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Андрей Новаков, евродепутат от Групата на ЕНП:
BG.121357Q/U

Предстои много работа за строителните        
компании в България по европейски проекти

Паметна плоча край Мала 
Църква ще напомня заслугите 
на чл.-кор. инж. Иван Иванов

ИНТЕРВЮ НКСВ стр. 6-7  стр. 14-15

Екип в. „Строител“

Председателят на Управи-

телния съвет на Камарата на 

строителите в България (КСБ) 

инж. Илиян Терзиев и кметът 

на Столичната община (СО) 

Йорданка Фандъкова откри-

ха деветата фотоизложба 

„Виж София – 15 години заед-

но строим за хората“, посве-

тена на 15-ата годишнина на 

КСБ и на 15 г. от влизането на 

България в Европейския съюз. 

Експозицията, реализирана от 

КСБ и в. „Строител” със съдей-

ствието на СО, е разположена 

на „Галерия на открито - Мост 

на влюбените“ до НДК.

На събитието присъст-

ваха зам.-кметовете на СО 

по направление „Обществено 

строителство“ и „Финанси и 

здравеопазване“ инж. Ангел 

Джоргов и Дончо Барбалов, 

главният архитект на сто-

лицата арх. Здравко Здравков, 

почетният председател на 

КСБ инж. Светослав Глосов, 

членовете на УС на КСБ Любо-

мир Пейновски и инж. Егмонт 

Якимов, инж. Любомир Кача-

маков, председател на ОП на 

КСБ - София, инж. Живко Не-

дев, зам.-председател на сек-

ция „Транспортна инфраструк-

тура“ към КСБ, прокуристът и 

главен редактор на в. „Стро-

ител“ Ренета Николова, чле-

нове на ОП на КСБ – София, 

представители на строител-

ни компании, на НКСВ, учени-

ци от Софийска гимназия по 

строителство, архитектура 

и геодезия „Христо Ботев“, 

медии и др.

Експозицията се реализира със съдействието на СО и е посветена 
на 15-ата годишнина на Камарата и на 15 г. от влизането на България в ЕС

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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МОЯТ ИЗБОР Е
ИНТЕЛИГЕНТНИ БАГЕРИ
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С ТЯХ ПЕСТЯ СТРАШНО МНОГО ВРЕМЕ, НЕРВИ, ДА НЕ 
ГОВОРИМ ЗА ПАРИ!”””

Честит Димитровден!
Уважаеми колеги,

От името на Управителния 

съвет на Камарата на строи-

телите в България (КСБ) и от 

мое име имам удоволствието 

да Ви поздравя с професионал-

ния празник на българските 

строители -  Димитровден! 

През 2022 г. той е специален, 

тъй като КСБ отбелязва и 15 г. 

от създаването си. 

Почитайки традицията, в 

навечерието на 26 октомври е 

време да направим равносмет-

ка за отиващата си година 

и да си поставим нови цели. 

Безспорно през 2022 г. най-

големият успех на бранша бе 

приемането на Методиката 

за индексация на договорите 

в строителството, като КСБ 

бе активен участник в изгот-

вянето й. Ръководството на 

КСБ работи в продължение на 

повече от година, за да бъде 

намерено решение на най-се-

риозния проблем пред фирми-

те – главоломното покачване 

на цените на строителните 

материали. Честите проме-

ни във властта не попречиха 

на Камарата да води диалог с 

държавните институции и да 

отстоява интересите на свои-

те членове. КСБ защити бран-

ша и като излезе на национален 

протест с искания за спешна 

справедлива индексация, неза-

бавно намиране на решение за 

разплащане на дължимите към 

фирмите суми и рестарт на 

инвестиционната активност 

и строителството в цялата 

страна. 

За девета поредна година 

КСБ и в. „Строител“ със съдей-

ствието на Столичната общи-

на организираха впечатляваща 

фотоизложба по повод Деня на 

строителя, който предстои да 

отпразнуваме и с традицион-

ния Бал.

През 2022 г. голям успех бе 

и одобрението от ЕК на Евро-

пейския цифров иновационен 

хъб в сектор „Строителство“, 

на който КСБ е инициатор и съ-

основател. 

Камарата продължи да из-

пълнява и набелязаните приори-

тети, свързани с предложения 

за промени в законодател-

ството, касаещо строител-

но-инвестиционния процес. 

Водихме ползотворен диалог 

с правителството, институ-

циите, работодателските и 

синдикалните организации и 

в Консултативния съвет на 

браншовите камари в сектор 

„Строителство“.

И през 2022 г. българските 

строители не изневериха на 

благородната традиция – да са 

първите, които се отзовават 

на помощ при беди и природни 

бедствия. Фирми членове на 

КСБ помогнаха за справянето 

с бедствието в карловските 

села след наводненията. 

Можем да сме горди с резул-

татите от труда си. И да гле-

даме с очакване за нови успехи 

през 2023 година. Тя отново 

няма да бъде лека за икономи-

ката. Ще е необходима моби-

лизация на бранша за успешно 

завършване на проектите от 

приключващия програмен пе-

риод и започване на работа по 

дългоочаквания реален старт 

на новия.

Скъпи колеги, нека да про-

дължим да бъдем сплотени, а 

професионализмът и доброто 

изпълнение да са видими във 

всички наши обекти. Да градим 

и да правим страната ни по-

красива, по-модерна и по-при-

влекателна за живеене, бизнес 

и инвестиции.

За светлия празник Дими-

тровден приемете моите и 

на УС на Камарата сърдечни 

пожелания за здраве и късмет, 

успехи и постигнати цели в 

отговорната и благородна про-

фесия, която сме избрали!

Честит празник!
Инж. Илиян Терзиев, 

Председател на УС на КСБ

26 октомври
Димитър Живков, член на Контролния съвет на КСБ

Инж. Димитър Костов, председател на ОП на КСБ – 

Добрич

Инж. Димитър Янакиев, президент на „Мидия груп 

Холдинг“ АД

Димитър Стоянов, служебен министър на отбраната

Димитър Николов, кмет на община Бургас

Инж. Димитър Манолов, президент на 

КТ „Подкрепа“
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В. „Строител“

За втора поредна година вестник 

„Строител“ ще проведе конкурс за корес-

пондентите от всички Областни предста-

вителства на Камарата на строителите в 

България. Целта е да се поощрят усилията 

на сътрудниците на изданието  в мест-

ните структури на КСБ, които спомагат 

за това браншът да бъде информиран за 

случващото се в сектора в различните 

части на страната. Екипът на медията 

ще събере, селектира и оцени всички пуб-

ликувани материали през 2022 г., подадени 

от кореспондентите. По-важните крите-

рии, по които ще се направи класирането, 

са: активност и брой на материалите за 

календарната година; обем и качество 

на публикациите; тема на материалите; 

снимки от събитието; инициативност на 

кореспондентите; бързина на предаване на 

материалите; добра комуникация с екипа 

на в. „Строител“; и др.

Резултатите ще бъдат оповестени в 

последния за годината брой на изданието 

на КСБ за 2022 г. Ще бъде публикувано ин-

тервю с победителя, като се предвиждат 

и награди.

Емил Христов

Интернет сайтът на в. „Строител“ 

www.vestnikstroitel.bg посрещна лятото 

с изцяло нов интерфейс, който използва 

всички иновации в уебпрограмирането, по 

които се правят международните нови-

нарски сайтове, и от стартирането си 

през юни 2022 г. постига впечатляващи 

резултати. Само през последните 4 ме-

сеца порталът на изданието е генерирал 

рекордните над 1,5 млн. посещения, а от 

началото на годината те надхвърлят 3 

млн. 

Сред най-четените са интервю с 

председателя на ОП на КСБ – София, в 

което коментира, че индексацията тряб-

ва да достигне до всички фирми, особено 

до малките и средните – 119 000 прочита-

ния, и обзорният материал за всички ини-

циативи на КСБ, свързани с индексацията 

до юни 2022 г., с който бе дадено нача-

лото на рубриката „Индексация сега!“ – с 

над 55 000 прочитания. С голям интерес 

се следят и откритите приемни, които 

в. „Строител“ организира с Областните 

представителства на КСБ и с участието 

на председателя на УС инж. Илиян Терзи-

ев – 12-ата открита приемна на в. „Стро-

ител“ в Стара Загора има 40 000 посе-

щения, а приемната в Кюстендил – близо 

33 000. 

Рекорден брой посещения генерират 

и публикациите, които се намират в раз-

делите „Специален гост“ и „АМ „Струма“ 

лот 3.2“. 

Все повече се увеличават и чуждес-

транните ни читатели, като потреби-

тели от САЩ, Великобритания, Германия, 

Румъния и Белгия са сред най-чести-

те гости на интернет страницата на 

в. „Строител“.

Голям е и интересът към последната 

иновация на в. „Строител“ – специално съз-

дадения за приложението Viber канал. Чрез 

него потребителите получават по-бързо 

и удобно най-актуалните новини, свързани 

със строителния и инвестиционния про-

цес, с дейността на КСБ, с работата на 

институциите и важните законодателни 

промени, с тенденциите и предизвикател-

ствата пред сектора в България и света. 

Можете да се присъедините към групата 

ни през: https://bit.ly/3Fc2SmJ.

В. „Строител“ разполага и със собст-

вена страница във Facebook, която може 

да харесате и проследите на: https://www.

facebook.com/vestnik.stroitel09.

УС на Камарата обсъди основните политики за 
развитие на браншовата организация за 2023 г. 

Емил Христов
Ренета Николова 

Камарата на строите-

лите в България (КСБ) про-

веде заседание на Разши-

рения управителен съвет 

(УС) в сградата на бран-

шовата организация. Съби-

тието се състоя в хибри-

ден формат - присъствено 

и онлайн. В началото на 

срещата председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев поздрави своите 

колеги. При представянето 

на проекта на отчет за 

изпълнението на дейност-

та на УС на КСБ за периода 

01.2021 г. - 08.2022 г. той 

подчерта, че предизвика-

телствата, пред които 

се е изправил браншът, 

са били много. „През този 

период ръководството на 

Камарата работи активно 

за приемането на методи-

ка за индексация на догово-

рите в строителството 

и за възобновяването на 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност“, посочи  инж. Илиян 

Терзиев. Той подчерта, че 

сред успехите на КСБ е 

създаването на Консул-

тативния съвет на бран-

шовите организации в 

сектор „Строителство“. 

„Радвам се, че заедно с 

колегите в него успяваме 

да постигнем единоми-

слие по редица теми и се 

обединяваме по важните 

за сектора въпроси“, ко-

ментира председателят 

на УС на КСБ. Той заяви, 

че КСБ поддържа отличен 

диалог с Конфедерацията 

на работодателите и ин-

дустриалците в България, 

с НСОРБ и синдикалните 

организации. „Продължава 

и активното сътрудни-

чество на ръководството 

на Камарата с министъра 

на регионалното развитие 

и благоустройството арх. 

Иван Шишков, като про-

веждаме регулярни сре-

щи и търсим решения на 

проблемите и предизвика-

телствата, пред които е 

изправен браншът“, каза 

инж. Терзиев.

Разширеният УС на 

КСБ продължи с приемане 

на предложение за „Ин-

струкция за прилагане на 

методика за изменение на 

цената на договор за об-

ществена поръчка в резул-

тат на инфлация“. Доклад-

чик по точката бе Савин 

Ковачев, директор на Ди-

рекция „НДА“ в Камарата.

Обсъдена и одобрена 

бе и покана за Общото 

събрание на Камарата на 

строителите в България, 

което ще се състои на 

30 ноември от 9:00 часа 

в „Интер Експо Център“ в 

София.

В следващата точка 

Разширеният УС на КСБ 

гласува и прие информа-

ция за отчета на дей-

ността на Комисията за 

воденето, поддържането 

и ползването на ЦПРС за 

изтеклия период. Гласуван 

бе и Отчет за изпълнение-

то на бюджета на КСБ за 

2021 г. В следваща точка 

членовете на УС одобриха 

предложението на „Вест-

ник Строител“ ЕАД за або-

намент за 2023 г. Инфор-

мацията бе представена 

от члена на Съвета на ди-

ректорите на изданието и 

председател на ОП на КСБ 

– София, инж. Любомир Ка-

чамаков.

Разгледани и приети 

бяха и предложените план-

сметки от Областните 

представителства на Ка-

марата.

Заседанието продължи 

с разглеждане на проек-

тобюджета на браншова-

та организация за 2023 г. 

Обсъдени и приети бяха 

и основните политики за 

развитието на КСБ през 

следващата година.

Представени бяха и 

постъпили предложения 

от Областните предста-

вителства за състави на 

органите на КСБ и проме-

ни в Устава, както и други 

нормативни актове на Ка-

марата.

В точка „Разни“ при-

състващите коментираха 

публикувания за общест-

вено обсъждане проект на 

Насоки за кандидатстване 

по Националната програма 

за енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради.

Снимка в. „Строител“
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Инж. Любка Денева, КСБ

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

в ролята на инициатор и 

координатор на проекта 

за създаване на Европейски 

цифров иновационен хъб 

(ЕЦИХ) в сектор „Строи-

телство“ подписа с Евро-

пейската комисия договор 

за финансиране по Про-

грама „Цифрова Европа”. 

Документа парафира изп. 

директор на КСБ Валентин 

Николов, с което бе даден 

официален старт на проек-

та. Това ще е първият по-

добен хъб не само в Бълга-

рия, но и за цяла Централна 

и Източна Европа.

За осъществяването 

на проекта през 2021 г. бе 

създадено сдружение „Евро-

пейски цифров иновационен 

хъб в сектор строител-

ство“, което си поставя 

високоотговорната зада-

ча да предоставя услуги 

и да подпомага малките и 

средни предприятия, пуб-

личните институции и об-

ществото за реализиране 

на дигиталната трансфор-

мация в отрасъла, като 

осигури достъп до цифро-

ви решения, вкл. BIM и GIS 

системи, нови технологии, 

добри практики, информи-

раност по отношение на 

изкуствен интелект, екс-

периментални съоръжения 

и др. Част от услугите ще 

бъдат насочени и към пре-

доставяне на надграждащи 

обучения за придобиване на 

специфични знания и умения 

в сферата на дигиталните 

технологии за специали-

сти (архитекти, инженери 

и технически състав) чрез 

създаването на специали-

зиран обучителен център.

За изпълнението на про-

екта сдружението обеди-

нява усилията, експертния 

капацитет и потенциал на 

КСБ, Камарата на архите-

ктите в България, Универ-

ситета по архитектура, 

строителство и геодезия, 

ВСУ „Любен Каравелов“, 

Института по механика – 

БАН, „Клийнтех България“ 

ООД, „Геострой“ АД, „Пла-

некс“ ЕООД, Българската 

асоциация по управление на 

проекти в строителство-

то, „Баумит“ ЕООД и „ЕСРИ 

България“ ООД.

Дейностите по про-

екта целят повишаване 

на информираността на 

компаниите, капацитета 

на служителите им, из-

граждане на партньорства 

и т.н. Това ще доведе до 

повишаване конкурентос-

пособността на фирмите 

от сектора чрез запозна-

ването и внедряването на 

гама от високотехнологич-

ни, иновационни и дигитал-

ни решения, осигурявайки 

реформирането им, както 

и по-голяма ефективност 

и качество в строител-

ството.

Десислава Бакърджиева

С официална церемония бе открита 16,3-километро-

ва отсечка от АМ „Хемус“ между Буховци и Белокопито-

во, в строителството на която са инвестирани почти 

145 млн. лв. от републиканския бюджет.

„Това е стъпка към изграждането на АМ „Хемус“, заяви 

министърът на регионалното развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков, който преряза лентата за-

едно със зам.-министъра на регионалното развитие и 

благоустройството Захари Христов, председателя на 

УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Иво Ива-

нов, областния управител на Търговище Станимир Па-

рашкевов и зам. областния управител на Шумен Христо 

Павлов. Министър Шишков благодари на участниците в 

строителството и пожела безаварийно движение и до-

бра поддръжка. Той подчерта, че участъкът между Бу-

ховци и Белокопитово е проектиран за скорост от 120 

км/ч. По думите му към строителите остава да бъдат 

разплатени 19 млн. лв., които са заложени в бюджета. 

Изпълнител на участъка е ДЗЗД „Хемус-16320“, в което 

са „Инфра Експерт“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ АД, „Ав-

томагистрали-Черно Море“ АД и „Трансконсулт-22“ ООД.

Новите 16,3 км са с две платна за движение с по две 

ленти в посока и две аварийни ленти, средна раздели-

телна ивица, водещи ивици и банкети. В началото на 

участъка чрез п.в. „Буховци - Север“ е осигурено преси-

чането на АМ „Хемус“ с път III-5102 Буховци – Макрио-

полско. По трасето на отсечката има 7 виадукта, мост 

над р. Пакоша, 10 селскостопански подлеза, в края на 

участъка при п.в. „Белокопитово“ са изградени връзки на 

магистралата с първокласните пътища Русе – Разград 

– Шумен и София – Търговище – Шумен.

Мирослав Еленков

HTI България отпразну-

ва 10 години от създаване-

то си със стилен коктейл 

във Военния клуб в София. 

Сред официалните гости 

на събитието бе инж. Лю-

бомир Качамаков, председа-

тел на ОП на КСБ – София. 

Той поднесе на управителя 

на HTI България инж. Кра-

симир Стоянов поздрави-

телни адреси от ОП София 

и от „Вестник Строител“ 

ЕАД.

„През изминалите годи-

ни HTI България стана осно-

вен партньор на строител-

ните фирми в доставките 

за целия асортимент от 

дейности в инфраструктур-

ния и промишлен сегмент. 

Приемете моите адмира-

ции за това, че компанията 

не само отговаря на нужди-

те на строителния бизнес, 

но и предлага иновативни и 

модерни решения“, посочва 

в адреса от ОП София инж. 

Качамаков.

„Дружеството има ус-

пешна и впечатляваща ис-

тория. За изминалия период 

HTI България не просто се 

развива, но и следва най-но-

вите тенденции в строи-

телната индустрия. За еки-

па на вестник „Строител“ 

HTI България е изключител-

но ценен партньор“, пише в 

адреса от в. „Строител“.

Снимка авторът

Снимка Влади Георгиев



5петък, 21 октомври 2022 Ñòðîèòåë



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 21 октомври 2022

Недопустимо е да имаме финансиране, проект и избрани изпълнители за         

Андрей Новаков, евродепутат от Групата на ЕНП:

Емил Христов
Ренета Николова

Г-н Новаков, кои са 
темите, които са на 
дневен  ред  пред  Ев-
ропейския парламент 
(ЕП)?

Работата в ЕП е из-

ключително динамична. 

Сред важните законо-

дателни предложения, 

приети в последно вре-

ме, е известното като 

FAST-CARE, имащо за цел 

да въведе нови разпо-

редби за допълнителна 

гъвкавост и максимална 

ефективност на инвес-

тициите в политиката 

на сближаване.  FAST-

CARE има две посоки – 

едната е да подпомага 

страни членки, които са 

настанили бежанци от 

Украйна, а другата е да 

увеличи авансовите пла-

щания спрямо държавите, 

които имат затруднения 

относно реализирането 

на европроекти. Така ще 

се подпомогнат тези 

инвестиции, които бяха 

засегнати от рязкото 

покачване на цените на 

строителните материа-

ли, на горивата и енерго-

носителите. То постави 

под риск довършването 

на редица обекти, финан-

сирани от Европейския 

съюз. Оказа се, че дого-

вори, подписани през пе-

риода 2019-2020 г., не мо-

гат да бъдат изпълнени 

на същите цени. Заради 

това бе нужно ЕП да се 

намеси, за да бъдат под-

помогнати компаниите в 

сектора и да се избегне 

допълнително забавяне, 

в рамките на което це-

ните на строителните 

материали могат да се 

покачат още повече.

За цялостното ре-

шение от тук насетне е 

необходима комуникация 

с ЕК, за да се индексират 

оперативните програми, 

включително и тези, за 

които България наско-

ро получи одобрение. В 

момента сме свидетели 

на форсмажор, който не 

зависи по никакъв начин 

от строителните ком-

пании, и те не могат да 

изпълнят обектите си в 

срок и с качеството, въз-

ложени им при други ус-

ловия. Поради това мога 

да определя приемането 

на FAST-CARE като една 

от важните стъпки, коя-

то беше направена тази 

година.

Работим заедно  с 

колеги от Европейския 

парламент за това бю-

джетът на ЕС за 2023 г. 

да бъде достатъчно до-

бре балансиран и да има 

пари за инфраструктурни 

проекти и традиционни-

те политики на Съюза за 

развитието на пътно-

то строителство и жп 

транспорта да продължи 

със същите темпове. 

От  из к лючително 

значение е и отпуснато-

то през 2022 г. финан-

сиране за военна мобил-

ност. С него ще може да 

се изгражда пътна ин-

фраструктура, която ще 

бъде с двойно предназна-

чение. От една страна 

ще може да се използва 

от цивилното население, 

но при нужда по нея ще 

бъде транспортирана 

тежка военна техника. 

Тоест ще се проектират 

и изграждат по-широки 

тунели и усилени мосто-

ве, които да издържат 

на подобно натоварване. 

Над 4 млрд. евро са пред-

видени в това направле-

ние.

Строителният бранш 

в България ще има не-

малко възможности и 

по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ), в който 

са предвидени за изграж-

дане много инфраструк-

турни проекти – в сфе-

рата на енергетиката, 

хидромелиоративните 

системи и съоръжения, 

включително и строи-

телството на завод за 

батерии в Стара Загора. 

Последната идея ми из-

глежда доста екзотична 

и се надявам тя да бъде 

реализирана в интерес 

както на хората в Ста-

ра Загора, така и на цяла 

България. Надявам се, 

че ще получим първите 

средства по НПВУ въз-

можно най-скоро. 

Неведнъж съм споде-

лял пред в. „Строител“, 

че за мен бе недопусти-

мо забавянето на НПВУ 

– готов план, предаден 

през април 2020 г. на На-

родното събрание, а след 

това и на служебното 

правителство по това 

време, не беше внесен в 

ЕК. Това беше абсолютно 

ненужно. Също така про-

грамите за период 2021-

2027 г., които трябваше 

да получат одобрение от 

Комисията преди година 

и половина, започнаха да 

получават „зелена свет-

лина“ една по една преди 

седмица. Цялото това 

забавяне поставя под 

риск използването на 

европейските средства, 

тъй като изпълнението 

и на НПВУ, и на новите 

програми на ЕС е огра-

ничено по време. Според 

мен първата работа на 

следващото Народно съ-

брание и правителство 

е да поиска дерогация от 

ЕК и да обясни, че през 

последните 2 г. в Бъл-

гария е имало редовно 

правителство едва 6-7 

месеца. Необходимо е 

българските власти да 

потърсят възможност 

за удължаване на сроко-

вете, в които можем да 

се възползваме от ев-

ропейските средства, 

тъй като говорим за 12 

млрд. лв. Непростимо е 

България да пропусне и 

1 ст. от тях, тъй като 

това са пари за всяка 

община в страната и за 

проекти, които трудно 

биха могли да се изпъл-

нят без помощ от Евро-

па.

Кога страната ни 
може да очаква да бъде 
и з п л а т е н  п ъ р в и я т 
транш по НПВУ?

За  да  получим фи-

нансиране  по  Плана, 

България трябва да е 

хармонизирала законода-

телството си, свързано 

с него. Ангажиментът на 

страната ни към ЕС е да 

приеме над 20 законопро-

екта. За мен е загадка 

как това ще се случи, ако 

ние нямаме Народно съ-

брание. Предишният ми-

нистър-председател Ки-

рил Петков каза, че за да 

получим парите по НПВУ, 

е нужно законите да се 

одобрят, но служебният 

вицепремиер по упра-

вление на европейските 

средства Атанас Пека-

нов го опроверга. Оче-

видно едно от двете не 

отговаря на истината. 

Със сигурност България 

трябва да изпълни оп-

ределени изисквания, за 

да получи пари по Плана. 

Належащо е час по-скоро 

Народното събрание да 

заработи и хората в него 

да се държат държавни-

чески, за да не се бави 

повече НПВУ. 

ЕК одобри две от 
важните за строител-
ния сектор програми 
за периода 2021-2027 г. 
- „Транспортна свърза-
ност“ и „Околна среда“. 
Кои ще са приоритетни-
те обекти в тях?

По Програма „Транс-

портна свързаност 2021-

2027“ (ПТС) с бюджет 

над 3,1 млрд.  евро са 

залегнали няколко клю-

чови проекта. Първият 

е довършването на ма-

гистрала „Струма“ през 

Кресненското дефиле. На 

второ място е АМ „Русе 

- Велико Търново“, която 

ще осигури транзитния 

трафик по трансевро-

пейския транспортен Ко-

ридор 9 и международен 

път Е85 в границите на 

България. Това е изключи-

телно важен за страна 

ни участък. Тунелът под 

Шипка също е предвиден 

за финансиране по ПТС. 

Надявам се там строи-

телно-монтажните ра-

боти да започнат час 

по-скоро, тъй като има 

избран изпълнител. 

Приоритетни жп про-

екти са отсечката от 

Елин Пелин до Костенец и 

участъкът между Перник 

и Радомир. Както виж-

дате, предстои много 

работа за строителни-

те компании в България 

по европейски проекти. 

Разбира се, те са доста 

сложни за изпълнение и 

ще е необходимо време 

за реализирането им.

Не  са  малко  и  ин -

вестициите, които са 

планирани по Програ-

ма „Околна среда 2021-

2027“ .  Бюджетът й е 

3,5 млрд. лв., като сред-

ствата ще бъдат насо-

чени към подобряване на 

ВиК инфраструктурата 

Снимка Емил Христов
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        лот 3.2 на АМ „Струма“, а да не изграждаме отсечката

и качеството на атмос-

ферния въздух, еколого-

съобразно управление на 

отпадъците и опазване 

на биоразнообразието, 

както и превенция и уп-

равление на риска от 

наводнения, свлачища и 

горски пожари.

Според мен има по-

тенциал тежкият период 

на инфлация, непрекъсна-

то повишаващи се цени, 

липса на работна ръка и 

недостиг на финансиране 

да приключат в зависи-

мост от това как Бълга-

рия ще използва възмож-

ностите от ЕС. Въпрос 

на амбиция е дали бъде-

щите управляващи ще си 

го поставят за цел. 

Друга тема, която 
е много важна за стра-
ната ни, е как ще про-
дължи да се реализира 
кохезионната политика 
на ЕС?

Оказа се, че тя не е 

нещо, което принадлежи 

на миналото, а напро-

тив. Радвам се, че бях 

част от отбора, който 

помогна кохезионната 

политика да продължи, и 

то с доста солидни ар-

гументи. Имаше период, 

в който някои евродепу-

тати излизаха на трибу-

ната в ЕП, за да питат 

колко време ще продължи 

да се финансира стро-

ителството на големи 

инфраструктурни проек-

ти в България и Румъния 

за сметка на нетните 

донори на ЕС. Техните 

твърдения не се оказаха 

самата истина. Напри-

мер когато отидеш на 

модернизирана жп линия в 

България по европроект и 

видиш, че по нея се движи 

влакова композиция нем-

ско производство, ста-

ва ясно, че значителна 

част от финансирането 

за страната ни отива в 

други държави, попълнили 

с вноските си европей-

ския бюджет. Друг при-

мер е Дунав мост 2 – той 

може да свързва България 

и Румъния, но по него се 

движат полски камиони с 

немска стока, която оти-

ва вероятно при гръцки 

клиент, а шофьорът е от 

Словения. Тоест тази ин-

фраструктура подпомага 

поне 10 различни страни 

по веригата. Много е 

тесногръдо да се казва, 

че се инвестира само в 

един град или държава. 

От тази гледна точка 

се видя, че поне 70% от 

всяко евро, което държа-

вите нетни донори на Ев-

ропейския съюз внасят, 

се връщат под някаква 

форма при тях.

Изберете си произ-

волна болница, която е 

реновирана у нас по ев-

ропейски проект, влезте 

в нея и попитайте откъ-

де идва оборудването. 

Повечето е от Холандия, 

Франция или Германия. 

Доказа се, че от кохе-

зионната политика има 

само печеливши и няма 

губещи. Заради това тя 

продължава да същест-

вува  и  близо  35% от 

бюджета на Европа се 

използват да имаме нор-

мални пътища и добро 

образование и здравео-

пазване. 

Искам да подчертая 

нещо много важно, на 

което вярвам, че чита-

телите на в. „Строител“ 

ще обърнат внимание, 

а именно, че се изменя 

регламентът за между-

народните транспортни 

коридори, с което да се 

повиши тяхната пропуск-

ливост и инвестициите 

в тях. Това, което ще 

направя, е да поискам въ-

веждането на норматив 

за пресичане на европей-

ска граница между Бъл-

гария, Румъния и Гърция, 

който да е до 1 минута 

за проверка на камион. 

Идеята е компаниите да 

могат да разчитат, че 

тези пунктове ще бъдат 

по-добре организирани и 

разширени. Сигурен съм, 

че това ще помогне не 

само на превозвачите, 

но и на строителните 

компании да си вършат 

по-бързо работата.

По време на предиш-
ното редовно правител-
ство бе спряно изпълне-
нието на лот 3.2 на АМ 
„Струма“. Съществува 
ли  риск относно за -
вършването на магис-
тралата през Креснен-
ското дефиле?

Както вече споделих, 

реализирането на от-

сечката е залегнало в 

Програма „Транспортна 

свързаност 2021-2027“. 

Финансиране ще има, но 

остава да има консенсус 

по отношение на това 

кой проект на трасето 

да бъде реализиран. Мо-

ето мнение на база на 

чутото от експертите 

е, че най-разумното е ма-

гистралата да се разде-

ли на две, както бе посо-

чено в Източния вариант 

Г10.50. 

С тр ои т ел с т в о т о 

на  дълъг  ту нел  през 

Кресненското дефиле, 

което бе сред опциите за 

лот 3.2, е изключително 

рисково. Първо, защото 

има радиоактивна руда 

в района на трасето на 

съоръжението. Второ, 

изкопният материал от 

този тунел би трябвало 

да бъде складиран някъ-

де, а ако е радиоактивен, 

сами преценете какво би 

означавало това за хора-

та и природата, където 

ще бъде транспортиран. 

Също така кой би пъту-

вал през тунел, в който 

има радиация? Трябва да 

споменем и Крупнишкият 

разлом, който знаем, че е 

земетръсна зона. Дълъг 

тунел в този участък би 

бил сериозно предизвика-

телство. Може би било 

интересно да се провери 

и колко компании в Евро-

па могат да построят 

подобен тунел и дали по 

някакъв начин са прояви-

ли интерес към проекта.

За мен най-разумно-

то е да се доверим на 

експертите, които каз-

ват да има две платна в 

дефилето, защото това 

няма да навреди на окол-

ната среда. Природоза-

щитниците искат тра-

фикът да излезе от там. 

Но истината е, че ако не 

построим тази магис-

трала, ще има петорно 

увеличение на трафика 

в Кресненското дефиле. 

Недопустимо е да имаме 

финансиране, проект и 

избрани изпълнители за 

лот 3.2 на АМ „Струма“, 

а да не изграждаме от-

сечката.

По моя покана преди 

няколко месеца предсе-

дателят на Комисията 

по регионално развитие 

в Европейския парламент 

Юнус Омарже посети 

България. Използвах въз-

можността да го запоз-

ная с етапа на развитие 

на няколко проекта, сред 

които лот 3 .2  на АМ 

„Струма“ и тунелът под 

Шипка. Трудно намирах 

думи, с които да му обяс-

ня защо в държава, която 

има спечелен проект, 

финансиране, одобрени 

изпълнители, осигурено 

авансово плащане, не се 

строи, че това се случ-

ва, тъй като едно прави-

телство се е сменило с 

друго. Г-н Омарже прояви 

искрено недоумение как е 

възможно да се изпускат 

срокове и да се рискува 

загуба на европейски 

средства. Смятам, че 

повече не може да си поз-

волим подобно забавяне. 

Вярвам, че българските 

граждани сами ще потър-

сят сметка на хората, 

които са довели дотук 

нещата. Безвъзмездно-

то европейско финанси-

ране е в помощ на целия 

български народ. Никой 

няма полза да се губят 

човешки животи през 

ден при пътни инциденти 

в Кресненското дефиле. 

Всеки ден има катастро-

фа там и поставянето на 

колчета, знаци и всякакви 

маркировки е просто вре-

менно решение. 

Спомням си реплики-

те на служител в Евро-

пейската комисия, който 

се беше обърнал към би-

вшите управляващи и ги 

бе попитал дали в рам-

ките на този век авто-

магистрала „Струма“ ще 

бъде завършена. Надявам 

се никога повече да не 

питат такива неща, за-

щото България има едно 

безусловно предимство 

– своето местоположе-

ние. Ние сме незаобико-

лим фактор по пътя от 

Истанбул до Ротердам. 

През страната ни преми-

нава и целият трафик от 

пристанището в Солун и 

можем да се възползва-

ме от възможността да 

взимаме транзитни так-

си. В момента излиза, че 

като не изграждаме пъ-

тища, изпращаме трафи-

ка през Румъния или други 

съседни държави. Това е 

престъпно за мен.

Мнението ми като 

човек,  който е тясно 

свързан с транспортния 

бранш, но добре позна-

ва и строителния, е, че 

отношението напосле-

дък към представители-

те на този бизнес у нас 

като към престъпници 

по дефиниция е пагубно. 

Според мен отношение-

то трябва да бъде като 

към партньори и ако има 

възникнали проблеми, те 

да се решават чрез диа-

лог. Сектор „Строител-

ство“ генерира голяма 

част от БВП на страна-

та и дава хляб на десет-

ки хиляди души в Бълга-

рия, и то такива, които 

трудно биха могли да се 

преквалифицират в нещо 

друго. Надявам се това 

негативно говорене да е 

било само етап от наше-

то развитие и да е оста-

нало в миналото.

Какви ще са прио-
ритетите в работата 
Ви в Европейския парла-
мент до края на година-
та и през 2023 г.?

До края на годината 

отново ще участвам в 

преговорния екип на ЕП 

за бюджета на Европей-

ския съюз за следваща-

та година и ще направя 

всичко възможно от една 

страна агенциите на ЕС, 

които имат отношение 

към България, като Ев-

ропол и ОЛАФ, да бъдат 

добре финансирани. 

Също така ще работя 

финансирането по опе-

ративните програми да 

бъде налично и страната 

ни да може да се възполз-

ва от него.

За България специал-

но мога да кажа, че бли-

зо 56 млрд. лв. предстои 

да бъдат освободени от 

страна на ЕП и да са на 

разположение през на-

стоящия програмен пе-

риод. За мен приоритет 

номер едно на новото 

правителство трябва 

да бъде встъпване в не-

забавна комуникация с 

Европейската комисия, 

така че тези средства 

да тръгнат към Бълга-

рия. 

Другото е да се за-

дълбочи партньорството 

с българските общини. В 

рамките на делегация от 

Комисията по регионално 

развитие в Европейския 

парламент -  REGI ,  се 

проведоха няколко срещи 

с ръководството на На-

ционалното сдружение 

на общините в Република 

България. Изключително 

тревожно бе това, кое-

то ни казаха, а именно, 

че никой не обсъждал с 

тях НПВУ. Те нямат идея 

къде да отидат и как да 

кандидатстват. Когато 

тези пари дойдат утре 

в България, те трябва 

да се усвояват от общи-

ните. Важно за тях е да 

знаят какво се изисква 

от тях и да имат про-

ектна готовност. В мо-

мента това липсва.

Както казах, нужни са 

разговори с ЕК, за да се 

удължат сроковете, за 

да не загубим пари, тъй 

като плащанията са до 

2026 г. Ние имаме малко 

повече от 3 г. Сами раз-

бирате колко трудно ще 

може да се проектира, 

изпълни и одитира един 

голям инфраструктурен 

проект за това време. 

Със сигурност ще има 

доста предизвикател-

ства.

Надявам се все пак, 

подходът, който демон-

стрираше държавата 

доскоро, да остане в ми-

налото. Имаме нужда от 

сериозен прагматизъм и 

отношение към всички, 

които са засегнати от 

дейностите на държа-

вата, а не да се демон-

стрира арогантност и 

дистанция, както се слу-

чи с превозвачите преди 

време, или пък със строи-

телните компании, които 

се наложи да излязат на 

протест, за да искат за-

плащане за извършените 

СМР. Получи се, все едно 

че трябва да просят за 

това, което вече са из-

работили. За мен е неве-

роятно как при подписа-

ни договори и изпълнена 

дейност се налага На-

родното събрание да ре-

шава дали да ти плати за 

свършената работа.

Един от приоритети-

те ми през 2023 г. ще е 

опашките по границите 

в България да изчезнат. 

По темата се събира 

петиция  със  100  000 

подписа, която ще бъде 

внесена в Европейския 

парламент. Много хора 

се включиха, за което им 

благодаря. Възнамерявам 

да докарам до край тази 

си инициатива.

Използваме възмож-
ността да Ви поканим 
д а  п р и с ъ с т в а т е  н а 
Бала на строителя, кой-
то тази година ще бъде 
специален,  тъй като 
КСБ отбелязва своята 
15 годишнина. Какво ще 
пожелаете на предста-
вителите на организа-
цията и бранша?

В КСБ членуват ком-

пании, които имат раз-

нородна дейност, но все 

в сферата на строител-

ството. Много от моите 

предшественици в се-

мейството ми са се за-

нимавали със строител-

ство – или са изграждали 

жп линии, или са участ-

вали в работата по про-

копаване на тунели, така 

че за мен тази покана 

идва от съмишленици. 

Аз самият като дете на 

строителни работници 

прекарах голяма част от 

детството си на каска-

дата „Белмекен-Сестри-

мо“ в периода, в който тя 

се изграждаше. 

Бих искал да поздравя 

ръководството на Кама-

рата и представителите 

на целия сектор. Аз мисля, 

че браншовата организа-

ция е наследник на хора, 

които през годините са 

възстановили България 

от изостанала османска 

провинция в модерна ев-

ропейска държава. Хора 

като Стефан Стамбо-

лов са работили за това 

наши сънародници да се 

обучат в чужбина и да 

се върнат в страната 

ни, за да я развият и из-

градят по начина, който 

я виждаме днес. Горд съм, 

че са се намерили такива 

родолюбци, които смело 

продължават делото на 

строителите на съвре-

менна България. Пожела-

вам им да продължат из-

граждането на прекрасни 

обекти, които да бъдат 

сочени като пример.

Четете ли в. „Стро-
ител“ и какво е мнение-
то Ви за изданието?

Аз съм абониран за 

в. „Строител“ и го полу-

чавам вкъщи. Редовно 

следя това, което пише-

те, и съм впечатлен как 

екип от десетина души 

може да създава толко-

ва качествена специа-

лизирана журналистика. 

Бил съм на няколко меро-

приятия, организирани 

от медията, и мисля да 

се абонирам и за всички 

следващи събития, поне-

же много ми харесват.
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Имаме дългогодишно сътрудничество с КСБ и с 

вестник „Строител“. Вече е традиция да организираме 

изложба, показваща труда на строителите, които рабо-

тят за развитието на София като европейска столица. 

Тази година експозицията показва точно това – 15 го-

дини София в ЕС. Градът се развива благодарение на ев-

ропейската солидарност и благодарение на хиляди хора. 

Помня всеки един обект, който е реализиран в Со-

фия – от най-малкия до най-големия, но няма как да не 

отлича метрото. Когато станах кмет, дадох обещание, 

че строителството му няма да спира. Сега изграждаме 

нови 3 км с 3 станции от подземната железница. Друга-

та година планираме да започнем още 6 км с 6 метро-

станции към жк „Слатина“, въпреки че този участък 

беше изваден от Националния план за възстановяване 

и устойчивост. 

Последният ни завършен обект е ремонтът на 

Минералната баня в Банкя, която вече функционира. 

Успяхме да възстановим този паметник на културата 

и така да покажем своето отношение към старите 

сгради и наследството ни. Която и фотография да 

погледна от изложбата, мога да разказвам с часове 

за нея. Благодаря на строителите, че показаното тук 

се е случило.

Йорданка Фандъкова, кмет на 
Столичната община: 

Като председател на ОП София няма как да не се рад-

вам на постиженията на софийските строители и реали-

зираните от тях впечатляващи обекти. Сътрудничест-

вото на Областното представителство със Столичната 

община е дългогодишно и конструктивно, имаме работещ 

диалог както с кмета Фандъкова, така и със зам.-кмето-

вете и с главния архитект на столицата. Много са об-

щите теми, които дискутираме, като инвестиционната 

програма на общината, подобряването на нормативната 

и поднормативната база, необходимостта от адекватна 

индексация, дигитализацията, гарантирането на качест-

вото на изпълнение на обектите, липсата на кадри. До-

брото партньорство е ключово за успешната реализация 

на изключително сложните и мащабни проекти, които се 

изпълняват на територията на града, и искам и аз да из-

разя моята и на колегите от ОП София благодарност към 

г-жа Фандъкова и екипът й. Ще продължаваме да търсим 

заедно решения на актуалните предизвикателства, пред 

които са изправени както строителите, така и община-

та. Благодаря и на екипа на вестник „Строител“, който 

както винаги се е справил страхотно и ни предлага една 

чудесна експозиция от изпълнени от българските строи-

тели обекти, с които както ние, така и нашата столица 

можем да се гордеем.

Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ 
София, член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД:

Инж. Илиян Терзиев по-

сочи, че за него е изключи-

телна чест и удоволствие 

възможността да открие 

9-ата изложба на КСБ и 

в. „Строител“, която се 

реализира с подкрепата 

на Столичната община. 

Той заяви, че разглеждайки 

паната, изпитва огромна 

гордост и удовлетворение 

от постиженията на бъл-

гарските строители. „Над 

95% от построените обек-

ти са дело на български 

фирми. Говорим за много 

сериозни проекти, изпълне-

ни в последните 15 години с 

професионализъм и високо 

качество - метрото и пре-

красните му станции, буле-

варди, улици, сгради, учили-

ща, детски градини, Арена 

„София“ и още много други. 

Виждаме каква огромна 

промяна и развитие има 

в София и как градът ни 

става все по-красив“, под-

черта председателят на 

УС на КСБ. Той коментира 

и обидното и безотговорно 

поставяне на етикети на 

бранша, като покани хора-

та, отправящи обвинения, 

да посетят и разгледат 

изложбата, защото пока-

заните в нея обекти са си-

лен и категоричен отговор 

на всички хвърлени в прос-

транството обиди срещу 

строителите.

Инж. Терзиев благода-

ри на Столичната общи-

на, един от най-големите 

възложители на работа 

за бранша, и специално на 

кмета Фандъкова и екипа 

й за това, че не спират 

да инвестират в модер-

низацията на София, за 

доброто партньорство и 

конструктивния диалог, 

изградени в годините. „Без 

тази проактивна инвес-

тиционна дейност голяма 

част от показваните днес 

обекти нямаше да могат 

да се осъществят“, изтък-

на още инж. Илиян Терзиев. 

Той посочи, че на 26 октом-

ври, Димитровден, строи-

телите отбелязват про-

фесионалния си празник. 

„Бих искал да благодаря на 

всички колеги за техния 

професионализъм, търпе-

ние, воля и отдаденост 

на професията. Трудът на 

строителя е благороден! 

Пожелавам им здраве, мно-

го успешно реализирани с 

високо качество и в срок 

проекти. И нека да се рад-

ват на общественото ува-

жение, което заслужават”, 

каза председателят на УС 

на КСБ.

„Поздравявам Кама-

рата на строителите в 

България и в. „Строител“ 

за прекрасната изложба. 

Ние сме партньори от го-

дини по отношение на раз-

витието и промяната на 

града. Тази година експози-

цията е посветена освен 

на Деня на строителя и на 

15-годишнината на КСБ, и 

на 15 години от влизането 

на България в ЕС“, заяви 

кметът на Столичната 

община Йорданка Фандъ-

кова и допълни, че благо-

дарение на европейската 

солидарност София се е 

променила през последни-

те години. „Няма как да из-

граждаме и да променяме 

страната си без профе-

сионализма, отговорност-

та и компетентността на 

строителите. Това, което 

винаги дискутираме на 

срещите с КСБ, е начинът, 

по който трябва да се кон-

тролира целият строите-

лен процес, така че да има-

ме не само завършени, но 

и качествени обекти“, до-

бави тя. „Позволете ми да 

отправя моите поздрави 

във връзка с предстоящия 

професионален празник на 

строителя - Димитров-

ден. Искам да благодаря 

и на всички фирми, чиито 

обекти са намерили място 

в изложбата, защото това 

е един критерий за тяхна-

та отговорност към сто-

личани“, завърши кметът 

на Столичната община. 

Снимки в. „Строител“

 от стр. 1
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За повече информация се обадете на своя търговски представител.

Изпробвайте най-новите технологии 
с машини под наем Caterpillar

Ако имате проекти, чието изпълнение изисква
различно оборудване, а искате да спестите 
високите инвестиции за закупуването му и да 
не поемате излишен риск, услугата “ПОД НАЕМ”
на “Елтрак България” е точното решение за вас.

                                      
                                 

Предлагана техника под наем:
    земекопни машини;
    пътностроителни машини;
    кари;
    дизелови генератори.

                ПРЕДИМСТВА:     

възможност за закупуване
 и тестване на машината 

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

02/818 30 00
056/80 68 51
052/57 44 00
042/28 00 80

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

МАШИНА CATERPILLAR

ПОД НАЕМ 

ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

Вестник „Строител“ благодари за подкрепата на:

По събитието работиха Мартин Стоянов, Галя 
Герасимова, Влади Георгиев, Мирослав Еленков, Роси-
ца Георгиева, Емил Христов, Ренета Николова

Видео репортаж от събитието, изработен от 
в. „Строител“, може да се види на сайта на издание-
то  www.vestnikstroitel.bg и на YouTube канала на вест-
ника. Снимките от изложбата са качени в галерията 
на сайта на в. „Строител“.

Дончо Барбалов, зам.-кмет на СО по „Финанси и здравеопазване“:

някои големи проекти в София – не 

само метрото, но и кръстовищата на 

две нива, 28-те училища, които бяха 

обновени, изградените детски ясли и 

градини. 

Има няколко направления, в кои-

то работата далеч не е приключила. 

Едно от тях е завършването на тре-

тия градски ринг, за да извадим дви-

жението от централната част и да 

облекчим връзките между отделните 

части на града. Това е изключително 

важно. Друг стратегически обект е 

продължаването на метрото. Ключово 

през следващите години е с нашата 

работа да насочваме инвестициите 

към хората, да създадем по-приветли-

ва градска среда.

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

За последните 15 години столицата много се 

промени, като особено осезателно е развитието на 

пътната инфраструктура и метромрежата. За мен 

денят, в който откриваме експозицията на КСБ и 

в.Строител, е един от най-приятните моменти през 

цялата година. Когато разглеждам изложените пана, 

виждам, че и възложителите, и надзорниците, и изпъл-

нителите са си свършили работата и са направили 

много хубави неща за софиянци. За съжаление напосле-

дък много рядко се говори за хубавото, което се случ-

ва и значението на подобни събития, като днешното 

е голямо. То дава възможност на жителите и гостите 

на София да видят колко много неща са направени за 

това градът ни да бъде по-красив, по-добре устроен 

и по-добро място за живеене, работа, учене и почив-

ка. Адмирации, че КСБ и в. „Строител“ представят 

едни от най-значимите реализирани през последните 

години обекти в София. Явно генерално си вършим 

работата и доказателство за това са снимките в 

изложбата.

Изложбата „Виж София – 15 години 

заедно строим за хората“, организи-

рана от КСБ и в. „Строител“, е много 

добро обобщение на случилото се в 

София. Поне половината от обектите 

в нея са финансирани от Столичната 

община. Мисля, че сме позабравили 

Фотоизложбата е със-

тавена от 60 пана с про-

фесионални фотоснимки, 

някои от които заснети 

въздушно с дрон. Те показ-

ват знакови съоръжения от 

пътната, образователна-

та, екологичната инфра-

структура в столицата, 

изградени в последните 

15 г. Сред тях са станции-

те от трите линии на ме-

трото, Софийският около-

връстен път, нови сгради 

на детски градини и учили-

ща, облагородени паркове 

и зони за отдих и др. До 31 

октомври гражданите и 

гостите на столицата ще 

могат да видят как градът 

се променя благодарение 

на реализацията на различ-

ните строителни проекти.
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Отвориха офертите в обществена-

та поръчка за избор на изпълнители за 

проектиране и строителство на ули-

ци и съоръжения в София. Търгът е на 

обща стойност 61 млн. лв. без ДДС и е 

разделен в три позиции. Първата е за 

реализиране на ново транспортно-ко-

муникационно решение по бул. „Ген. М. 

Д. Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. 

„Витоша”, включващ и транспортен ту-

нел НДК, и рехабилитация на пътните 

платна на бул. „Васил Левски“ от бул. 

„Фр. Нансен“ до ул. „Граф Игнатиев“. По 

нея подадените оферти са на „ГБС - Ин-

фраструктурно строителство“ АД, от 

„Монолит София“ АД и от „БС Конструк-

ция“ АД. Втората позиция е за изграж-

дане на бул. „Копенхаген“ от метро-

станция 18 до бул. „Цариградско шосе“, 

район „Младост“. Отворените оферти 

по нея са на: „Щрабак“ ЕАД; „Геострой“ 

АД; ДЗЗД „Копенхаген-23“, ДЗЗД „Про-

ект Копенхаген“, в което влизат „Обо-

нато Билд“ ЕООД, „Пауър Смарт“ ООД и 

„Пътпроект“ ЕООД; Обединение „Копен-

хаген“, съставено от „Трейс Груп Холд“ 

АД и „Нивел Строй“ ЕООД; „Хидро-Вод 

Строй“ ДЗЗД с участници от „ВДХ“ АД 

и „Хидрострой“ АД; „ИСА 2000“ ЕООД; и 

„Енвайро Клийн“ ЕООД.

По позиция 3, която е за реконструк-

ция на трамвайния релсов път по бул. 

„Княгиня Мария Луиза“ между ул. „Опълчен-

ска“ и ул. „Козлодуй“, са подадени оферти 

от „Витез Проспект“ АД и Обединение 

„Транспът Инфра 2022“, в което са „Тран-

сремонтстрой“ ЕАД, „Пътстрой-92“ АД и 

„Инфра про консулт“ ООД. 

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Кметът на София Йордан-

ка Фандъкова и зам.-кметът 

по „Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов 

провериха строителните 

дейности по северното плат-

но на ул. „Филип Кутев“ в 

участъка от ул. „Атанас Ду-

ков“ до ул. „Сребърна“. Тра-

сето е с дължина от 600 м 

и към момента е изградена 

подземната инфраструктура 

– канали, тръбна и ел. мрежа, 

отводняване. Извършена е и 

реконструкция на съществу-

ващия газопровод. Успоредно 

се прави корекция на р. Дра-

галевска и СМР на мостово-

то съоръжение. 

Строителството на но-

вата отсечка от ул. „Филип 

Кутев“ започна след изпъл-

нението на първия етап от 

улицата между ул. „Атанас 

Дуков“ до ул. „Сребърна“. От 

Столичната община обя-

виха, че при подходящи ме-

теорологични условия през 

следващата година ще бъде 

положен и последният износ-

ващ пласт асфалт от ул. 

„Атанас Дуков“ до ул. „Сре-

бърна“, ще се изградят тро-

тоарите заедно с освет-

лението и озеленяването. 

Строителството на южно-

то платно на бул. „Филип 

Кутев“ от бул. „Черни връх“ 

до ул. „Сребърна“ ще започне 

през пролетта. 

купел“. За нея са отворени 

офертите на „РаТек“ ООД 

и ДЗЗД „Зона 2“, съставено 

от „Автомагистрали Со-

фия“ ЕООД, „Инжстройин-

женеринг“ ЕООД и „Трилум 

инженеринг“ ЕООД. 

За ремонт и поддръжка 

на пътната инфраструкту-

ра в районите „Връбница“, 

„Възраждане“, „Илинден“ и 

„Люлин“ в третата пози-

ция се състезават: Обе-

динение „Трета зона 2022“, 

в което са „Геострой“ АД, 

„Пътстрой-92“ АД и „Кому-

Отворени са офертите в тър-

га за текущ ремонт и поддръжка 

(ТРП) на пътната инфраструктура 

в София. Поръчката е на стойност 

200 124 999,99 лв. без ДДС и е с продъл-

жителност от 48 месеца. Процедура-

та е разделена в 7 обособени позиции 

(ОП). 

В първата е за ТРП на пътната мре-

жа в районите „Лозенец“, „Витоша“ и 

„Триадица“. За нея има 4 оферти – „Трейс 

Груп Холд“ АД, „БГН Инженеринг“ ЕООД, 

„Автомагистрали“ ЕАД и „Луксор Инвест 

Груп“ ЕООД.

В ОП 2 влизат районите „Банкя“, 

„Красна поляна“, „Красно село“ и „Овча 

Обявена е обществена 

поръчка за строително-мон-

тажни работи на пътната 

мрежа и тротоарните на-

стилки на територията 

на район „Нови Искър“. В об-

хвата на търга влизат дей-

ности по текущ ремонт и 

поддръжка на паркинги, меж-

дублокови пространства, 

подлези, пасарелки, канавки, 

банкети, тротоари и асфал-

товите настилки по улична-

та мрежа. Възложителят ще 

определи в писмено извес-

тие (възлагателно писмо) 

съгласно договора местопо-

ложението на конкретните 

участъци, обема и видовете 

работи, за които ще се изпъл-

няват дейностите, предмет 

на поръчката. Стойността 

на СМР, които ще се реали-

зират, е 5 млн. лв. без ДДС. 

Критерият „Организация за 

изпълнение на поръчката“ ще 

има тежест 50 т., предложе-

ната от участниците цена 

– също 50 т. Продължител-

ността на изпълнение е 36 

месеца. Оферти могат да се 

подават до 7 ноември. 

нал Инженеринг“ ЕООД; и 

ДЗЗД „София Зона3 2022“ 

с участници „Нивел строй“ 

ЕООД и „Констрол“ ЕООД. 

За ТРП на инфраструк-

турата в районите „На-

дежда“, „Нови Искър“ и „Сер-

дика“ по ОП 4 са отворени 

офертите на ДЗЗД „Виа 

строй“ с партньори „Виа 

Конструкт Груп“ ЕООД 

и „Пътно строителство 

Европа“ ЕООД; „Софстрой-

Пи“ ДЗЗД, в което влизат 

„Пътинженеринг-М“ АД и 

„Стефстрой 2010“ ЕООД; 

„Сердика 22“ ДЗЗД с учас-

тници „ПСТ Груп“ ЕАД и 

„Пейком България“ ЕООД. 

За ОП 5, в която са 

включени районите „Кре-

миковци“, „Оборище“ и „По-

дуяне“, се конкурират „ДЛВ“ 

ЕООД, „Бг Нова“ АД и „Ин-

мат София“ ЕООД. 

В шестата обособена 

позиция влизат районите 

„Изгрев“, „Искър“, „Слати-

на“ и „Средец“. Отворе-

ните оферти за нея са на 

„Хидрострой“ АД и от ДЗЗД 

„Зона 6“.

Кандидатите за ОП 7, 

к ъдето  са  районите 

„Младост“, „Панчарево“ и 

„Студентски“, са „Мега-

инвест-холд“ ЕООД и „ГБС 

- Инфраструктурно строи-

телство“ АД.

Нова детска градина ще 

бъде построена в жк „Обе-

ля-1“. Търгът е обявен на 

инженеринг, като се пред-

вижда избраният изпълни-

тел да осъществи проек-

тиране, авторски надзор 

и строителство на учебно 

заведение за 12 групи с плу-

вен басейн и музикален са-

лон. Стойността на всички 

дейности е 13 042 666 лв. 

без ДДС. Срокът за изра-

ботване на технически 

проект ще носи 10 т., сро-

кът за изпълнение - 10 т., 

критерият „Ниво на из-

пълнение като измерител 

на качеството“ – 40 т., и 

предложената цена – също 

40 т. Продължителността 

на изпълнението ще е 840 

дни. Оферти се приемат до 

21 ноември.
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Росица Георгиева

Жълтите павета в цен-

търа на София са със ста-

тут на културна ценност 

от 2016 г., което не само 

ограничава строително-

монтажните дейности, 

но и налага използването 

на остарели технологии, 

неудачни за съвременните 

условия в големите градо-

ве. Екип на в. „Строител“ 

коментира нуждата от 

осъвременяване на мето-

дите на пренареждане на 

паважната настилка със 

зам.-кмета на Столичната 

община по „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов. Поводът беше 

стартиралият през това 

лято ремонт на бул. „Цар 

Освободител“ в отсечка-

та от бул. „Васил Левски“ 

до ул. „15 ноември“ в рам-

ките на големия проект за 

обновяване на публичните 

пространства в Централ-

ната градска част (ЦГЧ) 

на София – Зона 4. След 

пускането на автомобил-

ното движение по пренаре-

дените жълти павета пред 

сградата на Народното съ-

брание се получиха разме-

ствания на паважа вслед-

ствие на тежкия трафик.

„Във времената, кога-

то жълтите павета в сто-

лицата не са възприемани 

като културна ценност, 

не е имало ограничения 

по отношение на ремон-

тирането на отсечките, 

където са положени. Зато-

ва в различните участъци 

основата на този паваж в 

ЦГЧ е различна“, заяви инж. 

Джоргов. Той обясни, че при 

обновяването на трасето 

пред Народното събрание 

е приложена 

технологията, която е 
използвана в началото 
на XX в., а именно пола-
гане на пясък и отгоре 
жълтите павета без 
свързващ елемент. 

„През 2016 г., когато 

е проектиран обектът, е 

трябвало да се предвиди, 

че може да възникне про-

блем при този начин на 

поставяне на паветата. В 

участъка на бул. „Цар Ос-

вободител“ от бул. „Васил 

Левски“ до ул. „15 ноември“ 

са подменени около 2 хил. 

кв. м, покрити с жълти па-

вета. 

Фирмата изпълнител е 
реализирала разписания 
проект за обновяване 
на тази отсечка, както 
и технологията за реде-
не, и детайла за поста-
вяне на паветата. 

Когато беше възстано-

вено движението в ремон-

тирания участък, павета-

та бяха добре наредени, но 

вследствие на динамич-

ното натоварване стана 

проблем. Връзката между 

пренаредена и непренаре-

дената част, която беше 

с размествания и фуги, поз-

воли приплъзване“, обясни 

инж. Джоргов. Той подчер-

та, че няма как в рамките 

на летния сезон да се пре-

нареди целият участък на 

бул. „Цар Освободител“ от 

бул. „Васил Левски“ до Ми-

нистерския съвет. „Пър-

воначално идеята беше 

да се нареди само частта 

от трасето, където има-

ше коловози. Но когато 

започнаха дейностите и 

паветата бяха махнати, 

отдолу като основа откри-

хме кал и керемиди. Зато-

ва трябваше да се направи 

нова основа от трошен 

камък, а в неремонтирания 

участък нямаше такава 

част със здрава основа, 

където да спрем дейност-

ите“, поясни той.

„Размествания се на-

блюдават в частта, къ-

дето има по-сериозни ди-

намични натоварвания. 

Установихме, че разме-

стването е в хоризонтал-

на посока“, обясни инж. Ан-

гел Джоргов. Според него 

може да се предполага, че 

в зоните с по-сериозно 

динамично натоварване 

автентичният детайл и 

гладките керамични паве-

та, поставени върху пясък, 

не са с добра функционал-

ност. „Досега сме напра-

вили две изпитания в две 

различни лаборатории на 

всички материали, които 

се използват. За основа 

е насипан трошен камък, 

отгоре е поставен пясък. 

Ще се осъществи и трета 

проверка“, посочи той. 

Инж. Джоргов обясни, 

че е сформирана работна 

група, в която участват 

освен проектантите и 

външни експерти. Нейната 

цел е да подготви предло-

жение за промяна на пред-

писания детайл. 

„Тази промяна обаче 

трябва да премине през 

съгласувателна процеду-

ра. Проведохме неофициа-

лен разговор с Националния 

институт за недвижи-

мо културно наследство 

(НИНКН) какво биха до-

пуснали като материали, 

които да се използват при 

ремонта. Важно е визията 

да е същата, растерът да 

е същият, но в сместа от-

долу под паветата да има 

не само пясък. Идеята е да 

се постави свързващо ве-

щество в пясъка – 5 см пя-

съчна възглавница, някакъв 

материал и друг тип фуга“, 

разясни инж. Джоргов. Той 

добави, че се провеждат 

нови изследвания на със-

тава на пясъка.

Планира се разместе-

ните павета да бъдат пре-

наредени през пролетта 

на 2023 г., като това няма 

да забави проекта, който 

се изпълнява със средства 

от Оперативна програ-

ма „Регионално развитие 

2014-2020“. Инж. Джоргов 

е категоричен, че ще се 

реализира в срок и няма 

да се стигне до загуба на 

еврофинансиране. Той под-

черта, че фирмата ще пре-

нареди всички разместени 

участъци за своя сметка, 

като ако не се справи са 

предвидени сериозни фи-

нансови санкции - до 830 

хил. лв.

Зам.-кметът на Со-

фия обърна внимание, че 

В проекта за ремонта на жълтите павета на бул. „Цар Освободител“ 
е заложен метод, използван в началото на XX в.

Снимки в. „Строител“ и СО

Обектът изграждане, 

възстановяване и обно-

вяване на публични прос-

транства в Централната 

градска част на София е 

разделен на етапи, като 

предмет на обществената 

поръчка са зоните около пло-

щадите „Народно събрание” 

и „Ал. Невски”, булевардите 

„Васил Левски” и „Цар Ос-

вободител” и част от бул. 

„Васил Левски”, части от 

улици, зелени площи около 

храм-паметника „Ал. Нев-

ски”, храм „Св. София”, пред 

Синодалната палата и около 

паметника на Иван Вазов. 

Също така е заложено да се 

монтира съвременно енерго-

ефективно улично осветле-

ние, поставяне на подземни 

контейнери за отпадъци и на 

пожарни хидранти.

Обществената поръчка 

включва и частично прена-

реждане на жълтите паве-

та – върху площ от 5900 кв. 

настилка от жълт керами-

чен паваж ние възобновява-

ме 2800 кв., и то на отделни 

участъци, а не цялостно.

Детайлът, който е за-

ложен за изпълнение при 

пренареждане на паветата, 

основно е за леко и пешеход-

но движение – максимум до 

50 коли на ден, включително 

аварийни автомобили, а не 

както е сега, хиляди авто-

мобили на денонощие.

Ние изпълнихме про-

ектния детайл, прилагайки 

автентична технология, 

съгласувана с НИНКН. На-

правихме здрава основа от 

трошен камък и след това 

положихме изравнителна 

пясъчна подложка, която не 

е в състояние да осигури 

заклиняването, така че при 

тежко натоварване да няма 

разместване в хоризонтална 

посока.

Необходимо е проектан-

ти и експерти да предложат 

промяна на технологията. 

Готови сме да изпълним мо-

дерни технологии, които се 

използват при реставрира-

нето на културни ценности, 

включващи смеси и матери-

али за подложка и фугиране, 

неувреждащи паветата и 

осигуряващи устойчивост 

при динамичното натоварва-

не, и които са съгласувани с 

всички институции, отгова-

рящи за опазване на култур-

ното наследство.

Инж. Боян Делчев, изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД:

през следващите няколко 

години Столичната общи-

на няма да има проблем с 

ремонта и подмяната на 

амортизирани жълти па-

вета, защото има на склад 

около 1500-1600 кв. м. Той 

информира, че СО е внесла 

проект за текущ и основен 

ремонт на останалите 

зони с жълти павета. За 

тези участъци е 

предвидено използване 
на друг тип материали 
за фугата, които да 
имат по-високи якост-
ни свойства. 

Целта е да не се поз-

волява вода, нафта и дру-

ги вещества да навли-

зат между паветата и 

да оказват въздействие. 

„Действаме по тази тема, 

имаме разработки и те 

са внесени за съгласува-

не в НИНКН. Предстои да 

решим и въпроса за про-

изводство на нова кера-

мична настилка, близка 

по състав на жълтите 

павета, която ще позволи 

да се запази визията на 

бул. „Цар Освободител“. 

За съжаление мината, от 

която са били произведе-

ни жълтите павета, е за-

творена. Столичната об-

щина възложи разработки 

както на български учени, 

така и на унгарски фирми, 

които имат опит в произ-

водството на керамична 

настилка“, заключи зам.-

кметът на Столичната 

община.

През първото десетиле-

тие на XX век в стремежа за 

обновление на столичния град 

се появяват жълтите павета. 

Оригиналната паважна на-

стилка, носеща многообразна 

символика, е дело на кмета на 

София Мартин Тодоров. Жъл-

тите павета са внос от Авс-

тро-Унгария. Произведени са 

от варовика мергел, известен 

в Унгария под името марга, 

който се намира в мина край 

Будапеща. Изкопаният мергел 

се стрива на прах, формува се 

и се изпича в специални пещи 

при температура 1300 гра-

дуса. През 1907 г. и 1908 г. с 

керамичен паваж са постлани 

общо малко над 59 302 кв. м. 

Павирането с жълти кера-

мични блокчета е завършило 

окончателно през 1909 г. 
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от инж. Валентин Зарев – изпълнителен директор  на „Пътинвест-инженеринг“ АД,
относно

АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ” (А-4), „ОРИЗОВО – БУРГАС“,

участък: лот 2 „Стара Загора - Нова Загора“ от  км. 210+100 до км. 241+900

18.10.2022 г.  Инж. Валентин Зарев  
         /Изпълнителен директор/

*Становището е публикувано без редакторска на-
меса.

С настоящото из-

разяваме нашето кате-

горично несъгласие с 

твърденията и заклю-

ченията, представени 

от министъра на МРРБ 

и министъра на МВР на 

пресконференция, излъ-

чена на 12.10.2022 г. от 

15.00 часа, и последва-

щите изявления в медий-

ното пространство. В 

тази връзка представя-

ме нашето становище по 

повдигнатите въпроси и 

направените некоректни 

заключения, както след-

ва:

-  Участък  „Стара 

Загора – Нова Загора“ 

от км. 210+100 до км. 

241+900 е изпълнен в пе-

риода 2010 г. – 2012 г. Въ-

веден е в експлоатация с 

Разрешение за ползване 

№СТ-05-737/27.06.2012 г., 

издадено от ДНСК. Из-

пълнените СМР са в съ-

ответствие с одобрения 

инвестиционен проект и 

Техническа спецификация 

на АПИ 2009 г. (ТС), не-

разделна част от Дого-

вора за строителство. 

По време на строител-

ството са съставени 

всички необходими ак-

тове по Наредба №3 за 

съставяне на актове и 

протоколи по време на 

строителството. Всич-

ки влагани материали са 

предварително окачес-

твени, като по време на 

строителството са из-

вършени изпитвания на 

влаганите материали по 

вид и честота, съгласно 

Техническа спецификация 

на АПИ 2009 г. За всички 

материали са предста-

вени изискуемите доку-

менти за съответствие, 

съгласно действащата 

към 2012 г. норматив-

на уредба. Конкретно 

за асфалтовите работи 

са съгласувани рецепти 

с ЦИПТНЕНС (в момен-

та Институт по пъти-

ща и мостове – ИПМ). 

Взети са общо 1147 бр. 

проби (ядки) от трите 

асфалтови пласта. Из-

питванията на пробите 

от асфалтовите смеси 

отговарят на показа-

телите на одобрените 

рецепти и са в рамките 

на допуските по ТС 2009, 

което е потвърдено и от 

множеството контрол-

ни проби, взети от ИПМ, 

които извършваха ежеме-

сечни проверки по време 

на строителството.

- Категорично се про-

тивопоставяме на на-

правените заключения 

от министъра на МРРБ 

за дебелината на асфал-

товата настилка в це-

лия участък на база едва 

4 проби (ядки), взети на 

две места от участъка – 

км. 224+395, ляво платно, 

и км. 219+000, дясно плат-

но. Имайки предвид, че 

площта на асфалтовите 

работи по директното 

трасе е над 730 000 м2, 

не можем да приемем на-

правените заключения на 

база проби, взети на едва 

две места от участъка. 

Обръщаме внимание, че 

съгласно ТС 2009 на АПИ, 

за да бъде окачестве-

на една асфалтова на-

стилка, се правят проби 

(ядки) на всеки 2000 м2. В 

допълнение, министърът 

на МРРБ следва да е наяс-

но, че съгласно ТС 2009 на 

АПИ се допускат откло-

нения от дебелината на 

асфалтовата настилка, 

но това не бе съобщено 

на пресконференцията. 

По-конкретно: 90% от 

направените проби след-

ва да са в рамките на 

+/- 10% от проектната 

дебелина, а максимално 

допустимото отклонение 

е 36 мм. Тук следва да се 

отчете и че обектът е в 

експлоатация вече пове-

че от 10 години и на база 

целогодишния интензи-

вен трафик може да се 

очаква изтъняване на из-

носващия пласт 3-4 мм. 

- На горецитирана-

та пресконференция не-

коректно и неточно бе 

представена и конструк-

цията на настилката. 

Зона А е  последният 

пласт от насипа и не е 

част от конструкцията 

на настилката, респек-

тивно не се взема като 

конструктивен пласт при 

оразмеряване на настил-

ката. Съгласно одобрения 

проект, строителната 

документация и Прото-

кол обр. 16, с които обек-

тът е приет от ДНСК, 

конструкцията е 70 см, 

както следва:

 сплит мастик SMA 

12 ПмБ 45-80/65 - 4 см;

 биндер, АС 16 биндер 

Пм Б 25-55/55 - 6 см;

 битумизирана осно-

ва, АС 31.5 осн А0 50/70 

- 12 см;

 цименто стабилизи-

рана основа - 20 см;

 основа от несор-

тиран трошен камък 

0-40мм - 28 см. 

- Не отговаря на ис-

тината и твърдението, 

че обектът до момента 

не е проверяван от нито 

една институция. Ос-

вен вече споменатите 

ежемесечни проверки от 

Института по пътища и 

мостове, през 2014 г. бе 

извършена проверка и от 

чуждестранна лаборато-

рия по линия на „Подкрепа 

за оценка на качеството 

на транспортни проек-

ти” (Кохезионен фонд и 

ЕФРР) в България – CCI 

2013CE16BAT070. Заклю-

чението от доклада е, 

цитирам: Общата твър-
дост (модул на еластич-
ност) на настилката, 
получена при изпитване-
то с ДТП, показва, че на-
стилката е структурно 
здрава с малък или ника-
къв риск за намаляване 
на очаквания проектен 
живот“ .  И змерените 

модули на еластичност 

(носимоспособност) на 

настилката в преобла-

даващата част от учас-

тъка са два пъти по-го-

леми от изискуемите, 

което само по себе си 

показва качеството на 

изпълнените СМР след 

2-годишна експлоатация. 

Носимоспособността на 

конструкцията е осно-

вен показател при опре-

деляне на необходимост-

та от ремонт и вида на 

самия ремонт. Не става 

ясно защо не е направено 

измерване на носимоспо-

собността към настоящ-

ия момент, което би дало 

много по-реална пред-

става за състоянието на 

настилката, отколкото 

вземането на две проби 

и отправянето на недока-

зани обвинения.

- По отношение твър-

денията за наличие на 

преовлажнен материал 

в подосновните пласто-

ве (несортиран трошен 

камък и зона А от наси-

па) това не може да бъде 

оценка за качеството на 

материалите, а означава, 

че отводнителната сис-

тема на пътя не функ-

ционира, което говори 

за липсата на адекватна 

поддръжка на пътя. През 

последните две години 

пътно поддържане реално 

липсваше, а и като цяло 

същото е на много ниско 

ниво през годините назад. 

Това се видя и при ремон-

та на лот 1 на АМ „Тра-

кия” през 2021 г., когато 

се установи, че цялата 

отводнителна система 

не функционира (колек-

тори, дренажи, ревизион-

ни шахти, дъждоприемни 

шахти, отводнителни 

окопи, водостоци са зат-

лачени, непочистени и на 

места запушени), което 

води до задържане на 

вода в конструкцията на 

пътя и преовлажняване на 

материалите.

- Следва да се вземе 

предвид, че конструк-

цията на настилката 

е оразмерена за нато-

варване 11,5 т/ос, съ-

гласно изискванията на 

нормативната уредба. В 

действителност реал-

ното натоварване на ос 

е значително по-голямо 

– 13-14 т/ос. Това немину-

емо води до по-бързото 

износване и компромети-

ране на асфалтовата на-

стилка. От друга страна 

обектът е в експлоата-

ция вече повече от 10 го-

дини, през които ремонт 

не е извършван. Препо-

ръчителният междуре-

монтен срок при такава 

интензивност на движе-

нието е 7-8 години, преди 

значително да се се вло-

шили експлоатационните 

качества на настилката. 

- Изразяваме несъг-

ласие с коментарите и 

внушенията по отноше-

ние цената на договора 

за упражняване на стро-

ителен надзор. Обръщаме 

внимание на арх. Шишков, 

че в целия свят цената 

за строителен надзор е 

между 3% и 5% от стой-

ността на СМР, като за 

лот 2 на АМ „Тракия” този 

процент е под 1. От дру-

га страна в продължение 

на 2 години ежедневно са 

упражнявали надзор на 

обекта 10 висококвали-

фицирани експерти, под-

сигурени с необходмите 

геодезически инструмен-

ти, квартири, автомоби-

ли, офис и т.н. 

Изразявам дълбокото 

си възмущение от нах-

върляните в медийното 

пространство безпоч-

вени и недоказани твър-

дения, неоснователно 

уронващи престижа на 

строителните и най-вече 

на консултантските фир-

ми, отговорни за законо-

съобразното протичане 

на строителния процес. 

Считам за изключително 

некоректен подхода на 

отправяне на недоказани 

обвинения, неподкрепени 

с доказателства, целящи 

единствено повишаване 

на собствения рейтинг 

за сметка на очерняне на 

доказани професионали-

сти, без дори да им бъде 

дадена възможност да 

отговорят на абсурдните 

внушения.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Георги Сотиров

Доц. Филков, преди око-
ло месец започна новата 
учебна година в Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ). Какво е развитие-
то на катедрите „Водо-
снабдяване, канализация и 
пречистване на води”, „Хи-
дротехника и хидромели-
орации” и „Хидравлика и хи-
дрология” във факултета, 
който ръководите? Колко 
са новите студенти?

Правилно свързвате 

развитието на катедрите 

с броя на студентите. За 

съжаление 2022 г. приемът 

ни е много по-малък от ми-

налата въпреки положените 

усилия за реклама и факта, 

че специалност „Хидро-

строителство“ е защите-

на. В редовно обучение по 

нея първокурсниците са 23, 

толкова са и в специалност 

„ВиК“. От разговори с колеги 

от практиката става ясно, 

че са необходими по около 90 

инженери на година само за 

специалност „ВиК“ и поне 60 

в „Хидростроителство“. Ние 

приемаме около 30% от тази 

бройка и е ясно, че дефици-

тът от кадри в сектора ще 

продължава да нараства.

Другият невидим за об-

ществото проблем е, че 

недостатъчният брой обу-

чавани студенти налага 

редуциране на преподава-

телите. Пример за това е 

„Хидротехника и хидромели-

орации“, съставена от две 

традиционни катедри с над 

60-годишна история. От 17 

преподаватели преди 10 г. 

сега са общо 9. Катедра 

„Хидравлика и хидрология“ 

поддържа сравнително по-

стоянен състав в последно 

време. „Водоснабдяване, ка-

нализация и пречистване на 

води“ е жизнена катедра, 

която има висок потенциал. 

Но макар състоянието й по 

отношение на кадри да е до-

бро, развитието й се забавя 

от намаления брой студенти 

през изминалите 8 г. 

Погледнато от друг ъгъл, 

напускащите колеги не би-

ват замествани от нови и 

млади, с което предаването 

на знания и опит се прекъс-

ва. А това е най-страшното 

– загубата на знания. 

В допълнение оставащи-

те преподаватели поемат 

воденето на по-голям брой 

дисциплини и времето им 

се поглъща почти изцяло от 

тази дейност. Освен всичко 

друго те се разфокусират, 

не могат да се задълбочат 

достатъчно в определена 

тематика, което рефлек-

тира върху научната им ра-

бота. А тя от своя страна е 

свързана с академичното им 

израстване. 

Министерството на об-

разованието и науката през 

последните години реши да 

„стяга редиците“ и въведе 

много сериозни единни изи-

сквания за нашата профе-

сия. От едната крайност 

преминахме в друга. Сега 

отново се говори за повиша-

ване на изискванията, което 

се оправдава с отпуснатите 

средства за увеличаване на 

заплатите на преподавате-

лите. На думи звучи справед-

ливо, но ако го опиша с числа, 

съвсем примерни, ще кажа, 

че повишението на запла-

тите е с 10%, а на изисква-

нията – с 50%, но над вече 

веднъж фиксираните преди 4 

г. В резултат за колегите е 

финансово много по-изгодно 

да инвестират времето си 

за работа като проектанти 

и консултанти, отколкото в 

научно израстване.

Освен това изисквания-

та за академично израства-

не не отчитат адекватно 

приложната същност на 

строителството, с което 

трудностите пред младите 

колеги нарастват. Всички 

тези турбуленции във ви-

сшето образование водят 

до липса на предвидимост и 

става все по-трудно намира-

нето на подходящи кандида-

ти за преподаватели.

Вероятно още дълги 
години чувствителният 
недостиг на специалисти 
в областите, които Ваши-
ят факултет готви, ще се 
отразява на развитието на 
икономиката на страната.

Не се сещам за дял от 

икономиката, който не из-

ползва вода. Недостигът 

на специалисти във водния 

сектор е проблем днес, но 

има реална опасност да се 

превърне в катастрофа след 

10-20 г. Известно е, че про-

мените в образованието се 

отразяват след години. В 

тази връзка сега виждаме 

резултатите от действия 

или бездействия в предишни-

те 10-20 г. А ситуацията се е 

влошила за това време – как-

то в средните училища, така 

и при нас във факултета. Ако 

позволите една метафора, 

свързана с хидрологията, 

сега сме свидетели на отми-

наването на „високата въл-

на“, а маловодието тепърва 

предстои. 

Преди няколко години 

започнахме да говорим за 

недостиг на инженери – хи-

дротехници и хидромелиора-

тори, а сега вече споменава-

ме липсата на достатъчно 

специалисти по най-популяр-

ната в обществото специ-

алност –„Водоснабдяване и 

канализация“. Всички тези 

кадри са нужни на страната 

– огромната водна инфра-

структура иска поддръжка, 

модернизация, развитие в 

съответствие с промените 

в климата. Но качествени 

специалисти не се създават 

от днес за утре – това е дъ-

лъг процес на натрупване и 

предаване на знания.

През 2019 г. Хидротех-
ническият факултет от-
беляза 70 години от своето 
създаване, а през насто-
ящата 2022 г. УАСГ навър-
ши 80 г. Структурата е ва-
жна част от историята на 
учебното заведение. 

Да, като факултетът 

продължава да е ключово зве-

но от Университета по ар-

хитектура, строителство 

и геодезия, допринасяйки 

изключително много за на-

учната дейност. Макар и в 

намалял състав, се стремим 

да следваме добрите тради-

ции в преподавателската, 

научноизследователската и 

консултантската дейност. 

Колеги от Хидротехниче-

ския факултет участват в 

проекта „Чисти технологии 

за устойчива околна среда – 

води, отпадъци, енергия за 

кръгова икономика”, финанси-

ран от Оперативна програ-

ма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-

2020“. Приключихме дейност 

по образователен проект в 

сферата на водните ресур-

си със страните от Запад-

Доц. д-р инж. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет на УАСГ:  

Дефицитът от специалисти в сектора ще продължава да нараства

ните Балкани по програма 

„Еразъм +“ на ЕС. Няма как да 

изброя всички проекти, дори 

само на Националния център 

по сеизмично инженерство, в 

който участват мои колеги. 

Специалисти от факул-

тета оказват съдействие 

на съда и Прокуратурата със 

своите експертни знания, 

съдействат на държавни ин-

ституции в различни направ-

ления. Взехме активно учас-

тие в „Европейската нощ 

на учените“, финансирана 

от „Хоризонт Европа“ на ЕС. 

Там заедно с преподаватели 

от други университети по-

пуляризирахме науката сред 

децата. 

Призовавам колегите от 

бранша да насочват младите 

хора към реализация в сфе-

рата на водите и водното 

строителство. От това ще 

спечели цялото общество.

Eдин от лекционните 
Ви курсове в специалност 
„ Хи др омели ора т ив н о 
строителство“ за студен-
тите от V курс се нарича 
„Специални въпроси при 
отводнителните системи 
и корекции на реки”. В тази 
връзка как бихте коменти-
рали наводнението в Кар-
ловско. 

Бедствието в Караве-

лово, Богдан и другите села 

в района на община Карлово 

не е само по една причина. 

Безспорно огромното коли-

чество валежи за кратко 

време – 211 мм за около 13 ч, 

е в основата. Но влияние 

са оказали и други фактори 

– сечта, струпаната за из-

возване дървесина, малката 

проводимост на корекциите 

в населените места и пр.

Беше казано, че няма не-

законна сеч в района. Това оз-

начава, че тя се е извършва-

ла според одобрени планове. 

Въпросът, който не чух да се 

задава, е дали тези планове 

са адекватни, кой ги прове-

рява и одобрява?

Имам лични наблюдения 

от района на Петрохан и во-

досбора на р. Бързия. Там от 

години тече активен дърво-

добив, не си спомням някога 

гората да е била толкова 

рядка. Случайно или не, но 

две поредни зими имаше се-

риозни гороломи, проходът 

беше затворен с дни. Някой 

да е правил анализ защо се 

случва това? В началото на 

юни т.г. интензивен валеж 

в района разруши пътя и 

проходът беше затворен за 

почти седмица. Пак ли всичко 

е случайност по вина на при-

родата? 

Интересно е, че за с. Кли-

мент, съседно на Каравелово, 

не се споменават проблеми. 

А точно над с. Климент има 

язовир, но никой не отбеляза 

добрия пример за ретензира-

щата способност и ролята 

на язовирите в защитата от 

наводнения.

Снимка авторът
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чалника на отделението 

инж. Танев. След прецизно 

проучване е приет спе-

циален закон за строи-

телство на водопровода 

„Рила – София”, публикуван 

в Държавен вестник на 25 

юли 1925 г., и е даден ход на 

проекта. 

Инж. Иванов е назначен 

за директор на специална-

та дирекция за строител-

ството на водопровода. 

Първият етап включва 

изграждането на участъ-

ка Бистрица – София. Той 

е завършен за по-малко 

от две години. Така на 24 

октомври 1926 г. София 

получава първите количе-

ства рилска вода от Бели 

и Леви Искър. Строежът 

на втората част до Рила е 

започнат през 1928 г., като 

всички главни съоръжения 

са завършени към края на 

1932 г. 

В годините на строежа 

инж. Иван Иванов ръководи 

изработването на точни и 

прецизни планове. Под не-

гово непрекъснато наблю-

дение са изградени 16,1 км 

тунели, 35 км канали и 

35 км железни тръбопрово-

ди. На 24 март 1933 г. на 

стадион „Юнак” от напра-

вения фонтан бликва най-

евтината в Европа вода. 

За успешното завършване 

на водопровода Министер-

ството на вътрешните 

работи награждава инж. 

Иванов с орден „За граж-

дански заслуги” III степен. 

Кметът на София ген. Вла-

димир Вазов (1926-1932) е 

впечатлен от дейността 

на 27-годишния мъж и му 

дава прякора Рилски.

С право и досега за 

най-значителен успех на 

инж. Иван Иванов се счита 

именно построяването на 

водопровода „Рила – София” 

– едно уникално и сложно 

за времето си съоръжение. 

По това време столичани, 

посещавали Виена, отбе-

лязват, че „нашата рилска 

вода е по-хубава от вода-

та на водопровода „Алпите 

– Виена”.

Вторият голям успех 

на инж. Иванов като стро-

ител е 

проектирането и изграж-
дането на яз. „Бели Искър” 

(завирен обем над 15 

млн. куб. м вода). На 30 но-

ември 1935 г. Столичната 

община подписва договор 

с акционерно дружество 

„Оград” за построяването 

на язовирната стена. С 

нея се постига регулиране 

на естествения отток на 

водите. Това строител-

ство, в което са вложени 

126 млн. лв., е резултат от 

измерванията на водите в 

периода 1929-1933 г. „В ху-

бавата долина тази стена 

пресича водите на буйни-

те снежни потоци и зави-

рява водите им в живо го-

лямо планинско езеро. Едно 

знам още отсега – сигурно 

е, че този изграден от чо-

вешката ръка водоем, кой-

то придава на планината 

нова красота, ще носи на 

хилядите хора в долината 

и Софийското поле хубост, 

здраве и живот през веко-

вете”, казва при завършва-

нето инж. Иванов.

С този строеж се по-

ставя началото на язо-

вирното строителство у 

нас. То е и школа за мла-

дите български инженери. 

Тук бъдещият професор 

и академик инж. Димо Ве-

лев, натрупал опит и зна-

ния, написва първата у нас 

По инициатива на акад. Ячко Иванов, 

зам.-председател на Националния клуб на 

строителите ветерани (НКСВ), инж. Виктор 

Шарков, първи зам.-председател на НКСВ, и 

кмета на Самоков Владимир Георгиев е про-

ектирана паметна плоча на талантливия 

строител и един от най-успешните кмето-

ве на София (1934-1944),  чл.-кор. инж. Иван 

Иванов (1891-1965), проектант на язовирите 

„Искър” и „Бели Искър” и на водопровода „Рила 

– София”. 

Почетният монумент е монтиран не-

посредствено след началото на водопрово-

да „Рила – София” - до ВЕЦ „Мала Църква” в 

с. Мала Църква. 

Проектирането и организацията по из-

граждането е дело на инж. Шарков. Дарите-

лите са общо 29. Физическите лица са инж. 

Благой Козарев, инж. Розета Маринова, Цан-

ка Атанасова, акад. Ячко Иванов, доц. д-р инж. 

Строителят на следосвобожденска София за 10 г. превръща столицата в европейски град
Акад. Ячко Иванов

Записалият със златни 

букви името си в истори-

ята на София Иван Ива-

нов е роден в Сливен на 2 

юли 1891 г. Баща му полк. 

Никола Иванов е посветил 

живота си на защитата 

на националната кауза и 

независимост на младата 

Трета българска държа-

ва и загинал като герой 

на бойното поле по вре-

ме на Балканските войни. 

Историята на жизнения 

път на Иван Иванов, бе-

лязан от бащиния пример, 

не е нито уникална, нито 

съвсем обикновена. Като 

син на военен, докато е 

младеж, той много често 

сменя местожителство-

то си – завършва основно 

образование в Стара За-

гора, а средно – в София 

през 1909 г. Веднага след 

това постъпва във Военно 

кадетско училище, но не 

след дълго го напуска. За 

да не бъде в тежест на се-

мейството си, през 1909 г. 

става учител в с. Петърч, 

Софийско, и се подготвя за 

следване в чужбина. Есен-

та на 1910 г. постъпва в 

Техническия университет 

в Мюнхен. През 1912 г. като 

много български студен-

ти в странство прекъсва 

следването си и участва 

като доброволец в Между-

съюзническата война. През 

1915 г. се дипломира като 

строителен инженер. 

За да бъде полезен на 

воюващата си родина, 

през 1918 г. завършва шко-

ла за запасни офицери и е 

зачислен като поручик в 

35-а жп строителна дру-

жина, участва в Първата 

световна война и ръководи 

строителството на жп 

линия в Македония. През 

1920 г. се жени за приятел-

ката си от студентските 

години Матилда Хинце.

Талантлив 
строител

Като много от завър-

шилите в чужбина строи-

телни инженери до 1942-ра, 

годината на създаването 

на Висшето техническо 

училище у нас, инж. Иван 

Иванов се завръща в Бъл-

гария, за да работи за из-

граждането на модерна 

държава. Започва като 

инженер в пътно-паважно 

отделение на Столичната 

община (СО). През 1919 г. 

работи в Министерство-

то на земеделието и прави 

проучване за строеж на 

язовир на р. Тунджа. След-

ващата година отново е 

привлечен в СО като зам.-

началник на отдел „Водни 

строежи” и той започва да 

проучва възможностите за 

решаване на проблема с во-

доснабдяването на млада-

та столица. София, която 

първите години след Ос-

вобождението е още един 

вилаетски град с 12 хил. 

жители, през 1920 г. вслед-

ствие прииждането на 

много бежанци от откъс-

натите територии след 

войната наброява вече поч-

ти 200 хил. души и изпитва 

остра нужда от вода. 

С присъщата си инова-

тивност 

инж. Иван Иванов проучва 
с екипа си водите около 
София, 

в т.ч. Владайската 

река и изворите край Сли-

вница, и стига до заключе-

нието, че те не могат да 

задоволят дори моментни-

те потребности на столи-

цата. Групата се насочва 

към Рилската идея на на-

Водопроводът „Рила - София“
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Чавдар Дончев, инж. Валентин Зарев, инж. 

Саркис Гарабедян, Богомил Петков, доц. д-р 

инж. Георги Линков, инж. Илко Тодоров, инж. 

Йордан Николов, а фирмите са „Главболгар-

строй“ АД, „Инженеринг БГ“ ЕООД, „Никмар 

Кънстракшън“ ЕООД, „Ай Ви Сейлингс“ ООД, 

ЕК „Проектстрой“ – Петър Петров, „Инджов 

19“ ЕООД, „Билдинг Би1“ ЕООД, „Прометей 

ДД“ ООД, „Хидрострой“ ООД - Перник, „Пи 

Ес Ес Строителство“ АД, „Красстрой“ ООД, 

„Универсалстрой инженеринг - Емил Мла-

денов“ ЕТ, „Геострой“ АД, „Джи Пи Груп“ АД, 

„Хидрострой“ АД, „Вейл Конструкции“ ЕООД.

През 2016 г. по случай честването на 

125-годишнината на чл.-кор. Иван Иванов в  

Националния дом на науката и техниката 

акад. Ячко Иванов направи презентация за 

живота и делото на големия общественик и 

строител, която публикуваме по случай пред-

стоящото откриване на паметната плоча.  

статия за хидротехниче-

ския бетон.

Кмет на София
Една година след ус-

пешното завършване на 

водопровода „Рила – Со-

фия” с Постановление на 

Министерския съвет от 

23 май 1934 г. и Указ 210 на 

цар Борис III инж. Иван Ива-

нов е назначен за кмет на 

София. Той управлява сто-

лицата повече от 10 г., а 

негови помощник-кметове 

са Христо Манолов, Тодор 

Йочев, Христо Стоилов 

и Радослав Михайлов. Пе-

риодът се характеризира 

като архитектурен градо-

устройствен разцвет на 

града, а в архивите се сре-

щат и определения като 

„10 златни години  
за София”. 

Встъпвайки в длъж-

ността, инж. Иванов си 

поставя за цел да превър-

не малкия следосвобожден-

ски прашен град в модерна 

европейска столица. За 

реализацията на тази кол-

кото амбициозна, толкова 

и трудна цел инженерът 

започва планомерно из-

граждане на редица ембле-

матични днес и полезни за 

управлението тогава сгра-

ди. Сред тях са Съдебната 

палата, сградите на БНБ, 

МВР, Народната библио-

тека „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“. Инж. Иван Иванов 

привлича известни архите-

кти, като Димитър Цолов, 

Иван Васильов и др., както 

и инженери конструктори 

като инж. Алекси Квартир-

ников. Последният, също 

като кмета амбициозен 

новатор, при проектира-

нето на Съдебната палата 

за пръв път в българската 

инженерна практика прила-

га деформационния метод.

При превръщането на 

столицата в модерен кул-

турен и образователен 

център инж. Иванов се зае-

ма с изграждането на цен-

тралната сграда на Со-

фийския университет „Св. 

Климент Охридски“ (1934), 

зала „България” (1937), На-

ционалния природонаучен 

музей (1937), паметника на 

Патриарх Евтимий (1937), 

Националния музикален те-

атър „Стефан Македонски“ 

(1938), Военното издател-

ство (1944).

По негово време са по-

строени още Доходното 

общинско здание (1937, 

сега Направление „Архи-

тектура и градоустрой-

ство“ на ул. „Сердика”) и 

сградата на Столичната 

община (1939), с което съз-

дава добри условия за рабо-

та на местните власти.

Кметът прави много 

усилия и освобождава Со-

фия от неизгодната кон-

цесия на Електрическото 

дружество. 

През 1935 г. основава 

Общинска банка, с което 

улеснява бедните хора 

при получаване на парични 

средства срещу пенсии, 

предмети и др. Полага спе-

циални грижи за визията на 

града и осигурява на създа-

дената служба „Чистота” 

30 камиона и 830 служите-

ли.

С одобрение е посрещ-

нато от софиянци постро-

яването на образцови об-

щински жилища между ул. 

„Найчо Цанов” и бул. „Ал. 

Стамболийски”. Строи 

училища и детски градини. 

Признат от хората успех 

е и присъединяването към 

София на селата Бояна, 

Горна баня, Драгалевци, 

Дървеница, Красно село, 

Княжево, Надежда, Слати-

на. Така е формирана Го-

ляма София с 11 кметски 

представителства и е из-

пълнен девизът „Расте, но 

не старее!”.

Инж. Иванов предпри-

ема и действия за плано-

вото и целесъобразно за-

строяване на столицата 

чрез разработването на 

новия градоустройствен 

план от немския архи-

тект проф. Адолф Мус-

ман. Планът е утвърден с 

наредба-закон на 12 април 

1938 г. Павират се улици, 

построяват се каналите 

на Перловска и Владайска 

река, модернизират се Бо-

рисовата градина и Южни-

ят парк, започва масовото 

озеленяване, откриват се 

нови маршрути на авто-

бусния транспорт. 

Гражданите на „Горна 

баня” с радост започват 

да използват „трамвая без 

релси” (1941) – първата 

тролейбусна линия Горна 

Баня – Княжево, като инж. 

Иван Иванов обещава при 

откриването му, че ще 

построи и водопровод. За 

„трамвая без релси” в бр. 

1/1941 г. на създаденото 

през 1937 г. общинско спи-

сание „Сердика” пише: „И 

всеки път, когато изящни-

те коли изкачват безшумно 

по стръмния горнобански 

път или слизат стреми-

телно и сигурно надолу, 

очарованите пътници и 

хилядите местни жители, 

спасени и облекчени от 

страшния шум и прах, ще 

си спомнят може би кому 

най-вече дължат това и 

ще шептят с гореща бла-

годарност: „Да пребъде 

Столичната община“.

Значима по съдържание 

е и работата на инж. Иван 

Иванов за развитие на кул-

турата. Освен посоченото 

по-горе списание, към СО 

се създава и служба „Кул-

турни грижи”, организират 

се изложби. 

С право инж. Иванов е 

определен и за филантроп 

заради неговото меценат-

ство при българските пи-

сатели и артисти. 

Така с цялата своя дей-

ност за изграждането и 

развитието на столицата 

като модерен европейски 

град инж. Иван Иванов си 

спечелва името на най-

успешния кмет на София. 

Превратностите на съд-

бата не подминават и 

него. Веднага след 9 сеп-

тември 1944 г. той е осво-

боден от кметската длъж-

ност и на 22 април 1945 г. е 

осъден от Народния съд на 

смърт, но след обжалване 

присъдата е намалена на 

15 г. строг тъмничен за-

твор. 

Очевидно оценявайки 

заслугите му към София, 

може би и след нечия наме-

са с Указ №3 от 9 декември 

1946 г. инж. Иван Иванов е 

помилван и освободен от 

затвора, а след 2 г. – съ-

дебно реабилитиран. Въз-

становено е правото му на 

работа като инженер. От 

архивите е видно, че се 

включва в разгръщащото 

се хидротехническо стро-

ителство по лично нареж-

дане на Георги Димитров. 

Доста интересна е 

инженерната дейност 

на инж. Иван Иванов след 

помилването му. Новата 

власт иска от СССР спе-

циалисти за помощ при 

започващото в страната 

хидротехническо строи-

телство. От там отгова-

рят: „Вие си имате хидрои-

нженер на световно ниво, 

за какво Ви е помощ”.

През 1947 г. Министер-

ството на електрификаци-

ята му възлага с договор 

ръководството на комисия 

за проучване, проектиране 
и построяване на  
яз. „Искър”, 

а през 1948 г. го назна-

чава за главен инженер на 

„Енергохидропроект“. От 

1948 г. инж. Иванов ръково-

ди проучването на р. Искър 

и поречието й. Целта е изя-

сняване на възможностите 

за използване на водите на 

реката за енергодобив и за 

напояване. След обстойно 

проучване е изработен 

проект от група, ръково-

дена от него. В състава й 

влизат инженерите Дими-

тър Митков, Борис Гешов, 

Боню Колев, Ивета Попова, 

Сава Тафров, Кон-

стантин Попов, 

Спас Занков и др. 

П о д г о т в и т е л -

ната работа е 

започната през 

1950 г. заедно със 

строителството 

на ВЕЦ „Пасарел” 

и ВЕЦ „Кокаляне”. 

Строежът по съ-

щество на каска-

да „Искър“ с главно 

съоръжение язо-

вира е завършен 

през 1955 г., а тър-

жественото му 

откриване е на 8 

септември 1956 г. 

На открива-

нето инж. Иванов 

не е поканен, но 

главният консул-

тант инж. И. Е. 

Ворабьов в първия 

си тост поздра-

вява двамата проектанти 

– инж. Иван Иванов и инж. 

Димитър Митков. И със 

строителството на този 

грандиозен за времето 

си обект инж. Иванов се 

проявява като пионер – с 

построяването на посоче-

ните по-горе съоръжения 

се оформя каскада „Искър”, 

с което се поставя нача-

лото на строителството 

на водноенергийни каскади 

у нас. 

Учен
За инж. Иван Иванов, 

възпитаник на автори-

тетния Мюнхенски техни-

чески университет, пред-

варителното задълбочено 

проучване на всеки про-

блем, по който работи, е 

задължително. 

По-горе бе споменато 

неговото детайлно проуч-

ване на рилските води, кое-

то той прави през 1922 г. 

Тази му дейност е оценена 

от Българската академия 

на науките и през 1934 г. 

по доклад на известния 

геолог акад. Георги Бончев 

е избран за дописен член 

(днес член-кореспондент) 

на БАН. В доклада си акад. 

Бончев пише: „Въз основа 

на извършеното от него 

досега, особено грандиоз-

ният Рилски водопровод, 

позволявам си, господа 

членове на Академията, да 

Ви помоля да го направим 

наш другар и с туй отли-

чие, което ще му се даде, 

той амбициран не ще прес-

тане да бъде ценен научен 

сътрудник в полето на род-

ната техника”. Тези заклю-

чителни думи на акад. Бон-

чев наистина въздействат 

на новия член на БАН инж. 

Иванов и той от 1934 до 

1944 г. публикува статии, 

обобщаващи натрупания 

опит.

След пенсионирането 

си през 1956 г. продължава 

да работи активно като 

експерт за развитието на 

българската енергетика 

и хидротехническо стро-

ителство. Високо ценен е 

неговият принос при об-

съждането на проектите 

за напояването на полета-

та в Пловдивско и Хасков-

ско, каскадата „Белмекен – 

Сестримо”, изграждането 

на яз. „Жребчево” и др.

През 1959 г. той в съ-

авторство с геолога д-р 

Димитър Яранов и др. пише 

и издава книгата „Хидровъ-

зел „Сталин”. За съжаление 

след реабилитирането му 

членството му в БАН не 

е възстановено. Това е 

посмъртно сторено през 

1991 г.

През 1965 г. България 

губи чл.-кор. инж. Иван 

Иванов (на 74 г.), човека, 

специалиста и гражданина, 

отдал целия си живот за 

развитието на България. 
Паметникът на Патриарх Евтимий е 
открит 1937 г.

Снимка Георги Сотиров
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СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Емил Христов

Еврокомисарят  по 

иновациите, научните из-

следвания, културата, об-

разованието и младежта 

Мария Габриел представи 

на онлайн пресконферен-

ция доклад и препоръки за 

качествени инвестиции 

в образованието и обуче-

нието. Те са резултат от 

работата на експертната 

група, създадена от нея и 

включваща 15 експерти 

от 15 държави на Евро-

пейския съюз. България е 

представена от доц. д-р 

Мария Нейчева от Бур-

гаския свободен универ-

ситет. В събитието взе 

участие председателят на 

работната група Габриеле 

Пак. Сред участниците 

онлайн се включи и проку-

ристът и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Николова.

„Добре планираните и 

целенасочени инвестиции 

в образованието и обуче-

нието са инвестиции в 

нашето бъдеще. Важно е 

да гарантираме, че всички 

млади европейци получа-

ват възможно най-добро-

то образование. Докладът 

съсредоточава анализа 

си върху четири ключови 

области: учители и препо-

даватели, образователна 

инфраструктура, цифрово 

образование и приобща-

ване. Той предоставя ино-

вативни и прагматични 

решения за изграждане на 

устойчиви и приобщаващи 

системи за образование и 

обучение“, обясни Мария 

Габриел и благодари на екс-

пертите за труда и отда-

деността при изготвяне 

на доклада.

Еврокомисарят отбе-

ляза, че докладът включ-

ва практики и примери в 

сферата относно ефикас-

ността на разходите, мо-

билизиране на допълнител-

ни ресурси и подобряване 

управлението на образова-

телната инфраструктура. 

Препоръките в документа 

могат да бъдат адапти-

рани спрямо конкретния 

национален контекст. Те 

са свързани например с 

инициативи за намаляване 

стреса на работното мяс-

то на учителите, повиша-

ване на цифровите умения, 

програми за обучение, про-

грами за строителство и 

реновиране на образова-

телната инфраструктура, 

качествено образование и 

грижи в ранна детска въз-

раст.

„Бюджетът за образо-

вание в плановете за въз-

становяване и развитие на 

държавите членки на ЕС е 

71 млрд. евро. От тях 28 

млрд. евро ще се инвести-

рат в цифрово образова-

ние. Сега въпросът е как 

ще се използват ефектив-

но наличните ресурси и как 

те ще бъдат инвестирани 

в иновативни и интели-

гентни решения. Очаквам 

докладът да бъде практи-

чески наръчник и източник 

на мотивация за държа-

вите“, посочи Габриел. По 

думите й с документа се 

цели е да се подобри ка-

чеството на национални-

те инвестиции в образова-

нието във взаимодействие 

с програмите на ЕС. Той 

ще има конкретен принос 

за реализиране на евро-

пейското образователно 

пространство до 2025 г.

По време на пресконфе-

ренцията стана ясно, че 

българският еврокомисар 

подготвя с екипа си и нова 

инициатива за предоста-

вяне на държавите членки 

на гъвкави инструменти и 

експертиза за оценка на 

националните политики в 

образованието, която ще 

бъде обявена до края на 

годината.

Европейската комисия 

предлага нов регламент за 

извънредни ситуации с цел 

справяне с високите цени 

на газа в ЕС и гарантиране 

на сигурността на снаб-

дяването през тази зима. 

Това съобщиха от институ-

цията. От ЕК посочват, че 

това ще бъде постигнато 

чрез съвместно закупуване 

на газ, механизми за ограни-

чаване на цените на газо-

вата борса TTF, нови мерки 

за прозрачно използване на 

инфраструктурата и соли-

дарност между държавите 

членки, както и непрекъсна-

ти усилия за намаляване на 

потреблението. 

Регламентът съдържа 
Страницата подготви Мирослав Еленков

следните елементи: Обеди-

няване на търсенето в ЕС и 

съвместно закупуване на газ 

с цел договаряне на по-добри 

цени и предотвратяване на 

риска от конкуренция между 

държавите членки, които да 

наддават на световния па-

зар; Постигане на напредък 

в работата по създаване на 

нов референтен показател 

за ценообразуване за вте-

чнения природен газ (LNG) до 

март 2023 г.; В краткосрочен 

план – механизъм за корекция 

на цените, за да се установи 

динамично ограничение на це-

ните за сделките на борсата 

за газ TTF, както и временен 

диапазон или коридор, за да се 

предотвратят екстремни 

скокове на цените на пазари-

те на деривати; Автоматич-

ни правила за солидарност 

между държавите членки в 

случай на недостиг в снабдя-

ването, като задължението 

за солидарност да обхване и 

страните без пряка тръбо-

проводна връзка, включвайки 

и тези, които имат съоръже-

ния за втечнен природен газ; 

Предложение за създаване на 

механизъм за разпределяне на 

газа към държавите, засегна-

ти от извънредна ситуация 

със снабдяването на газ на 

регионално равнище или в 

Съюза.

Европейският парла-

мент (ЕП) призова Съвета 

на ЕС да гласува до края на 

годината решение за при-

съединяването на Бълга-

рия и Румъния към Шенген-

ското пространство. Това 

стана по време на парла-

ментарната сесия на ЕП. 

Резолюцията бе подкрепе-

на с огромно мнозинство 

- 547 гласа „за“, 49 

– „против”, а 43-ма 

– „въздържал се”.

В  приетата 

резолюция евроде-

путатите посоч-

ват, че Съветът 

трябва да вземе 

решение за при-

съединяването на 

България и Румъ-

ния към Шенген до края на 

2022 г. Това ще гарантира 

премахването на провер-

ките на лица по всички 

вътрешни граници за две-

те страни в началото на 

следващата година. Чле-

новете на ЕП критикуват 

факта, че Съветът не е 

взел решение за приемане-

то на България и Румъния, 

въпреки че двете държави 

отдавна са изпълнили не-

обходимите условия.

„Запазването на кон-

трола по вътрешните 

граници е дискримина-

ционно и оказва сериозно 

влияние върху живота на 

пътуващите работници 

и гражданите. Като въз-

препятстват вноса, изно-

са и свободното движение 

на стоки от товарните 

пристанища, те вредят 

и на единния пазар на ЕС“, 

се посочва още в резолю-

цията.

Евродепутатите при-

ветстват това, че Румъ-

ния и България поканиха 

тази година проверяващи 

от ЕС да се уверят отно-

во в състоянието на гра-

ниците.
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Камарата на строителите в България има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш и 15-годишнината на КСБ, на която членовете на 

Камарата на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите 

среди, партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. 

Ще бъдат връчени и наградите на Камарата на строителите за най-добра строителна практика през 2021 г. и 
почетни плакети на личности със значим принос за развитието на КСБ през последните 15 години

BG20102

31 октомври 2022 г., зала „Роял“ на „София хотел Балкан“

ата ннаа строителите в Бълг

Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 2 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 1 безплатен куверт – покана за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

на големите екрани в балната зала в хода на вечерта

 Рекламни банери пред балната зала

 3 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)

Предлагаме Ви следните партньорски пакети

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от над 

200 представители на централната власт и 

водещи строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор
– Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – институции и по-

тенциални бизнес партньори.

– Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.

– Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните 
гости и номинираните фирми – 250 лв. (без ДДС). 

Срок за заявяване на участие: 25 октомври За рекламодатели на в. „Строител“ с целогодишни договори –
50% отстъпка на предлаганите пакети.

Областното представителство на КСБ – София Ви кани на традиционното честване на

Деня на строителя
След успешния строителен сезон ОП на КСБ – София, отбелязва Димитровден

BG20102

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СОФИЯ

26.10.2022 г., 19 ч., Гранд хотел София

Основен партньор
 Поставяне на рекламен банер пред/в банкетната зала

 2 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Поставяне на рекламен банер пред/в банкетната зала

 1 безплатен куверт – покана за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Поставяне на рекламни банери пред/в банкетната зала

 3 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

 Възможност за разпространяване на рекламни материали

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: IBAN: BG02BPBI88981230023592, „Юробанк България“ АД

На събитието ще бъдат връчени отличията в ежегодния конкурс „Най-добър 
строител“, който Областното представителство провежда  сред своите членове

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните гости 
и номинираните фирми – 110 лв. (без ДДС). Местата са ограничени.

Срок за заявяване на участие: 25 октомври 2022 г.

За рекламодатели на в. „Строител“ с целогодишни договори –
50% отстъпка на предлаганите пакети.



18 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕÑòðîèòåë петък, 21 октомври 2022

Велев Машинъри ЕООД, Русе, ул. Стрешер планина 52, ет. 3

Тел. 0888 77 30 82      www.velevmachinery.com

НАДЕЖДНИ И ИЗПИТАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ 
БИЗНЕС С ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОНСУМАТИВИ ЗА ВСЯКАКЪВ 
ТИП ТРОШАЧКИ И ПРЕСЕВНИ 

МАШИНИ ОТ ВИСОК КЛАС. 
КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА!

Подготвят се прединвестиционни проучвания за удвояването на трасето в югоизточната част на обхода
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

На 15 март бе пуснато 

движението по обнове-

ната отсечка на Около-

връстния път на Пловдив 

(път II-86) в участъка от 

бул. „Пещерско шосе“ до 

ул. „Пазарджишко шосе“. 

Това стана след направе-

ната от зам.-кметовете 

на общината по строи-

телство Пламен Райчев и 

по транспорт Тодор Чонов 

инспекция на трасето. 

Строителните дейности 

са приключени, поставени 

са вертикална и хоризон-

тална маркировка. Реа-

лизираните строителни 

работи са част от започ-

налия през 2021 г. поета-

пен ремонт на над 14 км от 

път II-86. През миналата 

година бяха обновени бли-

зо 8 км от трасето между 

бул. „Коматевско шосе“ и 

бул. „Асеновградско шосе“. 

В началото на септември 

т.г. завършиха дейности-

те на още една отсечка – 

от бул. „Коматевско шосе“ 

до бул. „Пещерско шосе“. 

Ремонтните работи са 

включили изпълнението на 

земни дейности за подо-

бряване на отводняване-

то, усилване на пътната 

конструкция, полагане на 

нови основни и износващи 

асфалтови пластове, нап-

рава на бетонови канавки, 

отклонения и шлюзове, хо-

ризонтална маркировка, 

ограничителни системи и 

знаци.

„В частта от бул. „Пе-

щерско шосе“ до ул. „Пазар-

джишко шосе“ са направени 

повече отбивки за изпре-

варване и отклоняване на 

движението. Промяната е 

по настояване на община 

Пловдив и на кмета Здрав-

ко Димитров, тъй като 

се установи, че в по-рано 

реновирания участък от 

Околовръстния път меж-

ду кръговото движение на 

бул. „Асеновградско шосе“ 

и бул. „Коматевско шосе“ 

липсата на подобни от-

бивки е недостатък“, заяви 

Пламен Райчев.

В заключителен етап 

са и ремонтните дейнос-

ти в отсечката от Око-

ловръстния път между 

ул. „Пазарджишко шосе“ в 

Пловдив и АМ „Тракия“. В 

част от трасето се мон-

тират ограничителните 

системи. Предстои пола-

гането на хоризонталната 

маркировка и поставянето 

на знаци. 

Очакванията на мест-

ната власт са до края на 

годината да започне и 

строителството на Юго-

източната част на Около-

връстния път. В момента 

се подготвят прединвес-

тиционни проучвания за 

удвояването на трасето в 

югоизточната част – от 

отбивката за село Ягодо-

во до АМ „Тракия“, което се 

очаква да бъде включено за 

финансиране по Програма 

„Развитие на регионите 

2021-2027“. По този начин 

външният ринг на Пловдив 

ще бъде изцяло завършен.

Община Ямбол започва 

подмяна на водопроводи по 

основни булеварди в града. 

Ремонтите ще се извърш-

ват поетапно със средства 

от общинския бюджет. След 

изкопните дейности ще се 

полага нов асфалт, съобщиха 

от общинския пресцентър.

В момента се работи 

за решаване на проблеми-

те с честите аварии в 

кв. „Аврен“. При реализиране-

то на следващи основни ре-

монти на пътна инфраструк-

тура в града ще се подменят 

До месец община Дими-

тровград ще обяви конкурс 

за реставрация, която да 

вдъхне нов живот на един 

от символите на града - 

Водната кула. Това съобщи 

кметът на Димитровград 

Иво Димов. Състезанието е 

за цялостна идея и ремонт, 

като то ще бъде насочено 

към студентите по архитек-

тура във висшите учебни за-

ведения в страната.

„Освен реновацията от-

вън предвиждаме вътрешно-

то пространство на кулата 

да бъде изпълнено с нова 

функционалност – например 

галерия или презентацион-

на зала“, поясни Димов. След 

избора на проект ще бъдат 

предвидени и средства в 

общинския бюджет за реа-

лизирането му. Кметът до-

бави, че знаковата сграда 

не е ремонтирана от много 

години. Тя е придобита от 

общината през 2018 г. сре-

щу близо 33 000 лв. от пре-

дишния й собственик - Хол-

динг „Български държавни 

железници“.

Димов припомни, че Во-

дната кула е най-старата 

постройка в града. Тя е на-

правена по време на изграж-

дането на Барон Хиршовата 

железница през 1873 г. Слу-

жела е за зареждане с вода 

на парните локомотиви.

Община Мездра ще полу-

чи 1 727 907 лв. за общинска 

ВиК инфраструктура от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ). 

Средствата са заложени 

в списъка с инвестиционни 

проекти на общините по 

приоритети за целево фи-

нансиране с 406 374 769 лв. 

от бюджета на МРРБ за 

2022 г.

В община Мездра пред-

виждат изграждане на нов 

водопровод от каптаж „Пе-

щта“ до Напорен резервоар 

с. Горна Кремена 120 куб. м, 

довеждащ водопровод от 

НР120 куб. м до Напорен 

резервоар 180 куб. м в с. 

Долна Кремена и довеждащ 

водопровод от НР180 куб. 

м до новоизпълнен по друг 

проект водопровод по ул. 

„Гаврил Генов“ в с. Долна 

Кремена.

Обща дължина на трасе-

то за изграждане е 7016 м.

„С изпълнението на този 

проект община Мездра цели 

да реши проблема с недос-

тига на питейна вода за 

селата Горна и Долна Кре-

мена, особено през летни-

те месеци. Освен това ще 

бъдат ограничени загубите 

на питейна вода по същест-

вуващия водопровод и ще 

отпадне необходимостта 

от търсене на резервни 

водоизточници за двете на-

селени места“, посочват от 

адмиистрацията.

старите водопроводи при 

необходимост, допълват от 

община Ямбол.

От местната адми-

нистрация припомнят, че 

водопроводната и канали-

зационната мрежа се екс-

плоатират от „ВиК ЕООД“ 

– Ямбол. Всички разходи за 

поддръжка, нови водопроводи 

и канализация са ангажимент 

на дружеството.

„През настоящия стро-

ителен сезон община Мон-

тана изгради и ремонтира 

основно 11 паркинга на 

различни места в област-

ния град. Те могат да по-

емат  едновременно около 

500 автомобила“, съоб-

щи кметът на Монтана 

Златко Живков.

Местата са с нова 

асфалтова настилка и 

маркировка, като общата 

инвестиция е 460 хил. лв., 

заделени от годишната 

инвестиционна програма, 

която е 8 млн. лв. Живков 

заяви, че с изпълнението 

на СМР общината попра-

вя грешки от 70-те и 80-

те години на миналия век, 

когато на много места в 

града са строени блокове 

без гаражи и простран-

ства за коли.
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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

Приключи дългоочакваният ремонт на храм „Св. Дими-

тър“ в село Доганово. Ремонтните дейности са извършени с 

дарение на труд и материали от строителната фирма „ГИВ“ 

ООД с управител Васил Димитров от Елин Пелин.

Църковната сграда вече има нов покрив и светла фасада. 

Изградена е канализация за оттичане на водата заедно с 

водостоци. В двора е положена паважна настилка и са мон-

тирани два стълба за осветление.

Обновена е и помощната сграда, намираща се до църк-

вата, с изграждането на нови стени от дървени летви и 

монтаж на улуци. 

По повод храмовия празник, който ще се отбележи на 

Димитровден - 26 октомври, е предвидено озеленяване на 

новите алеи и засаждане на цветя. 

Страницата подготви 
Елица Илчева

Нова детска градина откриха в бур-

гаския квартал „Горно Езерово“. Модер-

ната сграда, която отвори официално 

врати на 18 октомври, се намира на ул. 

„Явор“ и е филиал на ДГ „Синчец“.

Сградата е на два етажа с физ-

културен салон, асансьор, собствена 

кухня. Всяко ниво разполага с дневни, 

спални помещения и съблекални за от-

делните групи, медицински кабинет и 

стаи по интереси – музика, изобрази-

телно изкуство и езиково обучение. 

Осигурен е достъп за хора в неравно-

стойно положение.

На двора са направени две площадки 

с комплексно оборудване.

Изграждането на филиала на ДГ 

„Синчец“ е част от усилията на общи-

на Бургас в последните 15 години за 

цялостна модернизация и обновяване 

на образователната инфраструктура 

в града, кварталите и съставните се-

лища. Само преди месец се откри още 

една нова градина в жк „Братя Мила-

динови“, а в момента се строи трети 

корпус на ДГ „Надежда“ в жк „Меден руд-

ник“. В проектна готовност и чакащи 

финансиране са други две – ДГ „Ален 

Мак“ в кв. „Сарафово“ и втори корпус на 

ДГ „Пинокио“ в жк „Меден рудник“.

Регионалният исторически музей 

в Търговище получи подкрепа от Ми-

нистерството на културата (МК) в 

мисията си за опазването на старинни 

възрожденски сгради, знакови за града. 

За целево финансиране са одобрени два 

проекта – третият етап от ,,Консер-

вация и реставрация на Хаджи Анге-

ловата къща в Търговище, недвижима 

културна ценност с национално значе-

ние“ и „Koнcepвaциoннo-pecтaвpaциoн-

ни paбoти по фасадите и покрива на 

3axapиева къщa”. За интериора на Ха-

джи Ангеловата къща са отпуснати 

210 866 лв. Реставрационните дейнос-

ти по фасадите на Захариевата къща 

са на стойност 152 571 лв. Последна-

та сграда е образец на българската 

възрожденска жилищна архитектура, 

ценен исторически паметник. В нея е 

представена Етнографската експо-

зиция на музея. С подкрепата на МК 

през последните години са изработени 

цялостен архитектурен проект и са 

реализирани първи и втори етап от 

реставрационните работи. Изработ-

ването на архитектурния проект за 

консервация и реставрация на Захари-

евата къща е финансирано от община 

Търговище през 2020 г.

Тя е разположена в квартал „Варош” 

в съседство със Славейковото учили-

ще. Построена е през 1866 г. от търго-

веца Захария Тончов (Николов). Използ-

вана е за училище, болница, общежитие 

и др. От 1972 г. в нея се помещава ад-

министрацията на Регионалния исто-

рически музей и е недвижима културна 

ценност с местно значение. 

В Червен бряг започна ремонт на булевард „Европа“. „Това 

е изключително натоварен пътен участък, по който еже-

дневно до работните си места се придвижват близо хиляда 

души, тъй като в района са разположени големи фирми. Има 

и интензивен трафик на тежки камиони“, съобщи кметът на 

общината д-р Цветан Костадинов.

Той припомни, че проектът е етап от реконструкцията 

на обходния път. Средствата са осигурени в края на 2020 г., 

когато Министерският съвет е отпуснал 4,8 млн. лв. 

Забавянето в изпълнението кметът обясни с процеса 

на проектиране, тъй като в участъка често стават навод-

нения при обилни валежи и е било нужно да се предвидят 

варианти за поемане на повърхностните води. Оттам пре-

минават и подземни инфраструктурни съоръжения. Проблеми 

са възникнали и при провеждане на обществената поръчка, 

по която са се явили много кандидати и е имало обжалвания.
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Георги Сотиров

Г-жо Каменова, Берко-
вица е сред най-прекрас-
ните градове за живеене 
в страната. Разкажете 
ни за развитието на об-
щината.

В Плана за интегри-

рано развитие на община 

Берковица 2021-2027 г. 

сме заложили средносроч-

ни цели, с които макси-

мално да използваме по-

тенциала на всички сфери 

– туризъм, подобряване на 

жизнената среда в насе-

лените места, енергийна 

ефективност и внедрява-

не на ВЕИ, транспортна 

свързаност, изграждане 

и модернизация на техни-

ческа инфраструктура и 

т.н. Безспорно развитие-

то на инфраструктурата 

е първостепенно условие 

за постигане на устой-

чив икономически растеж 

и за привличане на инвес-

титори. Пътното строи-

телство в нашия регион 

се обуславя от изграж-

дането на скоростното 

трасе Видин – Ботевг-

рад. За подобряването на 

транспортната свърза-

ност между София и Се-

верозападна България (по-

конкретно с областите 

Монтана и Видин, както и 

с Дунав мост 2) Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

работи и по проект за 

строителство на тунел 

под прохода Петрохан. За 

осъществяването му е 

планирано през следващи-

те месеци да се възложи 

изработването на доклад 

по ОВОС. Очакванията са 

до средата на 2023 г. той 

да е готов.

Относно туристи-

ческия ни потенциал ще 

спомена почивна зона 

„Ком”. Тя се намира висо-

ко в Берковския Балкан 

в подножието на връх 

Среден Ком.  На 16 км 

от общинския център е 

и до нея се достига по 

асфалтов път. Зоната 

е прекрасно място за 

отдих целогодишно, но 

особено значение има за 

любителите на зимните 

спортове през активния 

ски сезон. На тяхно раз-

положение са три уютни 

хижи в непосредствена 

близост до писта „Ком”. 

Инфраструктурата й 

включва влек за изкачва-

не на скиори и сноубор-

дисти тип „котва“, ски 

гардероб, чайна. Писта-

та е сравнително лека за 

преодоляване, подходяща 

за начинаещи и средно 

напреднали. Дължината й 

е около 800 м, ширината 

30-40 м и с денивелация 

около 100 м. Изграждане-

то на този зимен център 

беше мечта на няколко 

поколения берковчани.

Имате амбициозна 
строителна програма. 
Какво сте реализирали 
по нея?

В момента в разли-

чен етап на изпълнение е 

енергийното обновяване 

на 8 многофамилни жи-

лищни сгради с финанси-

ране по различни програ-

ми. Отделихме сериозни 

средства за нуждите на 

малките населени места 

в общината – за цялостно 

изкърпване на асфалтова 

настилка на улици в села-

та Бързия и Замфирово. 

Правим важни стъпки и 

за разрешаване на транс-

портните проблеми в 

Берковица чрез ремонт 

на възлови улици, амби-

цията ни е да станем по-

„зелен” град. Приключихме 

реконструкцията на парк 

„Здравец“ на стойност 

207 000 лв. и на площад 

„Йордан Радичков“, под-

менихме съществуваща-

та настилка, изградихме 

осветление, направихме и 

озеленяване. Обособихме 

нови алеи с пейки, както 

и съоръжения за осигу-

ряване достъп на хора с 

увреждания. Смятам, че 

с реализираните дейнос-

ти успяхме да придадем 

по-модерна и съвременна 

визия на града ни. Плани-

рали сме да реализираме и 

проект за реконструкция 

на спортната зала в Бер-

ковица.

Въпреки множество 

перипети завършихме 

и възстановяването на 

мост „Лонджата“ на стой-

ност над 710 000 лв. Бих 

искала да благодаря на 

жителите на Берковица 

за търпението и разби-

рането, което проявиха, 

докато осъществявахме 

СМР. Сега преминаване-

то по моста е безопасно, 

подновена е асфалтовата 

настилка и е укрепена ос-

новата. 

Приоритет в момента 

е и да реализираме ремон-

та на споменатия път за 

ски зона „Ком”.

През август тази го-
дина дадохте ход на ва-
жен проект в с. Бързия.

Преди около два ме-

сеца дадохме официален 

старт на строителните 

дейности по поредния 

обект от инвестицион-

ната ни програма „Ре-

конструкция на улична 

мрежа и подмяна на водо-

провод на територията 

на с. Бързия“. Проектът 

включва улиците „Нов жи-

вот“, „Гръскята“ и „Едел-

вайс“, под които има во-

допровод от етернитови 

тръби с твърде дълъг пе-

риод на експлоатация. За-

ради лошото им състоя-

ние има чести аварии, а и 

като материал са морал-

но остарели, поради кое-

то се наложи изграждане 

на нов уличен водопровод. 

За ул. „Нов живот“ той ще 

бъде с дължина 166 м, за 

ул. „Еделвайс“ – 154 м, и 

за ул. „Гръскята“ – 238 м. 

След подмяна на водопро-

вода ще се пристъпи към 

изграждане на пътните 

настилки.

Какви други дейности 
се изпълняват в малките 
населени места?

Съвсем скоро приклю-

чихме обновяването на 

площадното простран-

ство в центъра на с . 

Замфирово. В рамките 

на проекта изпълнихме 

дейности по реконструк-

ция на съществуващи-

те плочници,  подмяна 

на ограждащите пътни 

бордюри и изграждане на 

ново парково осветление. 

Тъй като площадът е мяс-

то за отдих, монтирахме 

нови перголи и кашпи с 

пейки. Кашпите са затре-

вени и в тях са засадени 

дървета и многогодишни 

цъфтящи видове. Поста-

вени са още бетонови 

паркинг ограничители и 

нови кошчета за отпадъ-

ци.

Спирам се по-подроб-

но на работата на общин-

ската администрация в 

това село, защото тя 

олицетворява основната 

ни задача – да подобрим 

Кметът Димитранка Каменова:

Сградата на общинската администрация

Парк „Здравец“Пл. „Йордан Радичков“
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жизнената среда и по-

специално инфраструкту-

рата за отдих. Замфирово 

е много жизнено село, в 

което живеят около 1100 

души.

Броя на населението 

в старопланинското село 

Бързия е малко по-висок 

– 1500. То се намира на 

пътя, който минава през 

прохода Петрохан, на 6 км 

от Берковица, на 20 км 

от Монтана. В населе-

ното място има училище, 

детска градина, здравен 

пункт, а вече и голям су-

пермаркет. Основният 

поминък на Бързия е ту-

ризмът, като усилията са 

насочени към развитието 

на балнеоложкия. В бли-

зост до с. Бързия се нами-

ра Клисурският манастир.

Колко са строител-
ните разрешения в об-
щината от началото на 
тази година и какво най-
активно се изгражда?

За периода януари – 

октомври строителните 

разрешения са общо 22 

броя. Най-активно се из-

граждат покриви, огради 

и фотоволтаици.

Какво е състоянието 
на образователната ин-
фраструктура? 

Осигуряването на дос-

тъпна и качествена об-

разователна среда е сред 

приоритетите на община 

Берковица. Училищната 

мрежа е изцяло осъвреме-

нена – с модерна матери-

ално-техническа база и 

благоприятни условия за 

осъществяване на учеб-

но-възпитателен процес. 

Смятам, че един от най-

успешно реализираните 

ни проекти в тази сфера 

е обновяването на сграда-

та на Лесотехническата 

професионална гимназия 

по проект, финансиран 

от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-

2020“. Инвестицията е 

за над 1,2 млн. лв., бла-

годарение на която най-

старото професионално 

учебно заведение в нашия 

регион посрещна с изцяло 

нов облик своите ученици 

през настоящата учебна 

година. С изпълнението 

на проекта е подобре-

на материалната база, 

осигурено е съвременно 

оборудване и обзавежда-

не на класните стаи и 

лабораториите. Гимна-

зията приема ученици в 

специалностите „Ловно 

и горско стопанство“ и 

„Механизация на дърводо-

бивната промишленост“ 

и единствена в страната 

има паралелка „Кинология“.

В с. Бързия се нами-

ра Учебно-опитно горско 

стопанство „Петрохан“, 

база на Лесотехническия 

университет. На терито-

рията му са едни от най-

добрите букови насажде-

ния в Европа.

Какво е положението 
относно детските гра-
дини?

Броят им напълно удо-

влетворява нуждите на 

гражданите. И за тези 

обекти сме изпълнили 

множество проекти, бла-

годарение на което дет-

ските градини разполагат 

с изключително добра 

материално-техническа 

база. Всички образовател-

ни институции на тери-

торията ни са обезпечени 

с необходимите средства 

за провеждане на образо-

вателен процес.

Един от символите 
на Берковица е чешма-
та „Малинарка“, по коя-
то също са реализирани 
СМР?

Чешмата е гордост за 

берковчани и е сред най-

значимите ни културни 

забележителности. По-

строена е през 1967 г. 

в чест на берачките на 

малини, възпети в сти-

ховете на Иван Вазов. 

Наша отговорност е да 

се грижим за този обект 

и да го пазим, защото е 

сред даденостите, които 

създават облика на Бер-

ковица. Пространството 

пред чешмата беше обла-

городено и ремонтирано, 

а надписите бяха почис-

тени.

Общината има ус-
пешно реализиран про-
ект в сферата на здра-
веопазването.

През 2022 г. приклю-

чихме проект „Повиша-

ване на ефективността 

на общинската здравна 

помощ в граничния реги-

он Берковица – Бъйлещ 

(HEALTHEFF)“. Той бе насо-

чен към основен проблем в 

трансграничния регион на 

България и Румъния – зна-

чителните неравенства в 

здравеопазването, тясно 

свързан със социалните, 

икономическите и еколо-

гичните недостатъци. 

С финансиране по про-

грама Interreg V-A „Румъ-

ния-България 2014-2020“ 

бе закупено оборудване 

за общинската болница 

в Берковица и мобилен 

кардиологичен кабинет, 

в който ежемесечно се 

провеждат безплатни 

прегледи във всички насе-

лени места в общината. 

Болницата обслужва над 

20 села, а доставката 

на оборудването осигури 

нейната по-добра и ефек-

тивна работа. 

Споменахте, че се 
подменя част от ос-
тарелия водопровод в 
с.  Бързия. Като цяло 
имате ли проблеми с ВиК 
услугите в общината?

Нашето ВиК друже-

ство работи добре и ин-

вестира в рехабилитаци-

ята на водопреносната 

мрежа и в подмяна на 

остарелите тръби с по-

надеждни. Постигането 

на тези две цели изисква 

време, затова и инвести-

ционната програма е дъл-

госрочна. Тук бих искала 

да отбележа, че смятам, 

че законодателят трябва 

да допусне втора цена на 

водата за общини, които 

получават водоподаване-

то по гравитачен път.

Г-жо Каменова, пра-
вим това интервю за 
съвместната ни рубрика 
с НСОРБ „Кметовете го-
ворят”. Какво още иска-
те да кажете от страни-
ците на в. „Строител“?

От началото на 2021 г. 

българските общини бяха 

поставени в ситуация на 

сериозни предизвикател-

ства, които се пренесоха 

и в 2022 г. – да работят 

в условията на ковидкриза 

с намален наполовина със-

тав, чести избори за На-

родно събрание и смяна на 

властта, ръст в стойно-

стите на строителните 

материали и стоки, скок 

в цените на енергоноси-

телите. В тази ситуация 

местната власт беше 

единствената, която ос-

тана стабилна. Въпреки 

трудностите, причинени 

от кризите, община Бер-

ковица съумя да се справи 

с новите предизвикател-

ства, както и да докаже, 

че работи ефективно и 

прозрачно за благото на 

хората. 

Считам, че 2022 г. 

беше добра, постигнахме 

немалко за жителите ни. 

Продължихме изпълнение-

то на инфраструктурни, 

образователни, социални, 

спортни и културни проек-

ти в цялата община. Това 

се случи благодарение 

на усърдната работа на 

кметовете и кметските 

наместници, на служи-

телите от общинската 

администрация, за което 

съм им признателна. Всич-

ко свършено през 2022 г. е 

част от амбициозна и по-

следователна управленска 

програма. Уверена съм, че 

община Берковица се дви-

жи в правилната посока 

и занапред ще се справи 

с всички предизвикател-

ства.

Клисурският манастир

Часовниковата кула

Къща-музей „Иван Вазов“

Лесотехническата професионална гимназия

Санирана жилищна сграда Работата по проекта за енергийна ефективност продължава

Мост „Лонджата“
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След като проучване 

на канадската компания 

за устойчива енергия 

Akonovia потвърдило, че 

е възможно да се създаде 

селище, което да бъде на-

пълно самостоятелно и да 

се самоосигурява с енер-

гия, базираната в Квебек 

geoLAGON ще построи 

най-големия геотермален 

курорт в света в Шарле-

воа, Канада. Концепция-

та е за лагуна и повтаря 

известната Синя лагуна 

в Исландия. Площта на 

комплекса ще бъде 12 000 

кв. м. Строителството 

ще се проведе на три ета-

па: първият е изграждане-

то на 150 хижи със слън-

чева енергия, след това 

ще последва лагуната и 

накрая още 150 жилищни 

единици.

Енергийна екосистема 

ще бъде създадена с по-

мощта на геотермална и 

слънчева енергия, биомаса.

Най-интересното е, 

че под основата ще има 

огромен термален резер-

воар с патентована сис-

тема за отопление, която 

поддържа температура на 

водата 39 °C през цялата 

година. 

Фотоволтаичното 

покритие на хижите ще 

абсорбира слънчевата 

енергия за захранване на 

термопомпите. В срав-

нение с други разработки 

geoLAGON планира да на-

мали потреблението на 

подпочвена вода с 90-95% 

благодарение на събиране 

и филтриране на дъждовна 

вода. 

С помощта на други 

технологии като оползо-

творяване на топлината 

от канализацията компле-

ксът може евентуално да 

се превърне в електроге-

нератор за близкото село.

Вилите ще бъдат пус-

нати за продажба и отда-

ване под наем на туристи. 

Освен това посетители-

те ще имат достъп до 

художествени галерии, 

ски писти, голф игрище, 

ресторанти и зони за на-

блюдение на китове.

След този в Шарлевоа 

се планира създаването на 

още три подобни компле-

кса в източните градове. 

Очаква се строителство-

то да започне през март 

2023 г.

Холандското бюро MVRDV активно променя силу-

етите на световните столици. Първата завършена 

сграда на холандците в САЩ е в Ню Йорк - оживе-

ният Radio Hotel and Tower в Горен Манхатън. Той 

изглежда като смесица от цветни кубични обеми, а 

самите архитекти го наричат „вертикалното село“. 

Обектът вече се превърна в нова атракция.

Radio Hotel and Tower е акцент върху силуета 

на Горен Манхатън и прави района по-удобен - пре-

ди тук не е имало хотелски и офис комплекси от 

такъв мащаб. Сложната форма е мислена да не за-

трупва заобикалящата я среда. Размерът на блоко-

вете съответства на големината на сградите в 

квартала. Композитната структура има още едно 

предимство: по този начин е било възможно да се 

получат няколко открити тераси наведнъж. Всеки 

куб има собствено отворено пространство върху 

този отдолу.

Облицовката е от остъклени тухли в осем раз-

лични цвята. Ярките краски напомнят за витрините 

на този оживен район. Зелено, жълто, синьо, червено 

и оранжево са използвани за горните нива и по-приг-

лушени нюанси на слива, тюркоаз и сиво на долните. 

„Вашингтон Хайтс има специален характер, той е 

много различен от южните части на Манхатън. Ние 

изградихме дизайна на Radio Hotel и Tower върху ти-

пичните изображения на тази област, превръщайки 

ги в своеобразен фар“, казва партньорът основател 

на MVRDV Вини Маас.

Хотелът разполага с 221 стаи и достатъчно 

зали за конференции. Интериорът е проектиран от 

Workshop APD, като цветовете на фасадите се пов-

тарят и вътре. На приземния етаж има магазини, а 

кулата има повече от 16 000 кв. м офис площи. 

На 12-ия етаж в синия блок има място за съби-

тия (от сватби до срещи) с тераса, предлагаща 

спираща дъха гледка към Манхатън. Специално за 

партита и музика на живо е на разположение огро-

мен двор от 750 кв. м с градина и достатъчно места 

за сядане.

Инвестицията в The Radio Hotel and Tower е 300 

млн. долара.

В Румъния официално 

откриха първата си пъ-

тека за дълги разстоя-

ния – Виа Трансилваника. 

Събитието се състоя в 

Алба Юлия, града, където 

символично бе дадено и 

началото на строител-

ството през 2018 г. по по-

вод 100-годишнината от 

Великото обединение (на 

Румъния и Трансилвания),

С обща дължина от 

1400 км, трасето пресича 

Румъния от Путна (севе-

роизток) до Дробета-Тур-

ну Северин (югозапад). 

„Това е първата пъте-

ка на дълги разстояния в 

Румъния, минаваща диаго-

нално през страната към 

Дунав. Така се присъеди-

няваме към онези, които 

имат известни маршру-

ти, генериращи милиони 

туристи годишно“, се по-

сочва в официалното съ-

общение.

Виа Трансилваника е 

проект на организация-

та „Ташуляса Соушъл“ 

(Tasuleasa Social), която 

провежда образователни, 

социални, екологични и 

културни акции. Той има 

за цел да маркира и орга-

низира туристически и 

поклоннически маршрут 

с дължина от 1400 км, 

който може да се изми-

не изцяло или на етапи 

пеша, на кон или с велоси-

пед. Инициаторите искат 

този тематичен път да 

подчертае културно-ис-

торическото и природно 

богатство и да подпомог-

не развитието на мест-

ните общности.

Австрийската фирма Delugan 

Meissl Associated Architects (DMAA) 

завърши комплекс от ботаническа 

градина в Тайюан с три куполни оран-

жерии върху изкуствено езеро. Така ра-

йон, където са се добивали въглища, е 

превърнат в озеленен парк. Ботаниче-

ската градина на китайския град е не 

само пример за модерен ландшафтен 

дизайн. Той включва голяма инфра-

структура от различни сгради, които 

се използват за изследване и инфор-

миране на хората за природните еко-

системи.

Мястото е предназначено за голям 

брой посетители, което определя и 

неговата пространствена програма. 

В допълнение към алеите за разходка 

има музей на природата, администра-

тивна сграда, три оранжерии, ресто-

рант, музей на бонсай и прилежащ из-

следователски център с библиотека и 

жилища за персонала. 

Сградите са точно вписани в ре-

лефа. Трите оранжерии, проектирани 

като полусферични дървени решетъч-

ни куполи, са направени с техническо 

ноу-хау в енергийния дизайн, топлин-

ните характеристики, структурната 

цялост и остъкляването, както и мон-

тажа и логистиката.

Най-големият е с размах от 90 м: 

това е една от най-мащабните дър-

вени решетъчни конструкции в света. 

Изпълнението е с двойно извити лепе-

ни греди, подредени в два или три пре-

сичащи се слоя. Остъклени са с двойно 

извити плоскости, някои от които са 

с отваряеми прозорци. Решението на 

DMAA да използва дърво е позволило 

предварителното сглобяване на пове-

чето конструкции и високото качест-

во на изработката. 

Терасите на музея на бонсай са 

подредени в концентрични кръгове 

като древни далекоизточни градини. 

Изследователският център се със-

тои от лаборатория, студио, офис 

сгради, работилници, конферентни 

зали и библиотека: павилиони с раз-

лични размери комуникират чрез 

свързващ блок на нивото на призем-

ния етаж.

Цялостната скулптурна концепция 

се основава на конструкцията на тра-

диционни китайски дървени покриви. 

Ресторантът и чайната прилагат 

принципите на преплитане на носещи 

слоеве, създавайки стъпала и мащаб 

чрез добавянето или премахването им 

близо до опори или ръбове.

Строителството е на три етапа, а огромен 
термален резервоар ще поддържа уникална 
лагуна в центъра на комплекса
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ КСБ АНАЛИЗИ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

ОП на КСБ - София, 
отбеляза Деня на 
строителя

Икономически 
отчет за сектор 
„Строителство“ за 
януари – юни 2022 г.

Анжело Добричов, 
кмет на Чупрене

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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МЕДИЕН ПАРТНЬОР

НА С Ъ Б И ТИЕТО 

Мирослав Еленков

„Електроразпредели-

телни мрежи Запад“ ЕАД 

и Българско дружество 

за защита на птиците 

(БЗДП) представиха ма-

щабен международен про-

ект по програма LITE на 

Европейската комисия, 

който е насочен към опаз-

ване на птиците по р. Ду-

нав. Това стана на нарочна 

пресконференция, в която 

участваха Виктор Стан-

чев, главен оперативен 

директор на ЕРМ Запад, 

Крум Гледжарски, ръково-

дител отдел „Управление 

на качеството“ в ЕРМ За-

пад, и Свилен Чешмеджиев 

от БЗДП.

Проектът стартира 

през настоящата година и 

ще се изпълнява до 2026 г. 

Бюджетът му е близо 6,6 

млн. лв. Основните дей-

ности са провеждане на 

теренни проучвания, ло-

кализиране на рисковите 

стълбове от електро-

разпределителната ин-

фраструктура и тяхното 

обезопасяване.

„Като корпоративно и 

социално отговорна ком-

пания поддържаме такива 

проекти, които са свър-

зани с опазване на биоло-

гичното разнообразие. Оп-

итваме се да подпомагаме 

всички дейности, които са 

свързани с подобряването 

на урбанизираните те-

ритории“, посочи Виктор 

Станчев.

Крум Гледжарски из-

тъкна, че включването на 

ЕРМ Запад в подобен ма-

щабен транснационален 

проект е огромна отго-

ворност. „Планирано е да 

бъдат изолирани над 1200 

електрически стълба и 

да бъдат поставени 1350 

дивертора на най-рискови-

те въздушни проводници, 

за да са по-видими те за 

птиците в полет“, инфор-

мира Гледжарски.

„Сътрудничеството 

между неправителстве-

ния сектор и бизнеса е 

от огромно значение за 

опазване на природата и 

биологичното разнообра-

зие. Дунав е един от най-

важните миграционни ко-

ридори, както и място за 

гнездене и зимуване на 

много видове птици от 

Европа“, посочи на свой 

ред Свилен Чешмеджиев.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

ДО   

Полк. Дамян Францов – 70 г., секция „Строители воини“ 

Стефанка Панайотова – 80 г., РКСВ Кюстендил 

Васил Стоянов – 75 г., РКСВ Кюстендил 

Богдан Стоянов – 75 г., РКСВ Разград 

Никола Николов – 75 г., председател РКСВ Русе 

Иван Иванов – 75 г., РКСВ Варна 

Георги Иванов – 80 г., РКСВ Добрич 

Димитър Костуров – 80 г., РКСВ Варна 

Борис Шалев  - 85 г., секция „Строители воини“ 

Димитър Панов -80 г., председател РКСВ Перник 

Дончо Попов – 90 г., РКСВ Добрич 

Драган Младенов – 75 г., РКСВ Сливен 

Георги Стоев – 75 г., РКСВ Русе 

Захари Райнов – 90 г., РКСВ Самоков 

Младен Митов – 90 г., РКСВ Монтана 

Атанас Стойновски – 90 г., РКСВ Бургас 

Руска Георгиева – 75 г., РКСВ Разград 

Петко Нинков – 80 г., РКСВ Видин 

Стефан Карчев – 80 г., учредител 

Проф. Димитър Даков – 80 г., секция „Строителна наука и 

образование“

Йорданка Починкова – 75 г., РКСВ Кюстендил 

Славка Тодорова – 75 г., РКСВ Перник

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Национал-

ния клуб на строителите ветерани и лично от мое 

име най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, 

колеги и съграждани!

                    

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                     

Октомври 2022 г. Инж. Тодор Топалски, 

                Председател на УС 

   на НКСВ

Бюджетът му е близо 6,6 млн. лв.

Десислава Бакърджиева 

По случай Професионалния ден 

на брокера, който се отбелязва 

на 30 октомври, Национално сдру-

жение Недвижими имоти (НСНИ) 

организира за осми пореден път 

Национална конференция Inspire 

To Higher под надслов „Въздейст-

вието на очакваното и непред-

видимото“. Събитието ще се 

проведе на 28 октомври 2022 г. 

в Парк Хотел „Витоша” в София. 

Традиционно вестник „Строител“ 

е медиен партньор на форума.

В програмата са включени 

темите „Нарастване на напре-

жението“, „Инфлация, лихвени 

проценти, политическа неста-

билност, вероятност от рецесия 

– какво очаква Европа?“, „Наемни-

ят пазар“, „Пазар на лошите прак-

тики или потенциал за истински-

те професионалисти“.

В рамките на конференцията 

за първи път по покана на НСНИ 

в България ще гостува Zsolt 

Szerencses (Zola) – един от воде-

щите лектори на Американската 

асоциация на реалторите NAR, 

лектор на годината за 2021 г. и 

член на Съвета на директорите 

на NAR за 2022 г., лектор и кон-

султант на екипи за една от най-

големите световни компании за 

недвижими имоти Keller Williams 

Realty.

Zola пристига в България 

специално за празника на профе-

сионалние брокери и агенти на 

недвижими имоти и конференци-

ята Inspire To Higher, в рамките 

на която ще проведе 4-часово 

обучение на тема „Водене на 

преговори“. Специално за члено-

вете на НСНИ на следващия ден 

той ще изнесе 4-часов затворен 

семинар на тема „Пъзелът на ли-

дерството“.

На събитието ще присъст-

ват членове на НСНИ, управите-

ли и собственици на компании за 

недвижими имоти от страната, 

специалисти и инвеститори в 

сферата, експерти от сродни 

браншови организации и между-

народни представители на биз-

неса.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 7400 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1260 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 630 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 320 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 165 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1150 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 280 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 570 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 70 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. – 0,35 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,40 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,50 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 400 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 600 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 1000 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1700 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 3000 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2500 лв./1 година
              450 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 250 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – ОТ 150 ЛВ.

 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 2023 г.
Всички договори, сключени до 31.12.2022 г., ще бъдат 

съгласно рекламната тарифа за 2022 г.


