 

изработят проекти за 

ремонта на два участъка 

от второкласното трасе, 

което е едно от основни-

те направления към Румъ-

ния през Дунав мост 2 при 

Видин и е с интензивен 

тежкотоварен трафик. 

Индикативната стойност 

на тръжната процедура е 

1 056 780 лв. без ДДС, а 

средствата са от бюдже-

та на АПИ. Срокът за из-

пълнение на проучвателно-

проектантските работи е 

90 календарни дни.

Договорът ще включва 

геодезически измервания, 

конструктивно обслед-

ване на съоръженията, 

инженерно-геоложки про-

учвания и изработване на 

технически проект. По 

трасето на второклас-

ния път са регистрирани 

три свлачища в периода 

1974-1982 г. В техническия 

проект следва да се пред-

видят дейности за укреп-

ването им.

Срокът за подаване 

на офертите е до 30 сеп-

тември т.г. 

На извънредна сесия 

общинските съветници в 

Монтана актуализираха 

бюджета на общината 

за 2022 г. с 1 068 000 лв. 

От тях 981 106 лв. са от 

държавата, като за капи-

талови разходи целево са 

преведени 497 900 лв. По-

следните ще бъдат вло-

жени за обновяване на чи-

талище „Разум“ в центъра 

на Монтана, в основен ре-

монт на паркинги, в част 

от централния булевард 

„Христо Ботев“ и в подмя-

на на водопровод по улица 

„Стефан Стамболов“.

Община Благоевград стартира ре-

монтни дейности на пътя за с. Дебочица. 

След завършването им ще бъде решен ос-

новен проблем – пътят е на земна осно-

ва, като състоянието му е допълнително 

влошено от преминаващи тежкотоварни 

автомобили за дърводобив. 

Ремонтните работи ще обхванат 

трасе с дължина около 7 км, като на мяс-

то се полага трошен камък и фрезован 

асфалт.

Паралелно с пътя за селото продължа-

ва работата и по шосето за курортната 

местност Бодрост. Там се изкърпват 

всички дупки от 3-ти до 16-и км вклю-

чително.

6-километрова отсечка между селата 

Груево и Летовник по пътя за планинския 

извор Дамбалъ в границите на Момчил-

град ще бъде асфалтирана. По този начин 

ще бъде завършен целият маршрут до ту-

ристическата местност, като това ще 

бъде втори ремонтиран участък от пътя. 

Първият етап е реализиран през 2017 г. 

по проект на общината и обхваща 3 км 

от с. Летовник до Дамбалъ. 

Очаква се работата да приключи до 

края на септември.

Маршрутът е популярен за хиляди 

хора от страната и чужбина, които посе-

щават през цялата година мистичната 

местност Дамбалъ. Близо до нея се на-

мира единственото естествено находи-

ще в областта на водни лилии и красивия 

Летовнишки водопад.

Стартираха дейности-

те по проекта „Изгражда-

не на мемориален комплекс 

„Тутраканска епопея-1916“ 

и прилежащите му пуб-

лични пространства“, съ-

общиха от Историческия 

музей в крайдунавския 

град. Той се изпълнява по 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014-2020“. 

Предвиденият бюджет за 

целия комплекс възлиза на 

около 5,5 млн. лв.

Проектът включва раз-

ширяване на съществува-

щата експозиция чрез из-

граждане на допълнителни 

изложбени  площи на те-

риторията на Мемориа-

лен комплекс „Тутраканска 

епопея”, който е паметник 

от национално значение.

Община Родопи ще 

вложи 9 ,5  млн .  лв.  от 

местния бюджет в по-

добряване на пътната 

инфраструктура до края 

на лятото. Обектите, 

заложени в капиталовата 

програма, включват реха-

билитация на 40 улици и  

проектиране на основни 

улични ремонти на още 19 

отсечки. Това стана ясно 

при откриването на чети-

ри рехабилитирани улици в 

селата Брестник, Устина, 

Храбрино и Първенец от 

кмета на Родопи Павел 

Михайлов.

В с. Първенец е поло-

жен изцяло нов асфалт на 

трасе от 140 м, което е с 

изключителна важност за 

хората.

С асфалтова настил-

ка е и улица в с. Брестник, 

под която са подменени 

ВиК съоръженията. 

В с. Храбрино е обнове-

на отсечка с дължина око-

ло 600 м, като половината 

е с нов асфалт, а остана-

лата част от уличното 

трасе е ремонтирана чрез 

пренареждане на същест-

вуващите павета.

В с. Устина е ремон-

тирана улица, определяна 

като най-калната. Там е 

изпълнено и повърхностно 

отводняване.

Летните инфраструк-

турни ремонти в община-

та продължават в с. Пър-

венец и в с. Марково.

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

20 години бе затворен и се 

рушеше, изцяло реставри-

раният бански комплекс в 

мъглижкото село Ягода бе 

официално открит. Освеща-

ването направи лично ста-

розагорският митрополит 

Киприан. Кулминацията на 

събитието бе впечатляващо 

светлинно шоу. 

Обновяването на сгра-

дата на банята, която е 

паметник на културата от 

местно значение, започна 

през есента на 2019 г., ко-

гато Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството отпус-

на 210 000 лв. През 2021 г. 

общината в Мъглиж пое 

дългосрочен дълг от Фонд 

ФЛАГ в размер на 1,9 млн. лв. 

за възстановяване и основен 

ремонт. 

„Сградата е проектира-

на преди близо век - през 1928 

година, от талантливия и 

колоритен старозагорски ар-

хитект Христо Димов“, раз-

каза кметът на Мъглиж д-р 

Душо Гавазов. Той добави, че 

на мястото й някога е имало 

римски терми с внушителни 

размери, намерени са антич-

ни статуи и предмети. 

Водата в района извира 

с температура от 54 гра-

дуса по Целзий и се смята, 

че е сред най-лековитите 

в цяла Европа. Подходяща е 

за проблеми на опорно-дви-

гателния апарат, както и 

за лечение на неврологични 

и кожни заболявания. Очаква 

се комплексът, около който 

са асфалтирани всички ули-

ци, да посрещне първите си 

посетители на 1 октомври.

Инвестицията е за над 2 млн. лв.
В село Чавдар са ре-

монтирани църквата „Св. 

Архангел Михаил“ и хижа 

„Сакарджа“. Проектите са 

реализирани в рамките на 

Благотворителната про-

грама „Българските добро-

детели“. Изпълнението е 

съгласно подписано рамко-

во споразумение между об-

щина Чавдар и „Геотехмин“ 

ООД, „Елаците-Мед“ АД, 

„Геострой“ АД и „Геотрей-

динг“ АД. 

В църквата са извър-

шени вътрешни и външни 

подобрения. Подменена е 

канализацията и е изграде-

но отопление с климатици. 

Възстановена е мазилката 

на проблемните места, из-

цяло е боядисана фасадата. 

Частично е сменен и покри-

вът. Положена е подова на-

стилка с гранитогрес.  

Гостите на хижа „Са-

карджа“ могат да се рад-

ват на удобствата на 

обновени и ремонтирани 

стаи, бани, подновена по-

дова настилка, таванска 

облицовка и обзавежда-

не. За по-добра енергийна 

ефективност е направена 

външна топлоизолация. Из-

градени са нови ВиК мрежа 

и електроинсталация.  

Ремонтните дейности 

са осъществени от „Сим-

строй-2000“ ЕООД.

Община Тунджа изпълнява най-мащабна-

та си строителна програма до момента. Тя 

е в размер на над 10 млн. лв. заедно с капи-

таловите разходи. На среща с кметове от 

Ямболска област кметът на Тунджа Георги 

Георгиев обяви, че кампанията е безпреце-

дентна – като брой обекти, обем на сред-

ствата и населени места, където се извърш-

Обновяват фасадата и част от интери-

ора на старата сграда на Профилираната 

природо-математическа гимназия „Добри 

Чинтулов“ в Сливен. Тя е построена през 

1892 г. и е архитектурен паметник с кате-

гория „местно значение“.

„Ремонтът е в изпълнение на ангажимен-

та, който поехме, да поддържаме красивите 

сгради в добро състояние“, коментира кме-

тът на Сливен Стефан Радев и добави, че 

той се реализира по Проект „Красива Бъл-

гария“. 

Стойността на инвестицията е 

265 466 лв. От тях 119 991 лв. са безвъз-

мездни, а финансовият принос на общината 

е 145 475 лв. Сред планираните дейности са и 

ремонт на оградата по северната регулация 

на ул. „Първи май“, и на част от мозайките, 

настилката от бук и парапетите.

Очаква се СМР да приключат през ок-

томври т.г.

Четири общински училища в Пловдив ще 

се сдобият с модерна спортна инфраструк-

тура по „Програма за изграждане и основен 

ремонт на спортни площадки в държавните 

и общинските училища“ на Министерство-

то на образованието и науката. Общината 

ще получи 585 302 лв. безвъзмездна финан-

сова помощ, като ще осигури от бюджета 

си допълнително съфинансиране от близо 

203 000 лв. Предвижда се изпълнението на 

дейностите да се реализира през 2023 г.

Дворните пространства в езиковите 

гимназии „Иван Вазов” и „Пловдив” от го-

В Царево бе официално открита нова 

вело- и пешеходна алея. Тя е изградена по 

проект „Пътища към наследството” по Про-

грамата за трансгранично сътрудничество 

INTERREG - IPA „България – Турция 2014-2020“.

Обектът е продължение на крайбрежна-

та улица в кв. „Василико“ до църквата „Успе-

ние Богородично“. Строителните дейности 

са включили и благоустрояване на района по 

протежение на трасето, което преминава 

покрай Старата мелница и пред детската 

площадка. Там са обособени две панорамни 

пространства, представляващи зони за от-

дих, с пейки с перголи и павирана настилка, 

която от високо изглежда като две очи. Окол-

ните улици „Черковна“ и „Н. Чудотворец“ са 

асфалтирани и с нови тротоари.

В Поморие приключи мащабен проект за подмяна на улич-

ното осветление, реализиран със средства от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Той е обхванал освен общинския център и съседните сели-

ща. Подменени са общо 792 улични лампи в Поморие, 384 в 

Ахелой, 513 в Каблешково и 176 в с. Каменар.

Кметът на Поморие Иван Алексиев съобщи, че консума-

цията е занижена двойно. 

дини не са в добро състояние и с част от 

средствата в тях ще се осъществи пър-

ви етап от по-мащабно обновяване и под-

дръжка на зеленината и спортната инфра-

структура. В Средно училище „Св. Паисий 

Хилендарски“ се предвижда изграждането 

на две обособени игрища за волейбол.

Основен ремонт ще бъде извършен на 

площадката за спорт в двора на Матема-

тическа гимназия „Академик Кирил Попов“. 

На мястото на съществуващата асфал-

това площадка ще се изгради комбинира-

на такава със специализирана настилка, 

включваща и игрище за хандбал и футбол 

на малки вратички.

ват ремонтни и инвестиционни дейности. 

Част от тях ще се приключат през 2023 г., 

защото заложените СМР няма да могат да 

се вместят в строителния сезон през на-

стоящата година. 

Отделно от началото на 2022 г. в Тун-

джа са реализирани приходи за над 4 млн. лв. 

от продажби на общински недвижими имоти. 

Средствата се влагат основно в текущи по-

добрения на улици в селата. 
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Георги Сотиров

И н ж .  С и м е о н о в а ,  
ПГСАГ „Кольо Фичето“ в 
Бургас е сред най-елит-
ните професионални гим-
назии не само в морския 
град, но и в страната. 
Особено търсени сте за 
професионална подготов-
ка на кадри за строител-
ния бранш. На какво се 
дължи това?

Факт е, че професио-

налните гимназии рядко 

биват наричани елитни. 

По времето на социали-

зма се смяташе, че елит-

ни са само езиковите 

учебни заведения, затова 

амбициите и стремежът 

на родителите тогава са 

били да насочат децата 

си именно там. Профе-

сионалното образование 

е било подценявано през 

годините, през които е 

популярна поговорката 

„учи, за да не работиш“. 

Мисля, че и днес то се 

подценява донякъде. 

Сега вече знаем, че 

независимо учим ли или 

не, трябва да работим. 

Само че когато си учил, 

работата вече е на дру-

го ниво, перспективата 

пред теб е много по-го-

ляма. Всички съвременни 

професии са свързани с 

компютърни програми, с 

високи технологии. Уче-

ниците, които са пред-

почели образованието, 

което дава нашата гим-

назия, имат едно голямо 

предимство – завършват 

със свидетелство за про-

фесионална квалификация 

и могат да започнат ра-

бота в целия Европейски 

съюз. 

Езикът е богатство, 

но език можеш да научиш 

навсякъде, можеш да го 

овладееш и паралелно с 

професионалното образо-

вание и тогава ще имаш 

двойно богатство. Може 

би съм пристрастна, но 

все пак целият ми път 

като учител, зам.-дирек-

тор, директор е преминал 

тук, в ПГСАГ „Кольо Фиче-

то“. Първо, докато беше 

техникум, по-късно – про-

фесионална гимназия. 

Не я обичам тази дума 

елитна, но е факт, че на-

шата гимназия е една от 

най-предпочитаните в 

града. Още през 2014 г. 

влязохме в петорката на 

най-желаните училища, 

където продължаваме да 

сме и до момента. Прак-

тическото обучение е 

силно застъпено при нас, 

стажовете в строител-

ни фирми са реални. Мно-

го добре си партнираме с 

Камарата на строители-

те в България. КСБ под-

помага провеждането на 

професионалните състе-

зания, дава стипендии на 

нашите отличници и се 

отзовава винаги когато 

имаме нужда. 

Стремим се и мисля, 

че се получава да не бъ-

дем само учители,  но 

и приятели на децата. 

Имаме много извънклас-

ни дейности, спортните 

отбори на ПГСАГ „Кольо 

Фичето“ винаги са на чел-

ни места в междуучилищ-

ните и междуградските 

състезания. „Кръжоците“, 

както ги знаем от едно 

време, са прекрасно мяс-

то не само за уплътнява-

не на свободното време, 

а и за сплотяване на въз-

питаниците ни. Учениче-

ският ни съвет е много 

деен, на всички празни-

ци организира събития, 

благотворителни ини-

циативи. Христо Ботев 

е казал, че преди всичко 

трябва да сме човеци, а 

след това – българи и па-

триоти. Винаги казвам 

на нашите ученици, че на 

първо място трябва да се 

стремят да бъдат добри 

хора, а всичко останало е 

последствие. 

Успешно ли приклю-
чи подборът и приемът 
на ученици след седми 
клас? Трудно ли се вли-
за в специалностите 
„Строителство и архи-
тектура”, „Водно стро-
ителство”, „Геодезист”, 
„Техник озеленител”?

Да, можем да се пох-

валим с чудесни резул-

тати. В последните го-

дини нашият прием се 

запълва още на първо и 

второ класиране. Не сти-

гаме до трето, защото 

нямаме свободни места. 

Най-желана и с най-висок 

минимален бал е специал-

ността „Строителство 

и архитектура“. Тази го-

дина минималният бал за 

прием е равен на този в 

Английската гимназия. 

Сред професионалните 

гимназии сме на второ 

място – на първо тра-

диционно е Търговската 

гимназия, след нея сме 

ние със „Строителство 

и архитектура с англий-

ски език“. За геодезията 

също се изисква висок 

бал, после са водното 

строителство и техник 

озеленител. 

Последната специал-

ност е с най-нисък мини-

мален бал, но считам, че 

тя е доста подценявана, 

а е наистина много перс-

пективна като професия. 

Нашите ученици са тра-

диционни победители в 

състезанията по озеленя-

ване и цветарство. Тази 

паралелка е единстве-

ната с подобен профил в 

цяла Югоизточна Бълга-

рия. Градовете все пове-

че залагат на зелените 

пространства, нуждаят 

се от грамотни озелени-

тели, а без творенията 

на цветарите не минава 

нито едно тържество. 

За първи път в Бур-
гас стартира специал-
ността „Брокер недви-

жими имоти“. Заради 
сериозния обем жилищ-
но строителство по 
морето ли решихте да 
въведете подобно обу-
чение? Разкажете по-
подробно.

Липсата на подготве-

ни специалисти ни про-

вокира да стартираме 

обучение в тази специал-

ност. Разработили сме я 

съвместно с водещи бро-

керски агенции, те при-

знават колко им е трудно 

да намират кадри, които 

да съчетават много ка-

чества – и да разбират 

от строителство и стъп-

ките на строителство, и 

от търговия, и от психо-

логия, да имат добри ко-

муникативни умения. Мно-

го пъти на техни форуми, 

посветени на недвижими-

те имоти, се е коменти-

рал въпросът, че броке-

рът трябва да бъде ако 

не държавно регулирана, 

то поне лицензирана про-

фесия, че не може всеки да 

стане брокер ей-така, от 

нищото, без да е преми-

нал специално обучение. 

Защото в момента точно 

така се получава и няма 

да е пресилено да кажа, че 

всеки от нас в един етап 

от живота си е срещал 

„брокер“, който няма еле-

ментарна подготовка. 

Амбицирани сме да 

променим общественото 

мнение за брокера – че 

това е един ненужен по-

средник, който само взи-

ма комисиона. В цял свят 

брокерът е добър съвет-

ник, който защитава ин-

тересите на своя клиент 

и го превежда внимател-

но през всички стъпки на 

наема, покупката, про-

дажбата, съветва го, от-

казва го, ако трябва. По 

време на обучението сил-

но застъпена е практиче-

ската страна. Това е дей-

ност, която дава голяма 

свобода – включително и 

в работното време, това 

е разнообразна динамична 

професия с перспектива 

за добри доходи. 

Създадохме и видео 

представяне на специал-

ността, качено е в сай-

та ни, до този момент 

е гледано хиляди пъти. 

Интересът към нея беше 

много голям още като я 

стартирахме, а минимал-

ният бал се качва всяка 

година. Това доказва, че 

сме на прав път.

Реализацията на Ва-
шите възпитаници в 
строителните фирми е 
гарантирана, но някои 
продължават да учат 
висше образование в 
у н ив е р си т е т и т е  п о 
строителство, архитек-
тура и геодезия. Мал-

ко статистика в това 
отношение сигурно ще 
бъде от полза и за стро-
ителните мениджъри, а 
и за държавата?

За последните три 

години нашите данни со-

чат, че близо 20-30% от 

завършилите избират да 

продължат висшето си 

образование в областта 

на строителството. 50% 

избират друго висше об-

разование. Останалите 

отиват да работят как-

то в сферата на строи-

телството, така и в дру-

ги отрасли.

Любопитна тенден-

ция сред завършилите 

в по-предишни години 

е, че някои от тях, вече 

реализирали се като про-

фесионалисти в строи-

телството – архитекти, 

инженери, ландшафтни 

архитекти, икономисти, 

се завръщат в гимназия-

та като преподаватели. 

Повечето от колегите по 

професионална подготов-

ка са именно бивши въз-

питаници и е прекрасно 

да работя с тях. Отли-

чникът на випуск 2022 г. 

също заяви, че мечтата 

му е да се върне в своето 

училище като учител. 

М и н а л а т а  г о д и н а  

ПГСАГ „Кольо Фичето“ 

навърши 60 г. от създава-

нето си. За тези години 

градът ни, а и околните 

курортни селища са съз-

дадени от възпитаници 

на тогавашния Строи-

телен техникум. Това са 

големи предприятия, ку-

рортни комплекси, това 

са ученически бригади, 

облагородили областта 

по време на своите ва-

канции. Нашият град е 

съграден от ръцете на 

учениците на ПГСАГ „Ко-

льо Фичето“. 

З а с н е х м е  ф и л м  – 

„Строители на съвреме-

нен Бургас“, в който раз-

казахме и показахме как 

е растял градът ни и как 

съдбата му е преплетена 

с тази на първите учени-

ци, на следващите поко-

ления… Безценни са тех-

ните спомени, във филма 

участват абитуриети от 

първия випуск, които спо-

делят, че годините, прека-

рани в Строителния тех-

никум, са най-хубавите в 

живота им. Бих искала и 

за днешните ученици да е 

така. Няма по-благодат-

на професия от тази на 

строителя, чийто труд 

е видим, защото остава 

и след него. Затова бих 

искала да завърша с ду-

мите на нашия патрон 

Кольо Фичето, с което 

изпращам всеки випуск – 

„Стройте не само за пари, 

а и за слава и чест на 

майстора“.

Инж. Даниела Симеонова, директор на ПГСАГ „Кольо Фичето” - Бургас:

Много добре си партнираме с Камарата на строителите в България
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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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За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0897 91 23 08 – Галя Герасимова

Срок за заявяване – 31 август 2022 г.

Уважаеми партньори,
Каним Ви да подкрепите изданието, като Ви предлагаме 

следните възможности за публикуване на реклама в него:

Една страница – 3500 лв. без ДДС 
Форзац (в края на книгата) – 5000 лв. без ДДС

По случай годишнината на КСБ в. „Строител“ ще издаде 
АЛМАНАХ, отразяващ най-важните за Камарата събития 

през последните пет години
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Проект за сграда с ферма в мазето получи подкрепа от правителството на Канада

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Уника лна  жилищна 

сграда предстои да бъде 

построена в Монреал. Тя 

ще носи името Haleco и в 

нея ще има апартаменти, 

търговски и офис площи. 

Най-вълнуващата част 

от обекта ще е ферма в 

мазето, която е натова-

рена със задачата да даде 

път на новия тип градско 

строителство, олицетво-

рявайки устойчивостта, 

разнообразието и еколо-

гичното мислене. Наскоро 

проектът за Haleco взе 

голямата награда на меж-

дународното състезание 

C40 Reinventing Cities. 

Правителството на 

Канада е подкрепило реа-

лизацията на сградата и 

е отпуснало евтин кре-

дит за строителството 

в размер на 105 млн. дола-

ра. Haleco ще бъде с площ 

130 000 кв. м, с 327 апар-

тамента и 40 общински 

жилища. На втория и тре-

тия етаж ще има офиси, 

а търговските площи ще 

са на приземния и на ниво 

мецанин, където ще има 

и открит пазар. Мазето 

с градската ферма ще е 

1640 кв. м.

Модерното здание ще 

бъ де енергийно ефек тив но 

и с тер мична ус той чивост. 

То ще бъде сна б дено с 

ефективна елек трическа 

инста ла ция, ин тег рирана в 

системи за про из водство 

на възобновя ема енергия 

под фор мата на термо-

помпи на всеки етаж на 

сградата.

Разработчиците пред-

лагат и набор от услуги, 

които насърчават участи-

ето на гражданите и посе-

тителите на комплекса да 

помагат за минимизиране-

то на въздействието на 

сградата върху околната 

среда.

Строителството на 

Haleco ще продължи две 

години. По план търгов-

ските площи трябва да бъ-

дат завършени до лятото 

на 2024 г.

Напоследък Монреал 

и други канадски градове 

се развиват като места 

за градско земеделие на 

закрито. Този бум се дъл-

жи на напредъка в техно-

логията за контролирано 

отглеждане на закрито на 

микрозелени и други бързи 

култури, използвани от 

ресторантите и продава-

ни на местните пазари.

С п о р е д  О О Н  к ъ м 

2050 г. светът ще се 

нуждае от 60 на сто по-

вече продоволствие, за 

да изхрани жителите си. 

Разполагането на ферма 

в сутерена на сграда в 

центъра на града създава 

потенциално решение за 

достъпа до пресни проду-

кти. Такива градски ферми 

са и доста печеливши.

Летището в Цюрих ще 

има нов пътнически тер-

минал, който в голямата 

си част ще бъде изграден 

от дърво.

Проектът е на консор-

циум, оглавяван от дат-

ското студио BIG, в който 

влизат още HOK architects, 

специалистите по стро-

ителството на летища 

Happold, бюрото от Цюрих 

10:8 Architekten и швейцар-

ските инженери по дърво-

обработване Pirmin Jung. 

Идеята на екипа е избрана 

от жури в конкуренцията 

на десетки други.

За победата решаващ 

се е оказал екологични-

ят компонент, по-точно 

включването на дърво в 

по-голямата част на Dock 

A, включително структур-

ната. Така въглеродният 

отпечатък, който сграда-

та ще оставя на околната 

среда, ще е значително по-

малък спрямо обичайните 

летища. А те са места, 

които по принцип генери-

рат голямо замърсяване.

Интериорната част 

ще е от дърво и стъкло, 

много светла и олекоте-

на. Предвидено е на покри-

ва да има слънчеви пане-

ли, които ще осигуряват 

2/3 от необходимото за 

сградата електричество. 

Бюджетът на проекта е 

700 млн. франка и включва 

и строеж на нова кула с 

контролна зала. Dock A ще 

замени остарелия след 35 

години експлоатация тер-

минал. Строежът трябва 

да приключи през 2030 г., 

като през това време 

старата сграда ще про-

дължи да функционира.

Японският архитект Соу Фуджимото 

разкри идеята си за проект за Not A Hotel, 

разположен на остров Ишигаки, идилич-

но място в Югозападна Япония. Всяка от 

вилите в комплекса, който се строи в 

момента, е предназначена за 10 човека. 

Най-необичайното е „твърдата връзка 

със земята“, постигната с формата на 

диск, покрит с плаващ зелен покрив.

Така архитектурата няма ясна грани-

ца между вътрешно и външно и е тясно 

свързана с пейзажа, като предлага без-

препятствена гледка към морето и човек 

може да усети естествената среда през 

целия ден.

Интериорът, разположен под скат-

ния покрив, е извит и повтаря кръглата 

форма на конструкцията. Обществените 

пространства също са с отворено оф-

ормление, а остъклените стени свързват 

интериора с околностите. 

12-метровият инфинити басейн и ог-

нището са достъпни от всекидневната 

през съседна тераса, която свързва ос-

таналата част от пространството с 

външната сауна и баня. 

Всичко е организирано така, че да 

осигурява панорамна гледка към окол-

ността.

Естонски ят стар-

тъп Solarstone обяви, че 

е осигурил финансиране в 

размер на 10 млн. евро, с 

което ще разшири строи-

телството на интегрира-

ни слънчеви фотоволтаич-

ни решения в цяла Европа 

и извън нея. Те съобщиха 

новината след приключва-

нето на 700-тното инста-

лиране на соларен покрив.

П о р т ф о л и о т о  о т 

сградно интегрирани фо-

товолтаични системи 

(BIPV) на Solarstone се със-

тои основно от три про-

дукта – два вида соларни 

керемиди във вид на плочки 

с номинална мощност съ-

ответно 90 W и 108 W и 

покривна фотоволтаична 

система. 

„И зпол зва ме  слън -

чеви панели от най-до-

брите световни  про-

изводители  за  наши я 

соларен покрив. Добавяме 

собствена патентована 

алуминиева технология, 

наречена Click-On frame, 

която превръща конвен-

ционалния слънчев панел в 

устойчив на атмосферни 

влияния покривен мате-

риал”, казва главният из-

пълнителен директор на 

Solarstone Силвър Аедник. 

„Резултатът е естети-

чески приятен соларен 

покрив две-в-едно“, добавя 

той.

Според производителя 

комплектът Click-On се 

справя с основните про-

блеми с BIPV: съвмести-

мост, мащабируемост и 

сложност на инсталаци-

ята. 

„Профилите могат да 

бъдат монтирани на мяс-

то, като дори най-сложни-

те покривни конфигурации 

могат да бъдат обработе-

ни с лекота“, посочват от 

компанията.

Всяка от слънчеви-

те керемиди има ефек-

тивност около 19-19,5%. 

So la r s tone  предлагат 

10-годишна гаранция за 

продукта и 25-годишна 

гаранция за изходна мощ-

ност.
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Актьорът платил 10 млн. долара за имение с 6 спални, хол и 
екстри в екстериора

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

72-годишният велико-

лепен актьор и филантроп 

Ричард Гиър стана соб-

ственик на дом в живопи-

сен парцел от 1230 акра в 

Кънектикът. Звездният 

персонаж осъществил 

сделката чрез фонд, тясно 

свързан с името му. Име-

нието е закупено за 10 млн. 

долара от музикантите Пол 

Саймън и Еди Брикел, като 

те са загубили 5,7 млн. до-

лара при продажбата. Ре-

зиденцията е проектирана 

от арх. Харолд Рийв Слипър 

през 1938 г. Разположена на 

височина с изглед към на-

срещни хълмове и частно 

езерце, основната сграда е 

около 800 кв. м и оградена 

от тучна зеленина. Прос-

транствата за живеене 

включват фоайе с централ-

на зала с дължина 9 метра, 

хол с площ от 70 кв. м, го-

ляма фамилна стая на до-

лното ниво и огромен вход 

между гаража за три коли и 

просторната кухня-трапе-

зария. Има шест спални и 

осем бани на трите етажа. 

Всяка от спалните е със 

самостоятелен санитарен 

възел, а главният апарта-

мент разполага с две бани 

с камина, над шест дреш-

ника и голяма тераса с не-

вероятна гледка. В парко-

вата зона има правоъгълен 

плувен басейн, заобиколен 

от морава, както и редов-

на градина и ограден двор. 

Така че тук има достатъч-

но място за нарастващото 

семейство на 72-годишния 

актьор, който има две 

малки деца с третата си 

съпруга, испанската пуб-

лицистка и политически 

активист Алехандра Силва.

В гората, малко по-да-

лече от основната къща, 

има и вила с площ от 2400 

кв. м с три спални и бани, 

както и със собствена ба-

риера и гараж. Предишните 

собственици са използвали 

вилата като звукозаписно 

студио, но тя лесно може 

Ако Ви предстои обза-

веждане, трябва на всяка 

цена да знаете, че мо-

дерната маса за 2023 г. 

е радикална като цвят и 

необичайна като форма. 

Причините за налагането 

на този тренд са много. 

На първо място доми-

нирането на отворените 

етажни планове в нови-

те жилища - а и не само 

- означава, че стаята за 

хранене, както си е пред-

ставяна в недалечното 

минало, е станала излиш-

на. Появиха се кухни тра-

пезарии, кухни всекиднев-

ни, има повече начини за 

създаване на многофунк-

ционални зони в жилищно-

то пространство, особено 

във връзка с пандемията и 

самоизолацията. Това до-

веде до търсене на нео-

бичайни, но функционални 

маси, които могат да се 

превърнат в акцент. Ос-

вен това дългосрочната 

мода за неутрални нюанси 

е отегчила всички, а весе-

лите цветове придават 

на жилищата емоционал-

ност. 

И така интериорните 

специалисти са катего-

рични, че трапезарията 

може да се превърне в 

истински притегателен 

център, ако добавите ярки 

цветове. 

Нека да видим какви 

модели са избрани от ди-

зайнерите като олицетво-

рение на новата тенден-

ция. 

Повишеният интерес 

към смелите комбинации 

отразява желанието за 

отдалечаване от домина-

цията на естествените 

покрития в този мебелен 

жанр. 

Дву- или трицветни-

те маси също се оказват 

модерни. Едно от предим-

ствата на такива модели 

е тяхната универсалност. 

Комбинират се лесно със 

същите цветни столове, 

но можете да тръгнете по 

обратния път и да избере-

те столове в по-неутра-

лен цвят. И двата вариан-

та имат напълно различен 

ефект върху вида и харак-

тера на цялата обстанов-

ка. И, разбира се, трябва 

да бъдат съобразени с нея.

Желанието за ярък 

цвят на масата за хране-

не в настоящия момент 

много дизайнери свързват 

не толкова с ефекта на 

самоизолацията, колкото 

със стремежа да се под-

държа оптимистичен дух. 

Специалистите съвет-

ват: не е задължително 

да е плътен интензивен 

цвят, защото понякога 

той може да бъде твърде 

завладяващ. Потърсете 

детайли, които ще дейст-

ват като акцент, като на-

пример цветни крака.

Опитайте да експе-

риментирате с лакирани, 

полирани и емайлирани 

повърхности. Емайлът из-

глежда необичаен за тра-

пезария, но в допълнение 

към издръжлива повърх-

ност процесът на емай-

лиране осигурява интен-

зивен цвят и качество на 

тактилните усещания. 

Комбинирани с лъскав бля-

сък, тези качества съз-

дават силно скулптурно 

впечатление. Водоустой-

чивостта не е за прене-

брегване, както и фактът, 

че няма избледняване във 

времето.

Ако искате да добави-

те повече цвят към ма-

сата си за хранене, без 

да сте крайни, байцът за 

дърво е чудесен вариант 

за получаване на топла и 

изискана цветова схема. 

Това е идеално решение за 

тези, които не са готови 

за радикални експеримен-

ти. Тонираното покритие 

означава, че текстурата 

на масата ще прозира. 

По този начин можете 

да получите смел цвят, 

като същевременно оце-

нявате естествената 

красота на плота от ма-

сивно дърво. Използвайте 

допълващи се нюанси и не 

оставяйте твърде мно-

го предмети в зоната за 

хранене, така че масата 

да остане център на вни-

мание.

да бъде превърната в къща 

за гости или резиденция за 

персонал.

Ричард Гиър обича огро-

мни пространства. Мина-

лата година той даде бли-

зо 10 млн. долара за имение 

от 1000 акра в Тони Норт 

Салем, северно от Манха-

тън, а имотът му в близкия 

Паунд Ридж, където през 

2018-а се жени за Алехан-

дра, наскоро беше продаден 

за 28 млн. долара.
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В следващия брой очаквайте

15 ГОДИНИ КСБ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

СВЯТ & ИНОВАЦИИ

Проф. д-р арх. Иван Данов, 
бивш министър на 

инвестиционното проектиране, 

преподавател в УАСГ

Димитър Димитров, 
кмет на Етрополе

Нова архитектурна 
концепция променя 
силуета на Дубай

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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Американската рок гру-

па Red Hot Chili Peppers ще 

бъде почетена като „Гло-

бална икона“ на видео му-

зикалните награди на MTV. 

Церемонията ще се прове-

де на 28 август в Prudential 

Center в Нюарк, Ню Джърси, 

и ще се излъчва на живо. 

Водещи на престижното 

събитие на MTV ще бъдат 

Ел Ел Кул Джей, Ники Минаж 

и Джак Харлоу. Статуетка-

та, която се връчва на по-

бедителите в различните 

категории, представлява 

астронавт, който е кацнал 

на Луната – един от най-

ранните образи на MTV. Тя 

е създадена от „Манхатън 

Дизайн“, автори на ориги-

налното лого на MTV.

Отличието „Глобална 

икона“ се присъжда на изпъл-

нител или група с уникална 

кариера и въздействие в 

световен мащаб не само в 

музиката. Сред предишните 

й лауреати са Джанет Дже-

ксън, Еминем, U2, Green Day, 

Foo Fighters. Тазгодишните 

носители на приза Red Hot 

Chili Peppers ще изпълнят 

своя песен на церемонията 

за видео музикалните на-

гради на MTV за първи път 

от повече от 20 г. Освен 

това Red Hot Chili Peppers 

са номинирани в категория-

та „Най-добър рок“ за Black 

Summer от новия албума на 

групата Unlimited World. 

С най-много номина-

ции през 2022 г. водят 

Джак Харлоу, Лил Нас Екс и 

Кендрик Ламар – с по седем, 

а Доджа Кет и Хари Стайлс 

ги следват с по шест. Били 

Айлиш, Дрейк, Дуа Липа, Ед 

Шийран, Тейлър Суифт и The 

Weeknd са претенденти в 

по пет категории. 

Водещи на церемонията на видео 
музикалните награди ще са Ел Ел Кул Джей, 
Ники Минаж и Джак Харлоу

На 3 септември от 10:30 до 21:00 ч ще се про-

веде второто издание на фестивала на антично-

то наследство „Сердика е моят Рим“. Автентичен 

декор на събитието ще бъде археологическият 

парк „Западна порта на Сердика”, разположен 

в сърцето на София - на ул. „Княз Борис I” 146. 

Феста се организира от Сдружение за антични 

реконструкции „Мос Майорум Улпие Сердице“ в 

партньорство с Регионалния исторически музей 

– София, и с подкрепата на Столичната община.

Целта на инициативата е да популяризира бо-

гатото културно-историческо наследство на Со-

фия. Първият античен фестивал „Сердика е моят 

Рим“ беше проведен през 2019 г. В него участваха 

представители на сдружения за антични рекон-

струкции от България, Румъния, Унгария, Австрия 

и Естония. Те живописно пресъздадоха историче-

ски моменти от живота на Сердика – основаване-

то на града, съдебен процес срещу християните, 

Сердикийския събор, гладиаторски игри, робски 

пазар, издигане на претендент за престола, по-

гребение на варварски вожд. Първото издание 

включи още демонстрация на военна екипировка, 

представяне на антична мода и рецитал с антич-

на поезия.

На тазгодишния фестивал групи за истори-

чески възстановки занаятчии и музиканти от 

България и Европа ще пренесат археологически 

парк „Западна порта на Сердика“ в края на IV век 

по времето на император Теодосий I, останал в 

историята като последния обединител на Римска-

та империя преди окончателното й разделяне на 

Източна и Западна. Ще бъдат разиграни епизоди 

от бита и културата на римляните и варварските 

племена, населявали нашите земи през късната 

античност.

По време на фестивала ще бъдат проведени и 

тематични детски ателиета в образователния 

център към АККК „Сердика“, както и екскурзовод-

ски беседи из Антична Сердика.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Общо 11 спирки на градския 

транспорт в София са облепени с 

архитектурни изображения на инте-

ресни и впечатляващи забележител-

ности и сгради по света. Новата 

визия се реализира в рамките на ини-

циативата „Изкуство за дипломация“, 

като се осъществява с подкрепата 

на Столичната община и дипломати-

чески представителства в България. 

Организатор и двигател на проекта 

е художничката Петя Илиева.

На всяко изображение, поставено 

на спирките, има кратка информа-

ция на български и английски език. 

Показани са пейзажи и забележител-

ности от Австрия, Швейцария, Ита-

лия, Португалия, Финландия, Грузия, 

Дания, Румъния, Чехия, Израел и Су-

веренния Малтийски Орден. Едно от 

местата са историческият център 

със замък на град Чески Крумлов, 

включен в Списъка на световното 

културно и природно наследство на 

ЮНЕСКО заради добре запазената 

си готическа, ренесансова и баро-

кова архитектура.

11-те спирки са:
- бул. „Цар Освободител“, спирка 

Софийски университет – изображе-

ние от Дания;

- бул. „П. Славейков“, пред болница 

„Св. Екатерина“ – Португалия;

- бул. „Прага“, пред баня „Мадара“ 

– Чехия;

- бул. „Васил Левски“, пред Нацио-

налната художествена академия – Ав-

стрия;

- площад „Вацлав Хавел“ (между 

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и 

улиците „Шипка“ и „Асен Златаров“ 

срещу входа на Националната военна 

академия) – Швейцария;

- бул. „Цариградско шосе“, спирка 

„Ал. Жендов“ – Румъния;

- пред Народно читалище „Пенчо 

П. Славейков 1921“ на бул. „Черни връх“ 

– Финландия;

- кв. „Лозенец“, площад „Велчова за-

вера“, спирка „Семинарията“ – Израел;

- пред Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ на бул. „Ва-

сил Левски“ – Суверенен Малтийски 

Орден;

- зад Националната опера на бул. 

„Княз Александър Дондуков“ – Италия;

- до Ботаническата градина на 

бул. „Васил Левски“ – Грузия.



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 26 август 2022

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

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

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


