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Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД:

BG.121357Q/UЗапочна същинското строителство 
на участъка от третата линия на 
метрото към жк „Левски“

УС на КСБ обсъди 
подготовката на 
Общото събрание на 
браншовата организация

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 8

Емил Христов
Ренета Николова

На работна среща между 

министъра на регионалното 

развитие и благоустройство-

то арх. Иван Шишков и ръко-

водствата на Камарата на 

строителите в България (КСБ) 

и на Българска браншова ка-

мара „Пътища“ (ББКП) двете 

браншови организации насто-

яха за спешно прилагане на 

Методиката за индексация в 

строителството. Събитието 

се състоя в сградата на МРРБ.

В срещата от страна на 

министерството участваха 

и зам.-министър Десислава 

Георгиева, която е и ръководи-

тел на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014-2020“, Веселина 

Терзийска, директор Дирекция 

„Правна“, както и представите-

ли на УО на Оперативна програ-

ма „Околна среда 2014-2020“.

Камарата бе представена 

от председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев, зам.-пред-

седателя на УС на КСБ инж. 

Велико Желев, членовете на ИБ 

и УС на КСБ Любомир Пейнов-

ски и инж. Иван Моллов, пред-

седателите на секции „Високо 

строителство“ и „Транспорт-

на инфраструктура“ към КСБ 

инж. Стефан Тотев и инж. Боян 

Делчев, инж. Живко Недев, зам.-

председател на секция „Транс-

портна инфраструктура“ към 

КСБ . От страна на ББК „Пъти-

ща“ присъстваха председате-

лят на УС на браншовата орга-

низация инж. Стефан Чайков и 

членове на ръководството. 

Браншовите организации проведоха работна среща с министър Иван Шишков 
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Европейската комисия прие програмите по линия на 

Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакул-

тури (ЕФМДРА) за България и Германия. Новината съоб-

щиха от пресслужбата на ЕК, като уточниха, че общият 

размер на отпуснатите за България средства е 121 млн. 

евро, от които приносът на ЕС възлиза на 85 млн. евро. 

„Всички подпомагани дейности ще допринесат за пости-

гането на целите на ЕС в областта на околната среда 

и климата“, посочват от ЕК. 

„Приетите програми по ЕФМДРА ще помогнат на 

България и Германия да изградят стабилен иновативен 

устойчив и нисковъглероден сектор на рибарството, ак-

вакултурите и преработката и ще стимулират техния 

екологичен и цифров преход. За България това ще допри-

несе значително за развитието на общностите в об-

ластта на рибарството и аквакултурите, ще подкрепи 

опазването и възстановяването на водното биологично 

разнообразие и екосистеми и ще укрепи устойчивото 

управление на моретата и океаните“, е заявил евроко-

мисарят по въпросите на околната среда, океаните и 

рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Програмите по ЕФМДРА ще подкрепят екологичния и 

цифровия преход на сектора с инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници, нови информационни техноло-

гии и методи за намаляване на отпадъците.

„Във всеки един от ос-

таващите за довършване 

етапи от изграждането 

на Междусистемната 

газова връзка Гърция – 

България има някакъв на-

предък. Най-важни са про-

тивоерозионните мерки. 

Те пазят природата, но 

и съоръжението.“ Това е 

казал министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Иван Шишков след среща 

с участниците в стро-

ителството на интер-

конектора, съобщиха от 

МРРБ.

Той е пояснил, че към 

момента е въведен в екс-

плоатация само първият 

етап от обекта, който 

работи, като са остана-

ли други три етапа. „Със 

строителя се догово-

рихме за изработване на 

график кога и как те ще 

бъдат завършени. На сре-

щата искахме да покажем, 

че държавата държи да 

завърши интерконектора. 

Мисля, че строителите 

ще бъдат мобилизирани 

и достатъчно бързо ще 

могат да довършат ос-

татъка от строежа. За 

да върви добре строител-

ството, е необходимо да 

има ясен план за него“, е 

казал министър Шишков.

Той информира, че в 

напреднала фаза е изпъл-

нението на резервен оп-

тичен кабел. „Имаме уве-

рението, че в началото 

на следващата година ще 

може да бъде въведен в 

експлоатация“, е посочил 

арх. Иван Шишков.

По думите му по-за-

дълбочен анализ ще бъде 

направен на предвиде-

ните за изпълнение ан-

тиерозионни мерки. „Ще 

искам много ясен график 

за тях, както и за пътя, 

който свързва с близкото 

село при Стара Загора 

при съоръжението. Там 

има проблем с кадастъра 

и подробния устройствен 

план. Излязъл е извън тра-

сето и трябва да решим 

как да го завършим. Раз-

брахме се изпълнителят 

да представи геодезиче-

ско заснемане. Въз основа 

на него ще вземем реше-

ние как да излезем от си-

туацията“, е подчертал 

регионалният министър. 

Той е изтъкнал, че всичко, 

което държавата е запо-

чнала, трябва да бъде за-

вършено до край. 

„Както през август 

обещахме, че ще завър-

шим първия етап, и пус-

нахме газовата връзка в 

експлоатация, така сега 

очаквам за няколко месе-

ца, ако може, да завършим 

целия строителен обект. 

Съвместно с инвестито-

ра и строителя показа-

хме, че когато се моби-

лизираме всички, можем 

да го завършим и всички 

са доволни от общата ни 

работа. Сега можем да си 

позволим да го направим 

така, както времето поз-

волява“, е заявил арх. Иван 

Шишков.
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Инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ:
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Десислава Бакърджиева 

Представителите на потребител-

ските организации обсъдиха възмож-

ностите и удобствата на електрон-

ните услуги по време на заседание на 

Потребителския съвет към Електро-

холд, съобщиха от Електроенергийна-

та група. Събитието се е провело на 

22 ноември. В него са участвали пред-

ставители на Комисията за защита 

на потребителите, Българска нацио-

нална асоциация „Активни потреби-

тели“, Федерацията на потребители-

те в България (ФПБ), Института за 

енергиен мениджмънт и Европейския 

потребителски център. Всички те са 

препоръчали на потребителите да се 

възползват от електронната фактура 

– по-сигурната и надеждна алтернати-

ва на хартиения вариант.

„Над 500 хиляди от клиентите на 

Електрохолд оценяват удобството на 

електронната фактура, която гаранти-

ра сигурна и бърза доставка до 24 часа 

от издаването, защитава личните данни, 

достъпна е отвсякъде и по всяко време и 

е напълно легитимен документ пред дър-

жавните институции“, е казала Зорница 

Генова, директор Регулаторно и правно 

управление в Електрохолд България.

„Подкрепяме напълно идеята за пре-

минаване на клиентите към електронна 

фактура, защото тя не само е по-удоб-

на и по-сигурна от хартиената, но и 

допринася за едно по-„зелено” и по-еко-

логично чисто бъдеще“, е допълнил Емил 

Георгиев, председател на ФПБ.

„Над 90% от услугите на нашите 

дружества ЕРМ Запад и Електрохолд 

Продажби вече могат да бъдат заявя-

вани, без да се налага клиентите да 

посещават търговски център. Така 

те пестят време, усилия и средства“, 

е съобщила Ваня Георгиева, ръководи-

тел направление Търговски центрове в 

Електрохолд България.

От стартирането на портала за е-

услуги на Електрохолд (www.electrohold.

bg/bg/e-uslugi/) сред най-търсените 

услуги на дружеството, което сто-

панисва електроразпределителната 

мрежа - ЕРМ Запад, са проучване за 

присъединяване на обект към електри-

ческата мрежа и сключване на договор 

за присъединяване, а сред услугите на 

доставчика Електрохолд Продажби са 

пререгистрацията на битови клиенти, 

регистрацията на новоприсъединени 

обекти и заявка за електронна фактура. 

На заседанието са разгледани мер-

ките, които са предприети в подго-

товка на електроразпределителната 

мрежа в Западна България за зимния 

сезон. „Подготовката на мрежата за-

върши. Тази година допълнително е 

направен извънреден анализ на зоните 

на територията на ЕРМ Запад, в кои-

то се очаква евентуално повишаване 

на потребителите на електрическа 

енергия“, е информирал Васил Василев, 

директор „Експлоатация и поддържане“ 

в ЕРМ Запад.

На срещата в МРРБ достатъчно ясно по-

казахме, че нямаме повече време за дискусии и 

заблуждения. Министърът на регионалното раз-

витие и благоустройството арх. Иван Шишков 

пое ангажимент, че ще разпореди на ВиК опера-

торите да пристъпят незабавно към подписване 

на анекси към договорите в рамките на осигуре-

ните средства по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020“. Той обеща, че ще разпореди и на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ да пристъпи към анексиране на строителните 

договори. Що се отнася до проектите по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020“, министърът заяви, че ще вземат 

съответните мерки да не се създават препятствия пред прила-

гането на Методиката за индексация. Разчитам, че министър 

Шишков ще спази конкретните обещания.

На срещата той се ангажира и да организира съвместна сре-

ща между нас и министър-председателя Гълъб Донев и министъра 

на финансите Росица Велкова-Желева, на която да се обсъди как 

ще се осигури финансов ресурс, чрез който да се отпуши този 

процес. 

Въпреки че Методиката вече 

е приета, липсата на указания 

позволява различни тълкувания 

от възложителите, като по този 

начин се създават пречки, които 

на практика правят невъзмож-

но прилагането й, категорични 

бяха представителите на КСБ и 

ББКП. „Открит остава и въпро-

сът за осигуряване на финанси-

ране за индексацията, както и 

процедурата за прилагане на Ме-

тодиката по отношение на вече 

приключените договори“, посочи 

инж. Илиян Терзиев, председател 

на УС на КСБ. 

КСБ и ББКП настояха за 

спешно приемане на указания 

за прилагане на Методиката, 

стартиране на процесите за 

анексиране на договорите по 

ОПРР и ОПОС. Двете бран-

шови организации поискаха и 

съвместна среща с премиера, 

министрите на регионалното 

развитие и благоустройството 

и на финансите. Министър Иван 

Шишков пое ангажимент до 

края на деня да изпрати писма 

до Агенция „Пътна инфраструк-
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До края на следващата 

година се очаква да зара-

боти единният регистър 

за имотите държавна и 

общинска собственост. 

Той се изгражда по проек-

та на Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството, фи-

нансиран от Оперативна 

програма „Добро управле-

ние“ с 3 117 532,93 лв. От 

ведомството съобщиха, 

че целта му е да обедини 

в единна система цялата 

налична информация за 

държавните и общински 

имоти. „Освен по-добро 

качество при управление 

на имотите така ще се 

гарантира и пълнотата, и 

сигурността на данните, 

както и ще се оптимизира 

цялостната организация“, 

посочват от МРРБ. 

Предвижда се детайл-

ният регистър да включва 

и хронология по управле-

нието и измененията в 

собствеността за всеки 

имот. Във всяко имот-

но досие ще има вече и 

данни за данъчна оценка, 

предоставените права за 

управление, концесии, до-

говори за наем, продажба, 

замяна, делба, учредени 

ограничени вещни права, 

включително и актовете, 

по силата на които да-

ден имот е престанал да 

бъде държавна/общинска 

собственост. Чрез сис-

темата ще могат да се 

осъществяват и всички 

операции, свързани с упра-

влението на държавната 

и общинска собственост. 

Ще могат да се извличат 

и различни данни относно 

управлението и разпореж-

дането с имоти с цел по-

голяма прозрачност и про-

следимост на процесите.

тура“, „Български ВиК холдинг” 

и ВиК операторите с насоки за 

стартиране на дейностите по 

сключване на анекси за индекса-

цията към договорите за строи-

телство и изрази очакване това 

да се случи до 30 ноември. Той 

се ангажира и да инициира сре-

ща на браншовите организации 

с министър-председателя Гълъб 

Донев и министъра на финанси-

те Росица Велкова-Желева.

Снимки в. „Строител“



Георги Сотиров

Федерацията на не-

зависимите строител-

ни синдикати (ФНСС) 

проведе 9-и Редовен кон-

грес. Събитието, което 

се състоя в хотел „Фо-

рум” в София, беше от-

крито от председателя 

на ФНСС инж. Цвете-

лина Иванова. В своето 

приветствие тя напра-

ви равносметка за свър-

шеното от федерация-

та, като подчерта, че 

ФНСС работи в сложен 

период, и очерта перс-

пективите за развитие. 

Инж. Иванова посочи, че 

през последните години 

сектор „Строителство” 

е изправен пред много 

трудности, като изтък-

на добрия социален ди-

алог с работодателите 

в лицето на Камарата 

на строителите в Бъл-

гария. 

Сред гостите на 

конгреса бяха предсе-

дателят на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев, изп. 

директор на Камарата 

на строителите Вален-

тин Николов, вицепрези-

дентите на Конфедера-

цията на независимите 

синдикати в България 

Тодор Капитанов и Ог-

нян Атанасов и пред-

седатели на федерации 

към КНСБ. 

Инж. Илиян Терзиев 

подчерта, че КСБ ви-

наги е била отговорен 

и сериозен партньор 

на ФНСС. „Имаме общи 

цели. Строителните 

фирми също искаме да 

даваме по-високи за-

плати и да осигуряваме 

най-добри условия на 

труд за нашите работ-

ници“, заяви той. По ду-

мите на председателя 

на УС на КСБ, за да се 

случи това, държава-

та трябва да осигури 

средства за индекса-

ция на договорите в 

строителството, за 

да бъде възможно да се 

завършат европейските 

проекти. „Камарата на 

строителите в Бълга-

рия работи по индек-

сацията вече година и 

половина. На този етап 

имаме Методика, но тя 

е само на хартия, защо-

то няма указания за при-

лагането й, отнасящи 

се за всички възложите-

ли. Без индексация ние 

не можем да повишим 

адекватно заплатите 

на нашите работници”, 

бе категоричен инж. 

Терзиев.

Той коментира и 

дейността на Консул-

тативния съвет на 

браншовите организа-

ции в сектор „Строи-

телство“. „Успяхме да 

обединим всички струк-

тури, които участват 

в строителния процес 

– архитекти, строите-

ли, надзорници, геодези-

сти, всички, които сме 

в една лодка. Ако заедно 

работим за сектора и 

поставяме изисквания 

към държавата, ще бъ-

дем чути“, изтъкна инж. 

Илиян Терзиев. 

Инж. Терзиев се спря 

и на проблема с липса-

та на кадри за бранша. 

Според него българ-

ската образователна 

система не произвежда 

достатъчно кадри за 

строителния отрасъл и 

добави, че МОН би тряб-

вало да се допитва до 

бизнеса, за да е наясно 

за реалната нужда от 

работници и специали-

сти. Председателят на 

УС на КСБ сподели още, 

че в рамките на проект 

„Европейски цифров ино-

вационен хъб в сектор 

строителство“, на кой-

то Камарата е коорди-

натор, ще се обучават и 

преквалифицират рабо-

тещи в сектор „Строи-

телство”. 

По време на 9-ия Ре-

довен конгрес на ФНСС 

инж. Цветелина Ива-

нова бе преизбрана за 

председател на феде-

рацията, а Цветелина 

Бикарска за зам.-пред-

седател.
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Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев бе гост на 9-ия Редовен конгрес на федерацията
Снимки авторът

26 ноември
Валентин Николов, изп. директор на КСБ

Десислава Бакърджиева

Програмата за трансгра-

нично сътрудничество (ПТС) 

между България и Турция за 

периода 2021-2027 г. е получи-

ла одобрението на Европей-

ската комисия (ЕК). Това съ-

общиха от Министерството 

на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ), 

като уточниха, че чрез нея 

през следващите 7 години над 

34 млн. евро ще бъдат инвес-

тирани в областите Бургас, 

Ямбол, Хасково, Одрин и Кър-

кларели.

От МРРБ посочват,  че 

най-голям дял от програмния 

бюджет – близо 25 млн. евро, 

е насочен към инвестиции в 

интегрираното територи-

ално развитие с фокус върху 

специфичните нужди на реги-

она. По този приоритет ще 

бъдат подкрепени проекти в 

областта на туризма и други 

сектори.

Стратегическият проект 

по ПТС е свързан с укрепване 

на капацитета на правопри-

лагащите органи от двете 

страни на границата в бор-

бата с нелегалната миграция. 

Предвижда се 2 млн. евро да 

бъдат инвестирани в обуче-

ния и обмяна на опит, внедря-

ване на иновативни практики 

за наблюдение и доставка на 

специализирано оборудване 

за областните дирекции на 

Министерството на вътреш-

ните работи в областите 

Бургас, Хасково и Ямбол от 

българска страна, както и 

Одрин и Къркларели от турска.

Програмата ще подкрепя 

и малкия и среден бизнес чрез 

директна подкрепа на МСП в 

пограничните населени места. 

Общо 22% от общия й бюджет 

са предвидени за мерки, чрез 

които организациите да нама-

лят емисиите на парниковите 

газове, да повишат енергийна-

та си ефективност и да сти-

мулират развитието на кръго-

ва икономика.

Планира се през първото 

тримесечие на 2023 г. да се 

проведе информационна кам-

пания за представяне на усло-

вията за кандидатстване по 

отделните приоритети.
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До 20 февруари 2023 г. 

общините, областните 

управители и държавните 

институции могат да кан-

дидатстват по Проект 

„Красива България”, съоб-

щиха от Министерството 

на труда и социалната по-

литика. 

По Мярка М01 „Подо-

бряване на обществената 

среда в населените места” 

се допускат строител-

но-монтажни/ремонтни 

работи в сгради, вкл. със 

статут на недвижима кул-

турна ценност, които са за 

обществено обслужване в 

областта на администра-

цията, културата и изку-

ствата, спорта и социал-

ния туризъм. Мярка М02  

„Подобряване на социалната 

инфраструктура” ще фи-

нансира строително-мон-

тажни/ремонтни работи в 

сгради, вкл. със статут на 

недвижима културна цен-

ност, които са за общест-

вено обслужване в област-

та на образованието и 

науката, здравеопазването 

и предоставянето на соци-

ални услуги от нерезиден-

тен тип. За мярка М02-01 

„Подобряване на социалните 

услуги от резидентен тип” 

се допускат строително-

монтажни/ремонтни рабо-

ти в съществуващи сгради 

или самостоятелни обекти 

в тях, или ново строител-

ство за предоставяне на 

социални услуги от резиден-

тен тип.

От ведомството посоч-

ват, че и по трите мерки 

може да се финансира благо-

устрояване на прилежащи-

те външни пространства 

на съответните сгради, но 

в рамките на урегулираните 

поземлени имоти, в които 

те са разположени.

Коментари и предложения по документите могат да се подават до 21 декември
Десислава 
Бакърджиева

Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

публикува за обществено 

обсъждане проект на На-

соки за кандидатстване 

за предоставяне на сред-

ства чрез подбор на пред-

ложения за изпълнение на 

инвестиция по процедура 

„Подкрепа за устойчиво 

енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд 

- етап II“. Коментари и 

предложения по тях могат 

да бъдат изпращани до 21 

декември. От МРРБ ин-

формираха, че кандидат-

стването по втория етап 

на подмярка „Подкрепа 

за устойчиво енергийно 

обновяване на жилищния 

сграден фонд“, финансира-

на със средства от Нацио-

налния план за възстано-

вяване и устойчивост, ще 

стартира след приключ-

ване на приемането пред-

ложения по първи етап, за 

който проектът на насоки 

беше публикуван в края на 

септември т.г.

О т  М Р РБ  по я с н я -

ват, че вторият етап на 

подмярката предвижда 

интензитетът на без-

възмездната финансова 

помощ да е 80% от общи-

те допустими разходи за 

енергийно обновяване на 

одобрена жилищна сгра-

да. Целият размер на без-

възмездната финансова 

помощ по процедурата е 

282 470 400 лв. По проце-

дурата ще могат да кан-

дидатстват многофамил-

ни жилищни сгради, които 

се управляват по реда на 

Закона за управление на 

етажната собственост – 

в тях трябва да има поне 

четири самостоятелни 

обекта, които принадле-

жат на повече от един 

собственик. Задължител-

но условие e и наличието 

на предварително изгот-

вени обследвания за енер-

гийна ефективност и за 

установяване на техниче-

ските характеристики на 

сградата, архитектурно 

заснемане и технически 

паспорт. 

П убликувани ят от 

МРРБ проект на докумен-

ти предвижда още предло-

жения за изпълнение на ин-

вестиция по процедурата 

да могат да бъдат подава-

ни само в партньорство с 

общинската администра-

ция. Сред изискванията е 

също сградите да са про-

ектирани преди 26 април 

1999 г.

Чрез изпълнението на 

мерките ще трябва да 

бъдат постигнати поне 

30% спестяване на пър-

вична енергия и клас на 

енергопотребление „В” 

или по-висок. За целта се 

предвижда възможността 

за финансиране на под-

мяна на дограма, топлин-

но изолиране на външни 

стени, покриви, подове, 

изграждане на системи за 

оползотворяване на енер-

гията от ВЕИ потребно-

сти на зданието, ако са 

посочени в енергийното 

обследване, ремонт или 

подмяна на амортизирани 

общи части на системите 

за отопление, охлаждане 

и вентилация на сграда-

та за повишаване на ЕЕ. 

Предвижда се допустими 

да са реконструкцията на 

вертикалната система 

за отопление в хоризон-

тална при осигуряване на 

индивидуално отчитане 

на разхода на топлина 

за всеки собственик на 

самостоятелен обект в 

сградата, ремонт или под-

мяна на електрическата 

инсталация и изпълнение 

на енергоспестяващо ос-

ветление в общите части, 

инсталиране на системи 

за централизирано упра-

вление на осветлението в 

общите части на жилищ-

ното здание.

Минималният размер 

на заявените средства по 

всяко индивидуално пред-

ложение за изпълнение на 

инвестиция е заложено 

да е 50 000 лв., а макси-

малният да не надхвърля 

7 500 000 лв.

Снимка в. „Строител“
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Благодаря на в. „Строител“ за доброто 
сътрудничество през годините

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД:

Росица Георгиева

Проф. Братоев, про-
ектът за разширението 
на третата линия на ме-
трото през кв. „Слатина“ 
вече е защитен чрез вля-
злото в сила изменение на 
Общия устройствен план 
(ОУП) на Столичната об-
щина. Оттук нататък 
какви стъпки трябва да 
се извървят от админи-
стративна гледна точка, 
за да се реализира тази 
отсечка? На какъв етап 
са тръжните процедури 
за избор на изпълнители? 

Искам да припомня, че 

по промяната на ОУП на 

столицата и по проекти-

рането на метрото в от-

сечката през жк „Слатина“ 

започнахме работа още 

през 2016 г. С влязлото 

наскоро решение за измене-

ние на Общия устройствен 

план трасето вече е факт. 

Паралелно действахме и 

по линейния регулацио-

нен план, който определя 

точното разположение на 

станциите, къде ще бъдат 

техните входове и изходи. 

Предстои финализиране на 

работата по документа и 

следва той да бъде приет 

от Столичния общински 

съвет (СОС). 

Обществените поръч-

ки за избор на изпълнители 

на трасето от ул. „Шипка“ 

през жк „Гео Милев“, „Сла-

тина“ – „Арена София”/Тех 

парк – „Цариградско шосе“ 

бяха обявени преди година 

и половина. Те са шест на 

брой, като за една от тях 

имаме подписан договор с 

фирма „Сименс“ за систе-

мите за управление и за 

влаковите композиции. За 

търга за изграждане на ме-

тротунела през кв. „Слати-

на“ има избран изпълнител 

и за него няма обжалване. 

За останалите, за които 

има обжалвания, на първа 

инстанция решението на 

съда е в полза на „Метро-

политен“. Предстои засе-

дание на Върховния адми-

нистративен съд, където 

да се вземе окончателно 

решение. Надявам се скоро 

да подпишем ако не всич-

ки договори, то поне част 

от тях. Предполагам, че до 

края на 2022 г. това ще се 

случи, след което можем да 

дадем старт на реалното 

строителство.

Засега финансирането 

на този проект е осигуре-

но от Столичната общи-

на. Има решение на СОС 

за теглене на заем до 195 

млн. евро от Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) 

за изграждане на участъка. 

В държавния бюджет също 

има заложени средства за 

проекта, тъй като той 

беше изваден от Национал-

ния план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ). В 

тригодишната бюджетна 

прогноза на държавата са 

предвидени по 40 млн. лв. 

на година за метрото, 

така че то е обезпечено. 

Остава малка част от фи-

нансирането, която не е 

осигурена, но на този етап 

е важно да има подписани 

договори с изпълнителите 

на трасето, за да може да 

се финализира договорът 

за отпускане на заем от 

ЕИБ. 

Моите очаквания са 

след първото тримесечие 

на 2023 г. да започне реал-

ното строителство, което 

е напълно по план. Защото 

преди две години бяхме 

решили, че това трасе не 

трябва да се изпълнява ед-

новременно с частта от 

подземната железница, 

която се изгражда под бул. 

„Владимир Вазов“ към жк 

„Левски“. Това се налага, 

защото „Метрополитен“ 

има определен капацитет. 

Първата година от реа-

лизацията винаги е много 

тежка, тя е свързана със 

съгласувателни процедури, 

с различни бюрократични 

дейности, които изискват 

хора, а и е нужно време, за 

да се позиционират фир-

мите по строителните 

площадки. От друга стра-

на компаниите, които ра-

ботят по разширението 

на метрото, също не са 

с безкраен капацитет. 

Много малко са фирмите 

в България, които владеят 

спецификата за строеж на 

подземната железница – 

те са 7-8. 

За обществената по-

ръчка на един от бъдещи-

те участъци от метрото 

имахме 14 кандидати. Но 

половината от тях отпад-

наха, защото нямаха опит, 

съответно им липсваха ре-

ференции и необходимият 

капацитет. Трябва да се 

знае, че метрото е много 

сериозен проект, дори и аз 

самият понякога се чудя 

как успяваме да се справим 

с всички перипетии и да 

приключваме реализация-

та му. 

Ако започнем да стро-

им участъка през жк „Сла-

тина“ следващата година, 

реалистично е през 2026 г. 

да бъде завършен, срокът 

за изпълнение е 42 месеца. 

Може ли да дадете ин-
формация за това как ще 
изглеждат спирките по 
трасето през жк „Слати-
на“?

Към момента имаме 

яснота по отношение на 

планировката на спирки-

те. Както споменах, вече е 

разписано ситуирането им, 

къде ще са входовете, изхо-

дите. Разработен е проект 

по всички части. Но все 

още не сме определили име-

на на станциите, не разпо-

лагаме и с визуализации на 

метроспирките. Предстои 

внасянето на доклад до 

Столичния общински съвет 

за наименованията, като 

вероятно това ще стане 

до края на 2022 г. 

Когато строителите 

започнат реална работа, 

се появяват различни съ-

оръжения, като колектори 

например, и това влияе на 

архитектурата. Затова 

ако изпълнението на учас-

тъка през жк „Слатина“ за-

почне през 2023 г., за визи-

ята на станциите ще може 

да говорим в края на 2024 г. 

или началото на 2025 г.

В изпълняващата се 

част на третата ли-

ния на метрото под бул. 

„Владимир Вазов“ в район 

„Подуяне“, която започна 

през март 2022 г., вече се 

подготвя интериорът на 

спирките. Проведени са 

разговори с проектанта, 

който ще изработи раз-

лични варианти на базата 

на идейния проект. След 

като бъде готов, ние ще 

разгледаме неговите пред-

ложения, като е възможно и 

всички да бъдат отхвърле-

ни. Работата по интериора 

не приключва, докато не се 

получи продукт, който съ-

ответства на идейния про-

ект и е напълно приемлив. 

На какъв етап е из-
граждането на 3 км ме-
тролинии до жк „Левски“?

Строителството вър-

ви трудно заради няколко 

фактора. Първо, защото 

преведохме на изпълните-

лите само половината от 

дължимите аванси през 

януари. Финансирането за 

първите няколко месеца 

го обезпечи Столичната 

община. През септември 

успяхме да им дадем и вто-

рата част от сумата, след 

като НПВУ беше одобрен 

от Европейската комисия 

и съответно Министер-

ството на финансите ни 

отпусна средства. 

Радостно е, че Бъл-

гария получи одобрение 

за първото плащане по 

НПВУ. Четох изявлението 

на председателя на Евро-

пейската комисия Урсула 

фон дер Лайен, в което тя 
През март 2022 г. бе направена първа копка на разширение на третата линия на метрото от 
жк „Хаджи Димитър“ до жк „Левски“
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цитира точно разширение-

то на третата линия на 

Софийското метро. „Вече 

има проект, по който има 

подписани договори и дей-

ностите са стартирали“, 

казва тя. 

Освен проблема с по-

бавното финансиране през 

първите месеци, трябваше 

да се реконструират инже-

нерни мрежи и съоръжения. 

Тези дейности изискват 

време, но те вече приклю-

чиха и започна същинската 

строителна работа – по 

изграждането на шлицови-

те стени, покривните пло-

чи, етажните конструкции. 

Стартира и работата по 

тунелите. 

По график към момента 

на места има забавяне, на 

други изпреварване. Искам 

да подчертая, че размина-

вания в рамките на месец 

не ги смятаме за същест-

вени. По отношение на фи-

нансовия план изпълнение-

то е около 14-15%, като до 

края на 2022 г. трябва да 

стигне 18-19%. Догодина 

според предвидените гра-

фици ще се реализират 35% 

от финансовия план, когато 

ще се навлезе в най-сери-

озната част от работата. 

Строителите винаги си да-

ват толеранс в сроковете 

при първоначалните дей-

ности, защото нещата, 

които се включват в този 

процес, изискват повече 

време. Както отбелязах, 

това важи особено за ре-

конструкцията на различ-

ните инженерни мрежи. 

Така е било при всички из-

градени досега участъци, 

наясно сме, че реконструк-

ция на един канал не може 

да бъде направена за ден. 

Например на станцията 

при стадион „Георги Аспа-

рухов“ имахме канал ф2000, 

който се прави наново, об-

хождайки съоръжението. 

Изградиха се шахти с дъл-

бочина от по 3 м. За тези 

дейности бяха необходими 

3 месеца и чак след това се 

отвори фронт за постро-

яването на шлицовите 

стени. На метростанци-

ята при ул. „Витиня“ също 

има канал, който ни пречи, 

той сече станцията, но 

вече има възможност да се 

премести. За него трябва-

ше да се направи част от 

тунела, върху който ще 

се реконструира каналът. 

Тоест строителите из-

пълниха шлицовите стени 

и покривната плоча, за да 

мине каналът и предстои 

да започнат работа по 

спирката. 

Накъде ще продължи 
метрото, след като мине 
през кв. „Слатина“? Какъв 
е дългосрочният план?

Изграждането на двата 

участъка от разширението 

на третия лъч на метрото 

е приоритет за нас. С из-

пълнението им ще завър-

шим основната схема за 

развитие на подземната 

железница. Към момента 

дължината на линиите е 

52 км с 47 станции, а с но-

вите трасета от Линия 3 

ще достигнат 61 км с общо 

56 спирки. 

Подготвяме докумен-

тация за строежа на една 

междинна спирка между 

бул. „Сливница“ и МС „Обе-

ля“. По линия на Механизма 

за свързване на Европа се 

предвижда модернизация на 

жп линията София – Волуяк, 

като в рамките на проекта 

ще се изгради гара Обеля, 

където ще има и метро-

станция. Вече водим разго-

вори с Национална компания 

„Железопътна инфраструк-

тура“, за да съгласуваме 

проекта. 

Имаме идеи за разшире-

нието на метрото, но към 

стъпки за реализацията 

им ще се премине само ако 

се осигури финансиране. 

Например има резервира-

но трасе за подземна же-

лезница към Симеоновския 

лифт, както и към „Сту-

дентски град“. Според пла-

новете второто може да е 

част от Линия 2 на юг от 

бул. „Тодор Каблешков“ със 

спирка на бул. „Черни връх“ 

и трасето да завива към 

„Студентски град“. Друга 

посока е след МС „Люлин“ 

към Софийския околовръс-

тен път. Кога ще се строи, 

не се знае, но територията 

е резервирана. По бул. „Ро-

жен“ на север също има за-

ложено трасе в ОУП. То ми-

нава под булеварда и не се 

засягат частни имоти. Ко-

гато някога се премине към 

строителство, ще може да 

се направи и отклонение в 

посока кв. „Илиянци“. Тоест 

ако някога градът започне 

да се развива в тези на-

правления, има предвиде-

но трасе, ще се направят 

проекти и ще стартира 

строителство. За всички 

тези бъдещи разширения 

имаме одобрен ОУП и няма 

да се налага да се извърви 

тромавата процедура като 

при участъка през жк „Сла-

тина“. Може би регулацион-

ните планове ще отнемат 

време, както и подготов-

ката на проектите. Но 

без финансиране няма да 

стартираме изработване 

на никакви документи. Нека 

да подчертая, че от изра-

ботването им до тяхното 

стартиране трябва да има 

не повече от две години, 

защото те остаряват и 

стават неактуални. 

Какви са резултатите 
от програмата за поста-
вяне на преградни стени 
на някои от старите ме-
троспирки? 

Приключихме програ-

мата. На 12 станции са 

монтирани съоръженията 

и вече функционират. На 3 

от спирките се изпълняват 

довършителни дейности. 

А какво се случва с 
програмата за обновява-
не на мотрисите, които 
обслужват първите два 
лъча на метрото?

По нея трябваше да се 

реновират 12 влака, като 

успяхме да обновим 8 и 4 

останаха. Заради регла-

мент на Европейския съюз 

във връзка с войната в Ук-

райна за момента замрази-

хме изпълнението на дого-

вора. Когато се премахнат 

ограниченията, тогава ще 

продължим. 

Бяхте сред гостите 
на традиционния Бал по 
повод Деня на строителя, 
на който КСБ отбеляза и 
15 години от създаване-
то си. Как ще продължи 
сътрудничеството Ви с 
Камарата?

Първо, искам да поз-

дравя КСБ с годишнината. 

Камарата е значима про-

фесионална организация, с 

която от години „Метро-

политен“ поддържа добри 

партньорски отношения. 

Искам да пожелая на стро-

ителите здраве, радост, 

щастие и много успехи! И 

нека да е ясно, че без зна-

чение какво се говори по 

адрес на строителите, 

в България има много ка-

чествени фирми. Големи-

те компании трябва да 

запазват и развиват своя 

капацитет, а това става 

само чрез реализирането 

на мащабни проекти. Ние 

знаем, че когато работим 

интензивно, строителите 

поддържат способностите 

си. Нека строителите да 

се стягат, защото това, 

което правим заедно, изис-

ква много труд и от двете 

страни. Когато подпишем 

договор с даден строител 

за изпълнение на участък 

от метрото, тогава той 

става наш партньор и съв-

местно решаваме всички 

възникнали проблеми. И за-

това проектът за метро-

то е толкова успешен. 

Искам да съобщя от 

страниците на в. „Строи-

тел“, че на 28 януари 2023 г. 

Софийското метро отбе-

лязва 25 г. от пускането в 

експлоатация на първия си 

участък. Това е денят, ко-

гато потегля първият влак 

на столичната подземна 

железница по трасе с дъл-

жина 6,4 км и 5 метростан-

ции - от МС „Сливница“ до 

МС „Константин Велич-

ков“. В следващите години 

строителството на ме-

трото се осъществява с 

променливо темпо в зави-

симост от финансирането 

на участъците, като през 

2003 г. е завършен Запад-

ният радиус на Линия 1 с 

обща дължина 9,5 км и 8 ме-

тростанции. През 2009 г. е 

пуснат участък от 8 км с 6 

станции от МС „Сердика” 

до МС „Младост 1”. След 

влизането на България 

в Европейския съюз чрез 

оперативните програми 

„Транспорт” и „Транспорт и 

транспортна свързаност” 

за периода 2008-2020 г. 

има изградени 34 км. В ре-

зултат на това метромре-

жата заема 34-процентен 

дял в системата на град-

ския транспорт на София. 

И за първи път ще обявя, че 

по повод 25-ата годишнина 

на метрото ще проведем 

международна научна кон-

ференция на тема „Инова-

тивни архитектурни, кон-

структивни и технически 

решения при строител-

ството на метрополите-

ни“. Тя ще се състои на 

26 и на 27 януари 2023 г. 

в София. „Метрополитен“ 

ЕАД организира събитие-

то заедно със Столичната 

община. Ще участват КСБ, 

Университетът по архи-

тектура, строителство и 

геодезия, Минно-геоложки-

ят университет „Св. Иван 

Рилски“, Българската мин-

но-геоложка камара и др. 

Вестник „Строител“ бе из-

бран за медиен партньор на 

конференцията. Използвам 

случая да благодаря на из-

данието на КСБ за доброто 

сътрудничество през годи-

ните.

Проф. Стоян Братоев заедно с председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, прокуриста и 
гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова и изп. директор на НСОРБ Силвия Георгиева  на 
традиционния Бал по повод Деня на строителя

Метростанция „Орлов мост“, Линия 3

Метростанция НДК II от Линия 3

Снимки в. „Строител“
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Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

проведе заседание на 

Управителния съвет (УС) в 

сградата на браншовата 

организация. Събитието 

се състоя в хибриден фор-

мат – присъствено и он-

лайн. Заседанието откри 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев. 

УС прие доклада на инж. 

Илиян Терзиев за Общото 

събрание на браншовата 

организация, което ще се 

проведе на 30 ноември от 

9:00 ч в конферентната 

зала „Витоша“ на Интер 

Експо Център в София. 

Инж. Илиян Терзиев ин-

формира членовете на УС 

на КСБ за резултатите 

от провелата се на 24 но-

ември работна среща на 
ръководствата на КСБ и 

Българска браншова кама-

ра „Пътища“ с министъра 

на регионалното развитие 

и благоустройството арх. 

Иван Шишков и с предпри-

етите от Камарата мерки 

за прилагането на Мето-

диката за индексация в 

строителството. 

Присъстващите обсъ-

диха предложенията за 

избор на състави за орга-

ните на КСБ - за Управи-

телния съвет, Контролния 

съвет, Комисията по про-

фесионална етика, Коми-

сията за воденето, под-

държането и ползването 

на Централния професио-

нален регистър на строи-

теля.

Разгледани  б я ха  и 

предложения за промени 

в Устава на Камарата на 

строителите в България, 

Правилника на КВППЦПРС 

и други нормативни доку-

менти на браншовата ор-

ганизация. 

Заседанието продължи 

с точка „Разни“, в която 

изп. директор на КСБ Ва-

лентин Николов запозна 

присъстващите с пред-

стоящото подписване на 

Колективен трудов дого-

вор със синдикалните ор-

ганизации в сектор „Стро-

ителство“. 

Снимки Емил Христов
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Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико 
Търново

Председателят на Об-

ластното представител-

ство на КСБ във Велико 

Търново Венцислав Дончев 

бе гост на патронния праз-

ник на Професионална гим-

назия по строителство, 

архитектура и геодезия 

„Ангел Попов“. Събитието 

бе открито с тържестве-

на клетва, която бе про-

изнесена от директора на 

ПГСАГ д-р Евгения Илиева и 

повторена от учениците и 

учителите, които се закле-

ха да работят всеотдайно и 

достойно за запазването и 

развитието на училищните 

традиции, градени 79 г. от 

техните предшественици. 

По традиция новоприети-

те осмокласници поднесо-

ха венец пред паметната 

плоча на Ангел Попов. На 

събитието присъстваха и 

зам.-директорите по учеб-

но-производствената част 

инж. Катерина Гечева, по 

учебно-творческата част 

Теодора Иванова и по учеб-

ната дейност Вяра Крумова. 

Сред официалните гости 

бяха и инж. Катя Василева, 

началник-отдел в Регионал-

но управление на образова-

нието, и инж. Кирил Иванов, 

член на ОблС на ОП на КСБ 

– Велико Търново, и участ-

ник в Обществения съвет 

на гимназията.

„Отдаваме почит и при-

знателност към човека, 

с чието добротворство 

е поставено началото на 

историята на 79-годиш-

ното ни училище. Отново 

се събираме заради онова 

вътрешно усещане за при-

надлежност към неговия 

живот и традиции. Тях по-

желавам да пазите и да 

носите. Бъдете добри, от-

говорни и честни хора като 

патрона ни. Успявайте със 

знания и умения. Навсякъде, 

където отидете, бъдете 

горди, че сте възпитаници 

на ПГСАГ „Ангел Попов“, каза 

в обръщението си д-р Евге-

ния Илиева. Приветствено 

слово поднесе инж. Катя 

Василева, която посъветва 

учениците да бъдат тър-

пеливи към учителите си, 

защото всичко, което пра-

вят за тях, е, за да бъдат 

подготвени и адекватни за 

пазара на труда.

Венцислав Дончев поз-

драви учителите и учени-

ците по случай празника на  

ПГСАГ и призова да вне-

дряват в обучението нови 

технологии. „Огледайте се, 

всичко около Вас е дело на 

строители, инженери, архи-

текти, техници и изпълните-

ли. Учете много, бъдете ен-

тусиасти, дори на моменти 

агресивни, но бъдете истин-

ски професионалисти“, каза 

той и пожела здраве и успехи 

на всички присъстващи. 

Д-р Евгения Илиева на-

гради с плакета на гимна-

зията за цялостен принос 

в образованието и за изди-

гане на престижа на ПГСАГ 

Пенка Капукаранова, бивш 

педагогически съветник в 

учебното заведение. Грамо-

ти и признание за постиг-

нати високи резултати 

получиха учители и ученици. 

След приключване на офи-

циалната част последваха 

редица забавни събития.

Снимка авторът

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

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

В. „Строител“ е медиен партньор на събитието 
Емил Христов

На 29 ноември в „Гранд 

Хотел Милениум“ в София 

ще се проведе Междуна-

роден форум „История 

и бъдеще – недвижимо 

културно наследство и 

енергийна ефективност“. 

Събитието е посветено 

на темата за опазването 

на недвижимото културно 

наследство и поставяне-

то му в новата модерна 

рамка на енергийната 

ефективност. Специално 

за конференцията присти-

гат от Италия експерти 

от сферата, за да споде-

лят дългогодишния опит 

на страната в опазване на 

недвижимото културно на-

следство, ЕЕ на историче-

ските сгради и прилагани-

те материали и системи.

Организатори на съ-

битието са Посолството 

на Италия в България, ИЧЕ 

– Агенция София, Конфин-

дустрия България (Сдру-

жение на италианското 

предприемачество в Бъл-

гария), Агенция CasaClima, 

Камарата на строители-

те в България и Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия Регионална колегия 

– София област, в парт-

ньорство с Националното 

сдружение на общините в 

Република България. Вест-

ник „Строител“ е медиен 

партньор на международ-

ния форум.

Форумът включва ед-

нодневна конферентна 

програма със специали-

сти от Италия и България 

и експозиционна част за 

фирми от сектора. Меж-

дународното изложение 

ще даде възможност на 

компаниите да предста-

вят своите продукти и 

иновации, както и да на-

мерят нови партньори от 

страната и чужбина.
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Росица Георгиева

Инж. Милушев, „Крас-
строй“ ООД беше отличена 
в годишната класация на 
Областното представител-
ство на КСБ в София. Какво 
означава тази награда за 
компанията?

Благодаря за отличието на 

ОП на КСБ – София, и на жу-

рито, че ни класира на първо 

място в категорията „Фирми 

с приход от 5 до 20 млн. лв.“ на 

ежегодния конкурс „Най-добър 

строител“ за 2021 г. За пръв 

път „Красстрой“ ООД получа-

ва подобно отличие, оценено 

е високо от най-голямото Об-

ластно представителство на 

КСБ навръх професионалния 

празник на строителя. На-

градата от ОП на КСБ – Со-

фия, е признание, което със 

сигурност ще ни мотивира 

още повече за изпълнението 

на следващи проекти и ни 

дава допълнителен стимул и 

хъс. Естествено след такава 

оценка всички служители във 

фирмата може да бъдем горди 

и щастливи.

Бихте ли представили 
компанията – от колко време 
работите в сектора и каква 
е сферата Ви на дейност? 

Фирма „Красстрой“ ООД е 

създадена през 1999 г. от моя 

баща Красимир Милушев, като 

е специализирана в проекти-

ране и строителство на сто-

манобетонни конструкции на 

жилищни сгради, еднофамилни 

къщи и вили, реконструкции 

и основни ремонти на адми-

нистративни и промишлени 

обекти, складови помещения 

и др. От основаването на дру-

жеството двамата с баща ми 

заедно работим по изпълнение 

и менажиране на строителни-

те проекти. „Красстрой” ООД 

е член на Камарата на строи-

телите в България от 2001 г.  

и е сертифицирано по  ISO 

9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 

45001:2018.  

Дружеството се реализи-

ра на вътрешния пазар, като 

от самото начало инвестира 

в закупуване на парцели, под-

ходящи за строителство, и в 

тяхното разработване. Освен 

собствени проекти ние сме 

изпълнители и на обекти на 

частни лица и организации, 

като изграждаме по техни ин-

дивидуални проекти еднофа-

милни и многофамилни жилищ-

ни сгради.

Кои са по-значимите про-
екти, реализирани от фирма-
та, които са Ваша гордост?

Всички обекти, които сме 

изпълнили през изминалите над 

20 г., са ценен опит за нас. През 

последните две години предиз-

викателство бяха сградите 

с РЗП над 25 000 кв. м, които 

реализирахме на места, отда-

лечени едно от друго – в Русе, 

във Велико  Търново, в Шумен, 

в Пловдив и др. Седалището на 

фирмата ни се намира в Само-

ков, а организацията и изпъл-

нението на такива обекти са 

свързани с почти ежедневно 

пътуване с цел качествено 

строителство и спазване на 

сроковете съгласно сключени-

те договори. Тук е мястото да 

благодаря на всички наши ин-

веститори за доверието към 

компанията и екипа ни. 

Сред по-значимите ни 

проекти е ремонтът и обно-

вяването на Народно чита-

лище „Христо Ботев-1884“ в 

Мирково. Реализирахме стро-

ително-монтажни дейности в 

помещенията на Многопрофил-

ната болница за активно лече-

ние в Самоков, с които те бяха 

приведени в съответствие с 

действащите медицински 

стандарти и технически изи-

Ефективност. 
Гъвкавост. 
Мощност. 
Когато става въпрос за оптимално  
използване на складовите площи, 
телескопичните товарачи на 
Liebherr показват силните си 
страни като универсални машини: 
бързи и маневрени с мощна 
работна хидравлика за ефективно 
транспортиране и складиране на 
големи количества материал.

www.liebherr.com 

T36-7

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

www.alki-l.com

На Димитровден Областното предста-

вителство на КСБ в София връчи награди-

те в ежегодния конкурс „Най-добър строи-

тел”, който провежда сред своите членове.

В класацията на ОП София имат право 

да участват всички фирми, които са чле-

нове на структурата, както и вписаните 

в ЦПРС, регистрирани на територията на 

град София или София-област. Кандидати-

те подават заявление до председателя на 

Областния съвет на ОП София, в което се 

съдържа информация за реализирани при-

ходи за предходната година, ликвидни за-

дължения към НАП, община, доставчици, по-

дизпълнители и/или работници и служители 

към момента на подаване, средносписъчен 

персонал за предходната година, средна 

работна заплата на 1 лице, предадени с 

Акт за ползване или Разрешение за въвеж-

дане в експлоатация (Акт №16) строежи 

за предходната година, среден трудов 

стаж на целия персонал във фирмата, на-

личие на сертификати за управление на 

качеството. Областният съвет класира 

най-добре представилите се компании в че-

тири групи – много големи, големи, средни 

и малки фирми. Традиционно в. „Строител“ 

ще представи наградените в рубриката си 

„Строител“. В настоящия брой Ви среща-

ме с „Красстрой“ ООД, класирани на първо 

място в категорията „Фирми с приход от 

5 до 20 млн. лв.“

Инж. Иван Милушев, управител на „Красстрой“ ООД: 

Липсата на кадри в сектор „Строителство“ е сериозен проблем

сквания. Друг обект, който сме изпълнили, 

е доизграждане на незавършени блокове 

от „Сграда за оперативни нужди на Об-

ластна дирекция на МВР-Видин”. 

Кои са по-важните обекти, по които 
работите в момента?

Понастоящем изпълняваме проекти на 

частни възложители в София и в община 

Самоков, също и довършваме обекти с 

публични средства. Реализираме още ре-

монт на студентско общежитие в Русе. 

Кои според Вас са основните предиз-
викателства пред строителния бранш 
и пред хората, които упражняват тази 
професия?

В края на 2020 г. сключихме догово-

ри за изпълнение на обекти с публични 

средства и положихме много усилия и 

труд за тяхната успешна реализация 

по време на пандемията, а и сега в про-

дължаващия военен конфликт в Украй-

на. Вече две години всички участници 

в сектор „Строителство“ работят в 

тежки условия заради непрекъснато по-

вишаващите се цени на строителните 

материали, услуги и горива, галопираща-

та инфлация, забавянето на доставките 

на материали и все по-малко подготве-

ни квалифицирани строителни работ-

ници. Браншът е изправен пред много 

предизвикателства. Липсата на кадри 

в сектор „Строителство“ е сериозен 

проблем, на който трябва да се търси 

решение в бъдеще. 

Намираме се в период, в който и за 

инвеститори, и за изпълнители реализи-

рането на проекти е скъпо и трудоемко 

начинание. Със сигурност и в други сек-

тори ситуацията е подобна. 

Към кои от трудностите в бранша 
Камарата на строителите в България 
трябва да насочи специални усилия?

За мен основен проблем е липсата 

на квалифицирани строителни кадри. За 

преодоляването му трябва да се работи 

целенасочено. Негативна тенденция, коя-

то спомага за задълбочаването на този 

проблем, е и демографската криза. Реше-

нието е с привличането на работна ръка 

от други страни, за което трябва взаимо-

действие между КСБ и българското прави-

телството. 

Все пак, позволете ми да завърша на-

шия разговор с нещо позитивно. По случай 

предстоящите светли коледни и нового-

дишни празници искам от страниците 

на  вестник „Строител“ да поздравя целия 

екип на „Красстрой“ ООД за добре свър-

шената работа през изминалата година и 

да пожелая на всички членове на КСБ и на 

читателите на изданието здрава и мирна 

Нова 2023 г.

Студентско общежитие в Русе

Център за настаняване от семеен тип на 
деца – Самоков

Къщи за гости в с. Говедарци

Снимки „Красстрой“ ООД
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Съоръжението ще свърже 30 квартала и 250 хил. души, които живеят на до 9 мин. пеша от него
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

„Зеленият ринг ще е 

най-големият линеен парк 

на София, с който се из-

гражда 30 км пешеходна 

и велосипедна връзка. Той 

ще свърже 30 квартала и 

250 хил. души, които жи-

веят на до 9 минути пеша 

от него. От няколко дни 

вече имаме влязъл в сила 

подробен план за голяма 

част от трасето.“ Това 

каза кметът на Столич-

ната община Йорданка 

Фандъкова при предста-

вянето на проекта пред 

граждани в „Топлоцент-

рала“, в което участва 

и главният архитект на 

София Здравко Здравков. 

Тя припомни, че първият 

участък е между жк „Сла-

тина“, жк „Изток“ и до 

гара „Пионер“. „Преди две 

години арх. Здравко Здрав-

ков изготви подробния 

устройствен план, който 

за съжаление беше обжал-

ван. Влизането в сила на 

голяма част от трасето 

е добра новина за старта 

на първия етап от про-

екта”, посочи кметът на 

София.  

След като се изгради 

връзката между жк „Сла-

тина“ и жк „Изгрев“, про-

дължава развитието си 

към кварталите „Диана-

бад“ и „Хладилника“. „В ця-

лост това е дългосрочен 

проект и ще даде нов жи-

вот на някои неглижира-

ни и изоставени терени. 

Концепцията е прекрасна 

и зависи от солидаризира-

не на гражданското обще-

ство, за да стане факт. 

Ако работим заедно, ще 

постигнем наистина ви-

соко качество. Надяваме 

се напролет да старти-

раме и първата отсечка 

да е готова още следва-

щата година“, каза още 

арх. Здравков по време на 

обсъждането. По реализа-

цията работят екипът на 

общинското предприятие 

„Софияплан“ и инициато-

рите от фондация „Зелена 

линия София“.

Продължава из-

граждането на новия 

корпус на 35-а Спе-

циализирана детска 

ясла „Вълшебство“ в 

район „Триадица“. До-

вършва се обособя-

ването на игралните 

и спални помещения 

за 4 нови групи деца. 

Предстои оборудване 

и на новия физкулту-

рен салон. Почти го-

тови са и всички пло-

щадки за игра в двора. 

Това стана ясно от 

направената провер-

ка на обекта от зам.-

кмета на София по 

направление „Финан-

си и здравеопазване“ 

Дончо Барбалов, от 

д-р Моника Чеуз, ди-

ректор на дирекция 

„Здравеопазване” в 

СО, и г-жа Росица Ва-

силева, директор на 

учебното заведение. 

С разширението 

на сградата места-

та в детското за-

ведение ще станат 

общо за 160 деца в 

8 групи.  Яслата е 

единствената спе-

циализирана в ранна-

та рехабилитация на 

деца с увреден слух 

на територията на 

Столичната община. 

В нея са създадени 

всички условия за ин-

теграция.

Столичната община отпуска финан-

сова помощ в размер на 190 хил. лв. от 

бюджета си за ремонт и поддръжка на 

храмове. 30 хил. лв. са за Курилския мана-

стир „Свети Иван Рилски“ в район „Нови 

Искър“. Средствата ще се изразходват 

за реставрация на стенописи от наоса по 

северната, южната и западната стена, 

както и мазилки, включително и по свода 

на храма. 

В „Св. Николай Чудотворец“, кв. „Сла-

вовци”, район „Нови Искър“, ще бъдат ин-

вестирани 50 хил. лв. за извършване на 

основен ремонт на фасадата. За „Света 

Троица“, кв. Драгалевци“, район „Витоша“, 

също ще има 50 хил. лв. за реставрационни 

дейности по иконостаса и иконите. В Храм 

„Свети Пимен Зографски“, район „Изгрев“, 

ще бъдат вложени 30 хил. лв. за строежа, а 

в Арменската апостолическа православна 

църква „Света Богородица”, район „Красно 

село” - 18 хил. лв. за озеленяване. 

Други 12 хил. лв. са за стенописите на 

„Св. Николай Чудотворец“.

Нова мултифункционална сграда ще бъде изгра-

дена в кв. „Требич”. Общественото здание ще бъде 

построено след провеждане на публично оповестен 

конкурс за учредяване право на строеж в друг имот 

частна общинска собственост в „Надежда“ 2а и 2б. 

В новата сграда ще бъде настанено местното 

читалище „Просвета 1919“. Ще се осигури помещение 

и за пенсионерски клуб. Предвижда се да бъде изгра-

дена и детска градина в имота, в който в момента 

се помещава  читалището. 

За първи път Столичната община ще получи като 

обезщетение не само обекти в сграда, построена в 

общински имот, а и изграждане на обществена по-

стройка върху друг общински имот.

НАЛИЧЕННА СКЛАД

0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

Мощност: 142 KW
Оперативно тегло: 17 т
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През 1978 г. стартира 

изграждането на метро-

депо, което да обслужва 

бъдещата отсечка от 

първия ринг на подземната 

железница на София. Съ-

щинското начало на стро-

ителството е през 1979 г., 

когато се прави първата 

копка на станция „Вардар“. 

През същата година започ-

ва и изпълнението на ме-

троспирка „Люлин“. 1980 г. 

е даден ход и на дейност-

ите на МС „Западен парк“, 

1983 г. вече се работи и на 

МС „Сливница“, а 1985 г. се 

стига и до реализацията 

на МС „Константин Вели-

чков“. Строителството 

на метрото започва от 

най-натоварения първи 

метродиаметър, който 

цели да поеме най-големи-

те пътнически потоци в 

града. Метроспирките са 

факт след 19 г. и 

на 28 януари 1998 г. потегля 
първият влак на столична-
та подземна железница по 
трасе с дължина 6,4 км и 5 
станции. 

Метрото свързва жк 

„Люлин” и бул. „Константин 

Величков”. 

През следващите го-

дини се работи по раз-

ширението на Линия 1. 

На 17 септември 1999 г. 

- на празника на София, е 

открита метростанция 

„Опъл ченска“. Не след дъл-

го - на 31 октомври 2000 г., 

в експлоатация е въведена 

и спирка „Сердика“, която е 

ситуирана на площад „Св. 

Неделя“. Към този момент 

общата дължина на първа-

та линия става 8,1 км, със 

7 метростанции. На 20 

април 2003 г. към същест-

вуващата част се добавя 

нов участък от 1,8 км, с 

който се прави връзка с 

жк „Обеля“. Така пътници-

те могат да се придвиж-

ват от жк „Обеля” през жк 

„Люлин” до пл. „Св. Неделя” в 

центалната градска част. 

Линиите достигат почти 

10 км, а метростанциите 

са 8.

Разширението на со-

фийската подземна желез-

ница продължава в източ-

на посока и 

през 2005 г. започва строи-
телството на участъка от 
пл. „Св. Неделя“ до Национа-
лен стадион „Васил Левски”. 

Това трасе е с дължи-

на 2,3 км и 2 метростан-

ции, като финансиране-

то е посредством заем 

от Японската банка за 

международно сътрудни-

чество. Малко по-късно 

започва изпълнението на 

отсечката от НС „Васил 

Левски” до бул. „Драган 

Цанков” на кръстовището 

му с ул. „Фредерик Жолио 

Кюри”, която е 2,5 км и има 

една спирка. Средствата 

са осигурени от бюджета 

на Столичната община. С 

приключването на двете 

отсечки метрото нара-

ства с още 4,8 км и 3 ме-

тростанции. 

Развитието на метро-

политена продължава в 

източна посока, за да се 

подобри транспортното 

обслужване на жилищни-

те комплекси „Изгрев“, 

„Дървеница“, „Мусагени-

ца“ и най-вече на жк „Мла-

дост“. През 2006 г. стар-

тира изграждането на 

участък „Интерпред – жк 

„Младост 1”, който е с 

дължина 3,2 км и три ме-

тростанции. В рамките 

на 3 г. строителството 

е приключено и източният 

метрорадиус вече е 8 км с 

6 метростанции. Той е въ-

веден в експлоатация на 8 

септември 2009 г., а об-

щата дължина на линиите 

на метрото от жк „Обеля“ 

през жк „Люлин“ и пл. „Св. 

Неделя“ до жк „Младост“ 

достига почти 18 км с 14 

метростанции.

В периода 2009 - 2016 г. 
проектът за разширението 
на подземната железница 
в София търпи бурно раз-
витие. 

2009 г .  метрото е 

включено в Оперативна 

програма „Транспорт 2007-

2013“. Мащабният проект 

за разширението му включ-

ва изграждане на Линия 2 и 

значително разширение на 

Линия 1, което се случва в 

три етапа. В рамките на 

първата част се обосо-

бява участъкът „Надлез 

„Надежда“ – Централна жп 

гара - пл. „Св. Неделя“ - НДК 

- бул. „Черни връх”. Той е с 

дължина 6,4 км и 7 метро-

станции.

Вторият етап е разде-

лен на два лота. Първият 

„Жк „Обеля“ - жк „Надежда“ 

- Надлез „Надежда” е 4,2 

км и с 4 метростанции, 

като в него се включва 

и доставка на 12 влака и 

разширение на депото за 

обслужване на подвижния 

състав от новите участъ-

ци. Лот 2 обхваща частта 

от жк „Младост 1“ - жк 

„Младост 3“ - бул. „Цари-

градско шосе”. Линиите 

са с дължина 2,2 км, има 

2 метростанции и с част 

от предвиденото финанси-

ране за лот 2 са доставе-

ни 6 влака. С първите два 

етапа към метрото се до-

бавят 13,5 км и 13 метро-

станции. 

Третата фаза от раз-

ширението на метрото 

също е в два лота. Пър-

вият от тях е за удълже-

нието на Линия 1 - от МС 

„Цариградско шосе“ до МС 

„Летище София“. Трасето 

е 5 км и има 4 спирки и е 

въведено в експлоатация 

на 2 април 2015 г. Вторият 

лот включва отсечката 

от Линия 1 от жк „Мла-

дост 1“ до Бизнес парк Со-

фия в жк „Младост 4“. Учас-

тъкът е дълъг 2,7 км с 3 

метростанции и е пуснат 

в експлоатация на 8 май 

2015 г. През 2016 г. е за-

вършено строителството 

на Линия 2 от МС „Джеймс 

Баучер” до МС „Витоша” с 

1 метростанция и 1,3 км 

трасе, които са официално 

открити на 20 юли.

Проектирането и строи-
телството на първата и 
втората линия е изпълнено 
предимно от български 
фирми, 

като за тунелите на 

голяма част от втора 

линия (в централния учас-

тък) е използвана туне-

лопробивна машина на 

водещата немска фирма 

„Херенкнехт”, специално 

разработена за геоложки-

те условия в София. Обо-

рудването на основните 

системи за управление и 

функциониране е изпълнено 

в по-голямата си част от 

водещи световни фирми. С 

вносна елементна база от 

български фирми е изпъл-

Вестник „Строител“ е официален медиен партньор на проявите по повод годишнината на метрото

Росица Георгиева

На 28 януари 2023 г. се навършват 
25 години от въвеждането в експлоата-
ция на първия участък от Софийското 
метро – между станциите „Сливница“ 
и „Константин Величков“, който влиза 
в Линия 1 на подземната железница. 
Трасето е с дължина 6,4 км и 5 метро-
станции. Във връзка с юбилея „Метро-

политен“ ЕАД организира Научно-тех-
ническа конференция с международно 
участие на тема „Иновативни архи-
тектурни, конструктивни и техниче-
ски решения при строителството на 
метрополитени“, която ще се проведе 
на 26 и 27 януари в Университета по ар-
хитектура, строителство и геодезия 
в София. В рамките на програмата на 
форума ще се организират и посещения 

на обекти от метрото, включително и 
на изграждащото се трасе от Линия 3, 
изложба и тържествен концерт, на кой-
то ще бъдат наградени участници в 
строителството и експлоатацията на 
подземната железница. В „Строител“ е 
официален медиен партньор на прояви-
те по повод юбилея. 

По случай годишнината в. „Стро-
ител“ старира и специална рубрика 

„25 г. Софийско метро“, в която ще бъде 
представена историята на изгражда-
нето на метрополитена и интервюта 
с ключови личности в развитието на 
подземната железница, в това число 
проектанти, архитекти, строители, 
представители на „Метрополитен“ ЕАД 
и на местната власт. В този брой ще 
припомним историята на Софийското 
метро. 

Церемония по откриване на първите 5 станции от Линия 1 През 1979 г. започва строителство на МС „Константин 
Величков“

От 1997-1999 се изгражда участъкът от бул. „Т. Александров“ до бул. „Витоша“

Строителство на МС „Сердика“
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нено диспечерското упра-

вление на метрото, както 

и софтуерното обезпеча-

ване. Архитектурните ре-

шения на метростанциите 

са извършени по оригинал-

ни индивидуални проекти. 

От 1998 г. до 2016 г. са 

построени 37 км от сто-

личната подземна желез-

ница. Развитието й про-

дължава с 

първите два етапа от тре-
тата линия на метрото, 
включени по ОП „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014-2020“, 

които са с обща дължи-

на 12 км и 12 спирки. Пър-

вият участък е 8 км - от 

жк „Красно село” до жк „Ха-

джи Димитър”. Неговото 

изграждане започва през 

2016 г. и приключва през 

декември 2019 г. Новост 

по трасето са обезопаси-

телните автоматичтни 

предпазни ограждения сре-

щу инциденти в метрото. 

Стъклените прегради са 

високи 1,60 м и са синхро-

низирани с вратите на 

метровлаковете. Отва-

рят се, когато мотрисата 

пристигне, за да се качат 

пътниците, а при поте-

глянето се затварят. По 

Линия 3 се внедряват и 

системи за автомати-

ка и управление, които се 

използват за първи път в 

България. При този лъч чрез 

радиосигнал по отсечката 

2017 г. започва строителство на Етап II от Линия 3 - участък „Ул. Житница – кв. „Овча купел“ – 
Околовръстен път”

МС 5 „Хаджи Димитър” от Етап I на Линия 3

Официална церемония за стартиране на строителството на метрото между жк „Дружба“ и 
летище София

Къртица прокопа тунелите от втората линия на метрото 
между „Надежда“ и НДК

От 2 април 2015 г. метрото вече достига до летище София

се подава сигнал на влака, 

т.е. знае се разположение-

то на мотрисата с точ-

ност до сантиметри. Поч-

ти цялото трасе на етап 

1 и метростанциите са 

изградени по т.нар. Милан-

ски метод, с изключение на 

малки участъци, които са 

строени по открит спо-

соб, и на МС „Орлов мост” 

- два участъка са реали-

зирани по модифициран 

Нов австрийски метод. С 

приключването на първия 

етап от Линия 3 метро-

то вече е 48 км и има 43 

станции. 

Вторият участък е с 

дължина 4 км и обхваща 

трасето от жк „Красно 

село“ до кв. „Горна баня“. 

Той включва 4 метростан-

ции, три буферни паркин-

га, както и жп спирка на 

линията София – Перник. 

Строителството му е 

осъществено  от юли 

2017 г. до декември 2020 г. 

Над 1200 строители и дос-

тавчици са участвали в 

изграждането на 4 стан-

ции в жк „Овча купел”. За 

първата станция – „Овча 

купел”, е използван Милан-

ски метод, „Мизия/НБУ” е 

построена по открит спо-

соб в котлован с откоси, а 

при „Овча купел 2” и „Горна 

баня” са комбинирани Ми-

лански метод и открит 

способ. 

С пускането в експло-

атация на първите два 

етапа от Линия 3 дължи-

ната на метрополитена 

нараства до 52 км с 47 

станции. В рамките на 

проекта са доставени 20 

метровлака от „Сименс” 

и е построено метродепо, 

което да обслужва цялата 

линия. 

Понастоящем разши-

рението на Софийското 

метро продължава да е 

приоритет за Столичната 

община.

През следващите години 
се предвижда да бъдат из-
градени нови 9 км линии и 9 
станции 

в рамките на третия 

и четвъртия етап от Ли-

ния 3. Първият участък е 

с дължина от 3 км и има 

3 спирки. Той ще свързва 

жк „Хаджи Димитър“ с жк 

„Левски Г“. Неговото стро-

ителство вече стартира, 

като финансирането е 

осигурено от Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост и от Сто-

личната община. Изпълне-

нието на четвъртия етап 

от Линия 3 се планира да 

стартира през 2023 г., 

като целта е да осъщест-

ви комуникацията меж-

ду централната градска 

част през кв. „Слатина“ с 

бул. „Цариградско шосе“ и 

УМБАЛ „Св. Анна“. Сред-

ствата за неговото из-

пълнение са осигурени от 

държавния бюджет и от 

Столичната община. Два-

та етапа от третата ли-

ния трябва да са напълно 

готови през 2026 г. С при-

ключването им подземна-

та железница ще достиг-

не дължина 61 км и ще има 

56 станции. Плановете са 

със строителството на 

цялата трета линия де-

лът на Софийското метро 

в градския транспорт да 

се увеличи на 50%.

Снимки „Метрополитен“ ЕАД и в. „Строител“
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Мирослав Еленков, 
Страсбург

Председателят на Европей-

ския парламент (ЕП) Роберта 

Мецола откри тържествената 

церемония по случай 70 години 

от създаването на ЕП, която се 

проведе в Страсбург. Предста-

вител на вестник „Строител“ бе 

поканен да присъства на офици-

алното събитие. Президентът 

Мецола подчерта, че за измина-

лите 70 г. от първото заседание 

на Общата асамблея на Евро-

пейската общност за въглища 

и стомана през 1952 г., пред-

шественик на ЕП, Асамблеята 

постепенно е станала по-силна. 

Тя заяви, че ЕП е единственият 

пряко избран, многоезичен и мно-

гопартиен транснационален 

парламент в света. „Неговите 

705 пряко избрани членове са 

израз на европейското общест-

вено мнение”, изтъкна Роберта 

Мецола.

Речта й бе последвана от 

изказвания на министър-пред-

седателите на трите държави, 

в които се намира седалището 

на Парламента – Белгия, Фран-

ция и Люксембург. „Днешният 

европейски политически проект 

се придвижва напред главно от 

граждани визионери, хората на 

Европа, които изискват отго-

вор от страна на ЕС на кризи, 

като миграцията, COVID-19 и 

енергетиката“, изтъкна преми-

ерът на Белгия Александър де 

Кро. Той добави, че ЕП е един от 

най-влиятелните законодатели 

в света. 

Министър-председателят 

на Люксембург Ксавие Бетел по-

сочи, че седем години след Вто-

рата световна война е взето 

решение да се създаде европей-

ска общност. „По онова време 

хората, които са били различни, 

не са имали право да живеят. 

Днес живеем на територия, на 

която гражданите са свободни“, 

каза той. 

Френският министър-пред-

седател Елизабет Борн под-

черта ролята на страната й в 

изграждането на Европейския 

съюз, както и символичното зна-

чение на Страсбург като едно 

от официалните места на рабо-

та на ЕП. „Страсбург е идеята 

за Европа - Европа, която има 

своето минало, но има и общо 

бъдеще. Не бива да губим пред-

става за това, което е Европа, 

откъде идва и накъде отива“, 

добави Борн. 

На редовното заседание на Европейския парла-

мент бе приет Бюджет 2023 г. на ЕС. Той възлиза 

на 186,6 млрд. евро поети задължения и 168,7 млрд. 

евро плащания. 

За кохезионните фондове, устойчивост и цен-

ности ангажиментите са на стойност 70,587 

млрд. евро, а разходите – 58,059 млрд. евро. Общо 

21,548 млрд. евро ангажименти и 20,901 млрд. евро 

разходи са предвидени за единния пазар, иновации 

и дигитализация. За природните ресурси и околна-

та сред сумите са съответно 57,259 млрд. евро и 

57,456 млрд. евро, а за миграцията и управлението 

на границите – 3,727 млрд. евро и 3,038 млрд. евро.

ЕС поема ангажименти за сигурност и отбра-

на в размер на 2,117 млрд. евро, а разходите са за 

1,208 млрд. евро. За добросъседство са заделени 

съответно 17,212 млрд. евро и 13,995 млрд. евро, а 

за европейската публична администрация – 11,311 

млрд. евро както ангажименти, така и разходи.

За специални инструменти са предвидени 2,855 

млрд. евро ангажименти и 2,68 млрд. евро разходи.

Европейският парламент прие 

нов закон за по-ефективна защи-

та на основната инфраструк-

тура на ЕС. С 595 гласа „за“, 17 

„против“ и 24 „въздържал се“ ев-

родепутатите потвърдиха спо-

разумението със Съвета на ЕС, 

което въвежда минимални пра-

вила за оценка на риска, както и 

национални стратегии за устой-

чивост. С него също така се хар-

монизира определението за кри-

тична инфраструктура, така че 

значението да бъде едно и също в 

различните държави членки.

Понятието „критична ин-

фраструктура“ вече ще включ-

ва енергетиката, транспорта, 

банковото дело, инфраструкту-

рата на финансовите пазари, 

цифровата инфраструктура, 

питейните и отпадните води, 

продоволствието (включител-

но производството, преработ-

ката и доставката на храни), 

здравеопазването, публичната 

администрация и космическото 

пространство. Новото законо-

дателство също така поставя 

по-строги критерии при оценка-

та на риска и информирането на 

отговорните лица.

Снимка авторът
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Георги Сотиров

Д о ц .  Х а н д р у л е в а , 
в. „Строител“ е неколко-
кратен носител на награ-
дата „Глас на общините” на 
НСОРБ и следи дейността 
и инициативите на мест-
ните власти. В настоящия 
брой в рубриката ни „Кме-
товете говорят“ интер-
вюто е с кмета на община 
Самоков Владимир Георги-
ев, който високо цени съв-
местната работа с ВСУ. 
Партнирате си и с адми-
нистрациите във Видин и 
Костинброд. 

Сътрудничеството меж-

ду Висшето строително 

училище „Любен Каравелов“ 

и българските общини дава 

нови възможности и перс-

пективи за развитие и на 

двете страни. На 9 ноември 

т.г. се проведе среща меж-

ду зам.-ректора по учебната 

дейност и дигитализация 

доц. д-р инж. Илиана Стой-

нова и кмета на Видин д-р 

Цветан Ценков. Целта бе 

да обсъдим въвеждането 

на устойчиви практики и 

експертна подкрепа за ре-

шаване на ключови проблеми 

на Видин по отношение на 

архитектурната среда, бла-

гоустройството и устойчи-

вото развитие на града. В 

срещата участваха и глав-

ният архитект на общината 

Десислава Евгениева, и арх. 

Галина Антова в качество-

то си на представител на 

Регионалната колегия на Ка-

марата на архитектите във 

Видин. Образованието при 

нас е с изключително висока 

практическа насоченост и 

благодарение на сътрудни-

чеството с община Видин 

на студентите на ВСУ ще 

бъде предоставяна актуал-

на архитектурна и градо-

устройствена информация, 

която да се използва при 

разработването в бъдеще 

на студентски проекти или 

докторантски изследвания. 

Ръководство на ВСУ 

е уверено, че практиките 

и стажовете са изключи-

телно важни за успешния 

кариерен старт на нашите 

възпитаници като ефектив-

но средство за придобиване 

на ценен практически про-

фесионален опит, както и 

възможност за създаване на 

ползотворни контакти от 

значение за бъдещата им 

професионална реализация. 

Имаме договорено сътруд-

ничество за организиране 

на студентски практики и 

стажове с местните власти 

на Видин, Самоков и Костин-

брод. От една страна, целим 

взаимен обмен и споделяне 

на опит от значение както 

за студентите, така и за 

общинската и областната 

администрация. От друга 

страна, могат да се оптими-

зират редица практически 

дейности и процеси, касаещи 

архитектурата, строител-

ството и административ-

ното обслужване на местно 

ниво на управление. С кмета 

на община Видин бяха обсъ-

дени и възможностите за 

съвместно участие в пред-

стоящи проекти както на 

национално, така и на меж-

дународно ниво. 

Не по-маловажно за мен 

като ректор на ВСУ е об-

стоятелството, че общин-

ската администрация е на-

товарена с изпълнението на 

ключова роля за развитието 

на българските градове и 

региони, а нашите студен-

ти и преподаватели могат 

да бъдат част от този про-

цес на взаимопомощ в дух на 

единство и сътрудничество. 

В курса на обучение се опит-

ваме да даваме на възпита-

ниците си не просто солид-

ни знания и умения, но и да 

развиваме критичното им 

мислене в посока към откри-

ване на най-добрите модер-

ни и устойчиви съвременни 

решения по отношение на 

строителството и архи-

тектурата. В допълнение 

ВСУ успешно успява да за-

познава студентите с най-

добрите практики от света 

и вярвам, че тяхното съвре-

менно мислене, насочено с 

акцент върху екологичното 

управление, ще допринесе 

за по-доброто развитие на 

цялостната градска среда и 

крайградските региони. 

Щастливи сме от факта, 

че общините все по-често 

инициират и провеждат кон-

курси за идейни проекти, на-

сочени към студентите на 

ВСУ „Л. Каравелов“. 

Кои са преимущества-
та на ВСУ, с които привлича 
все повече студенти? 

През октомври т.г. Ви-

сшето строително учили-

ще навърши 84 г. от своето 

създаване. Това означава 

придобит сериозен опит, 

утвърдени традиции, високи 

стандарти в преподавател-

ската и научната област. В 

направление „Архитектура, 

строителство и геодезия“ 

сме сред трите най-добри 

университета в страната. 

Качеството на образова-

нието за нас е най-големият 

приоритет и това е отправ-

ната точка при вземането 

на всички мои и на колегите 

управленски и организацион-

ни решения.

Кампусът на ВСУ „Любен 

Каравелов“ е важно наше 

предимство. Студентски-

те общежития, учебните 

корпуси, администрацията, 

библиотеката, спортните 

съоръжения се намират на 

едно място - сред зелени-

на, спокойствие и далеч от 

градския шум. Средата дава 

условия за концентрация 

върху учебния процес и силно 

се доближава до европейски-

те стандарти за качество 

на обучението чрез осигу-

ряване на необходимата 

инфраструктура за това. 

В същото време целенасо-

чено създаваме свързаност 

със сърцето на София чрез 

различни събития, в които 

участваме или организира-

ме, като изложби, инициати-

ви, свързани с историята на 

сградите и развитието на 

столицата като цяло, пред-

ставяния на книги и други. 

Поддържате партньор-
ски взаимоотношения с 19 
европейски университета. 
Как се развива международ-
ната дейност? 

Програмата „Еразъм 

+“ e сред най-успешните 

проекти на ЕС и това не 

е случайно. Единственият 

начин да вървим напред и 

да се развиваме е да бъдем 

свързани, да обменяме добри 

практики и опит и да бъдем 

креативни и смели в реше-

нията си. Посещението на 

друга страна и универси-

тет винаги е досег с нови 

идеи и вдъхновение за нас – 

преподавателите, както и 

за нашите възпитаници. За 

студентите обучението за 

един или два семестъра в 

партньорски университет 

дава много знания и играе 

роля на призма, през която 

се пречупва и разширява 

светогледът на бъдещи-

те архитекти и инженери. 

Прави ги по-уверени, дава 

им самочувствие, че това, 

което са научили, е приложи-

мо навсякъде и те могат да 

работят и да се реализират 

успешно в ЕС. 

Радваме се, че към „Ера-

зъм +“ има сериозен интерес 

и от страна на преподавате-

лите. Те също надграждат 

своите знания и умения чрез 

обмен на добри образовател-

ни практики и традиции.

В научната област под-

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”: 

Имаме успешно и проактивно сътрудничество с КСБ държаме партньорски вза-

имоотношения и благода-

рение на Международната 

научна конференция по стро-

ителство и архитектура, 

която ВСУ организира всяка 

година. В периода от 6 до 8 

октомври 2022 г. конферен-

цията се проведе за 22-ри 

пореден път.

В момента във ВСУ „Лю-
бен Каравелов“ се обучават 
и студенти от Македония, 
Украйна, Сърбия, Косово, 
Русия, приети по постано-
вление на Министерския 
съвет за осъществяване 
на образователна дейност 
сред българите в чужбина. 

Да, през настоящата 

академична година нашият 

университет имаше много 

повече кандидати от българ-

ските общности в чужбина. 

Това означава, че кампания-

та по прием на чужди сту-

денти с български произход, 

която осъществява Минис-

терството на образование-

то и науката, е много успеш-

на и все по-широкообхватна 

по отношение на територи-

алния й и световен мащаб.

Сътрудничеството на 
ВСУ и КСБ е дългогодишно. 
Продължава и съвместна-
та Ви работа с някои от 
строителните фирми по 
отношение на стажантски 
програми. 

Щастливи сме, че имаме 

успешно и проактивно съ-

трудничество с Камарата 

на строителите в Бълга-

рия, което мога да нарека 

не просто партньорство, 

а приятелство и споделя-

не на добър практически 

опит, знания и умения. Наши 

преподаватели участват 

в инициативи и събития на 

КСБ, а Камарата подкрепя 

научни и образователни на-

чинания, организирани от 

ВСУ. Смятам, че и за двете 

институции качеството на 

образование в сферата на 

строителството е изклю-

чително важно и ще продъл-

жаваме да работим в духа на 

взаимно сътрудничество и 

споделеност с цел постигане 

на все по-големи резултати 

и покоряване на все по-високи 

професионални върхове. 

За строителните фир-

ми нашият университет е 

желан партньор и това не 

е моментно състояние, а 

напротив - трайна тенден-

ция, която все повече намира 

реализация на национално и 

световно ниво. Най-често 

компаниите осъществяват 

контакт с нас във връзка с 

техни стажантски и сти-

пендиантски програми, ка-

саещи необходимостта от 

обявяване и респективно за-

емане на свободни работни 

позиции. По този начин ние 

подпомагаме студентите 

си в откриване на подходя-

щите за всеки един от тях 

възможности за успешно 

професионално развитие. 

Силният старт в кариера-

та на възпитаниците ни е 

от изключително важно зна-

чение, което е и основният 

двигател да продължаваме 

да бъдем свързващо звено 

между бизнеса, нашите сту-

денти и преподаватели. 

В допълнение на това си 

сътрудничим също така и 

с платформи за търсене и 

предлагане на работа. Ос-

вен достъп до информация за 

свободни позиции те органи-

зират и безплатни събития 

и конференции, подготвящи 

младите хора за успешно 

кандидатстване за работа. 

Как ВСУ ще посрещне 
предизвикателствата, 
свързани с непрекъснато 
покачващите се цени на 
суровините и енергията, 
забавянето на държавния 
бюджет и т.н. Възможно 
ли е заради тези трудности 
през зимата отново де се 
премине на дистанционно 
обучение като при панде-
мията?

Поскъпването на основ-

ните суровини и консумати-

ви, свързани с обезпечаване-

то на сградния фонд с ток, 

вода, отопление (природен 

газ), наистина е сериозна 

пречка. Към момента няма 

допълнително предоставе-

ни средства към бюджета 

на ВСУ за отопление и при 

сегашните цени на природ-

ния газ и електроенерги-

ята не бихме могли да се 

справим с покриването на 

разходите за доставката 

им. За да не преминаваме 

отново към дистанционна 

форма на обучение, което 

в нашите специалности 

не би се отразило добре на 

студентите, Академичният 

съвет на ВСУ „Л. Каравелов“ 

реши през януари и февруа-

ри 2023 г. да няма редовни 

учебни занятия. Вторият 

семестър ще започне от 27 

февруари 2023 г. както за 

редовните студенти, така и 

за обучаващите се в задочна 

форма. През най-студените 

месеци – януари и февруари, 

ще се провеждат единстве-

но изпитни сесии. Така ре-

довната и поправителната 

изпитна сесия за втория 

семестър на академичната 

2022/2023 г. ще се прове-

дат през юли следващата 

година. Смятаме, че тази 

промяна в организацията и 

времевия характер на учеб-

ния процес е оптималното 

решение, което ще спомогне 

да не се понижи качеството 

на обучение и същевременно 

висшето училище успешно 

да се справи и превъзмогне 

кризите в страната. Все 

пак част от сградите ще 

трябва да продължат да се 

отопляват, като студент-

ските общежития и админи-

страцията.

В заключение за нас е 

изключително важно бюдже-

тът за 2023 г. на ВСУ „Л. 

Каравелов“ да позволява нор-

мална организация на учеб-

ния процес и обезпечаване 

нормалното функциониране 

на висшето училище.

Снимка авторът
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Георги Сотиров

Г-н Георгиев, наскоро 
КСБ, НКСВ и община Са-
моков откриха монумент 
на чл.-кор. инж. Иван Ива-
нов - кмет на София за 
периода 1934 – 1944 г. и 
проектант на язовирите 
„Бели Искър“, „Искър“ и во-
допровода „Рила – София“. 
Какъв е Вашият коментар 
за този пример за добро 
сътрудничество?

Аз изключително при-

сърце приех идеята на КСБ 

и строителите ветерани 

за изграждането на мо-

нумента в с. Мала Църк-

ва. Ние като местни хора 

знаем какво е направил за 

страната този голям бъл-

гарин и с каква далновид-

ност е работил още 30-те 

години на миналия век. Дос-

татъчно е да Ви припомня, 

че когато имаше криза с 

водата на Перник, едно от 

решенията беше именно 

използването на Рилския 

водопровод.

Ветераните от стро-

ителния бранш откриха 

най-подходящото място за 

този паметник, а самият 

аз особено се радвам, че и 

околното пространство се 

разви по прекрасен начин и 

заедно с общинското пред-

приятие увековечихме де-

лото на знатния българин 

и успяхме по един достоен 

начин да изпреварим София 

с това благородно начина-

ние. Изключително радос-

тен съм от факта, че мно-

го местни фирми помогнаха 

този монумент да се случи. 

Самоков доскоро се 
свързваше предимно с Бо-
ровец, но профилът на об-
щината в последните го-
дини се променя, защото 
вече се говори и за Белчин, 
Говедарци, Мальовица, а и 
за „Окол лейк парк”- новия 
спортно-възстановите-
лен комплекс с жилища в 
него. 

Самият факт, че през 

последните години се раз-

виха много такива лока-

лизации с различно пред-

назначение, говори, че и 

общината се развива като 

цяло. Разбира се, Боровец е 

„черешката на тортата“, 

но в последните години 

много напредва Белчин с 

един изключително важен 

ресурс за нашата общи-

на - минералните води, 

които са възможност за 

строителство на нови 

СПА комплекси. Ние като 

администрация работим 

за подобряването на ин-

фраструктурата там. В 

Белчин изцяло е подменен 

водопроводът, има кана-

лизация и пречиствателно 

съоръжение, екопътеки с 

различна трудност, да не 

говоря за неповторимия 

„Цари Мали град”.

През последните годи-

ни има чувствително раз-

растване и на Мальовица с 

новите инвестиции в пис-

тите, вкл. и на нощното 

каране, заради което един 

голям наш регион – Говедар-

ци, Мала Църква, Маджаре, 

Бели Искър, успешно раз-

вива сериозен бизнес чрез 

семейни хотели, които се 

построиха напоследък. На-

расна и заетостта, и посе-

щаемостта на селищата. 

Трябва да поясня, че Мальо-

вица е и в съвсем различен 

дял от Рила. 

Разбира се, грижата ни 

за нашия първенец Боровец 

не намалява. Ето, подме-

нихме изцяло водопровод-

ната мрежа там, 100% е 

газифицирането, което е 

особено важно, защото 

това е изцяло „зелен” ку-

рорт, в който не допуска-

ме никакви замърсявания 

от нафта, мазут или ото-

пление на твърдо гориво. 

Сега ситуацията с газта 

е сложна, но ние мислим как 

нашите хотелиери да полу-

чат известни компенсации. 

Правим и различни други 

инвестиции – в пътната 

инфраструктура например. 

За към 2 000 000 лв. бяха 

реновирани или новоасфал-

тирани улиците в курорта.

Друга модерна лока-

лизация са селата Долни 

и Горни окол с „Окол лейк 

парк”, за което и Вие спо-

менахте във въпроса си. 

Това ще бъде ново и модер-

но населено място, което 

ще функционира като съ-

временна алтернатива на 

градската среда. Компле-

ксът ще предлага всички 

битови удобства и мно-

жество възможности за 

активен живот, работа и 

отдих в по-голяма близост 

до природата. Ще има голф 

игрище с 18 дупки, което 

е почти изградено, хотел 

пет звезди, който естест-

вено ще вдигне равнището. 

В момента се изпълняват 

довършителни строител-

ни дейности. С други думи 

– имаме още един регион, 

който се развива много 

добре.

Ако добавим и районите 

на селата Радуил и Марица 

по протежението на р. Ма-

рица с новопостроените 

къщи за гости, с малките 

семейни хотели и вилни се-

лища от другата страна 

на Боровец, ще стане ясно, 

че в самоковската община 

стратегическото мислене 

за цялостното развитие е 

фактор, който има своето 

проявление и днес, и в бъ-

деще. 

Още един факт искам 

да изтъкна именно в посо-

ка на тази наша страте-

гия. Туризъм без развито 

биоземеделие и биоживот-

новъдство е нещо половин-

чато. По протежението на 

р. Паликария са другите ни 

села - Широки дол, Райово, 

Рельово, Алино, Поповяне, 

Ковачевци, където също ак-

тивно се строи, но се раз-

вива и биопроизводството 

на храни. Хората ни много 

добре разбират, че когато 

гостите им посещават 

новите обекти от турис-

тическата инфраструкту-

ра, те оценяват не само 

архитектурното и строи-

телното майсторство, а 

искат да получават местна 

храна, да опитват тукашни 

специалитети. 

Аз само нахвърлям иде-

ите и свършеното, но и от 

това става ясно, че стра-

тегията за развитието на 

община Самоков е ясна и 

ние последователно я след-

ваме.

Да поговорим за разви-
тието на зимните курор-
ти в страната? 

Първо трябва да под-

чертая, че аз приемам 

като партньори на Боро-

вец останалите зимни 

центрове. Разбира се, че 

сме конкуренти, но аз съм 

го заявявал на много и раз-

лични форуми – ако едни 

хора отидат пет-шест 

пъти и опознаят пистите 

на Банско, те след това ще 

пожелаят разнообразието 

и чара на Боровец. Същото 

се отнася и за Пампорово, и 

за СПА курортите, морски-

те центрове и т.н. Трябва 

да работим съвместно, 

защото става дума за 

една много съществена 

за икономиката на Бълга-

рия индустрия. И затова 

съм убеден, че когато един 

човек дойде в България на 

море, само ако е доволен, 

ще се поинтересува и от 

зимните ни курорти. Ако 

бъде приятно изненадан 

от високото равнище на 

съхраняваните обекти от 

световното културно и ис-

торическо наследство, ще 

потърси и допир с нашата 

природа, ще се поинтересу-

ва от храната и от винар-

ните ни. 

Нашата община и в че-

тирите сезона на година-

та може да посрещне гос-

ти с интерес към различни 

неща. Така че аз приемам 

останалите национални ку-

рорти и като конкуренти, 

а и като партньори, които 

имат общата цел да пред-

лагат по-добър туристиче-

ски продукт.

Трябва да споделя, че и 

близостта до столицата 

с богатите й възможности 

във всяко едно отношение 

- и като култура с нейните 

забележителности, и като 

туристическа инфраструк-

тура, не на последно място 

и с наличието на летище-

то, са определено предим-

Кметът Владимир Георгиев:

Новооткритата паметна плоча на инж. Иван Иванов

Снимка авторът
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ство за Самоков.

В сложното икономи-
ческо време, в което се 
развива светът, строи-
телството на енергийни 
съоръжения донякъде ре-
шава сериозни проблеми. 
Споменахте газификаци-
ята на Боровец, а работи-
те ли, за да подпомагате 
изграждането на фото-
волтаични централи на 
Вашата територия? 

Не само Боровец, а и 

Самоков е газифициран. 

През последните години 

ние заложихме на синьото 

гориво, защото катего-

рично щадим нашата при-

рода. Дори едно от селата 

ни, Продановци, което и до 

днес пази спомените за 

подвизите на Чакър вой-

вода и нравствения лик на 

този хайдутин, също е га-

зифицирано.

За съжаление цените на 

газта скочиха главоломно, 

но това в никакъв случай не 

може да ни попречи да ми-

слим „зелено”.

В нашите планове в 

тази насока е да развием 

и електрическия транс-

порт както до Боровец, 

така и в близко бъдеще - до 

столицата, със строител-

ството на зарядни стан-

ции. Общината подготвя 

съответните проекти за 

изграждането на фото-

волтаици на покривите 

на социалните домове, на 

здравните служби и на ад-

министративните сгради, 

с което в близко бъдеще ще 

намали издръжката им. 

Навлязохме в тема-
та за модерните строи-
телни идеи. Наскоро Вие 
подписахте договор за 
сътрудничество с доц. 
д-р инж. Анита Хандру-
лева - ректор на Висше-
то строително училище 
„Любен Каравелов”. Какво 
по-конкретно се догово-
рихте?

Нашата община е под-

държала делови отношения 

с училището и по-рано, но 

аз лично ще предложа на 

възпитаниците на висше-

то училище идеи за твор-

ческа реализация. Ние сме 

мечтатели и искаме да 

имаме все по-нови проекти 

и модерни планове. Имаме 

неразработени терени, 

където именно бъдещи ар-

хитекти и строителни ин-

женери могат да развият 

въображението си в полза 

на общината.

Тези млади хора заедно 

със своите преподаватели 

могат да ни подскажат, да 

ни покажат своите вижда-

ния в много перспективни 

насоки и ние искаме да сти-

мулираме това.

Модерната визия на 
община Самоков пред-
полага и добре развита 
пътна инфраструктура и 
връзките с АМ „Струма” и 
„Тракия”?

Да, абсолютно сте 

прав. Това забавено раз-

витие на нашите пътни 

връзки е проблем и нашите 

съграждани, а и гостите и 

инвеститорите с основа-

ние критикуват кметската 

администрация. От години 

републиканската пътна 

инфраструктура изостава 

от нормалното развитие 

и се нуждае от незабавна 

рехабилитация. По трасе-

то от нас за София започна 

някакъв ремонт, а това е и 

връзката на чуждестран-

ните гости с аерогарата, 

но… Добрите наченки са 

обновеният към Дупница 

път за евентуалната връз-

ка с АМ „Струма”, но този 

към Ихтиман и връзката с 

АМ „Тракия” изостават, да 

не кажа по-силни думи.

И още нещо – пътят 

Самоков - Боровец, който 

преди години беше ремон-

тиран, не беше продължен 

от Боровец към Радуил и 

към Пловдив, където е дру-

гата важна връзка. 

Ако МРРБ, държавата 

ни, ако АПИ не разберат, че 

това не е пътят на кмета 

Георгиев и на Самоков, а 

шосето между най-големи-

те ни курорти, където БВП 

се сформира за държавата, 

не е добре. Защото знаем 

какво дава туризмът в бю-

джета на България, но не 

само парите, а и реноме, 

етикет за просперитет, 

който трябва да защита-

ваме. Имаме европейски 

програми, работим по про-

ектите, но засега това не 

е достатъчно. 

Републиканската пътна 

мрежа в нашия регион е не-

достатъчна, ежедневно се 

задръства, стават произ-

шествия. Трябва генерално 

да се подходи, да се наме-

рят обходи за бързи ско-

ростни пътища и връзки 

между магистралите. АМ 

„Рила” ще е един вариант, 

който да свърже „Струма”, 

„Тракия” и „Хемус”…

Големите промишлени 
предприятия от близко-
то минало не работят, 
но задържат перспектив-
ни терени. Сред тях са и 
бившите военни поделе-
ния. Няколко думи за ОУП 
в това направление?

Много преди мен и са-

моковци, и бивши кметове 

са развивали идеи за ус-

тройствените планове 

на тези наши земи. Това 

са огромни терени и аз 

нееднократно на различ-

ни форуми съм заявявал, 

че когато общината има 

такива перспективни ур-

банизирани пространства, 

тя там трябва да развива 

примерно едно висше учеб-

но заведение, където бъде-

щите студенти, далеч от 

големите градски струк-

тури, в една добра, спокой-

на, чиста от замърсявания 

природна зелена среда да 

се обучават, да живеят и 

да творят. Посещавал съм 

такива колежи на запад от 

нас и знам, че не е утопия. 

Едно висше училище при 

нас може да бъде напри-

мер с профил „хранително-

вкусова промишленост”, 

защото сектор „Туризъм” 

изисква отглеждането на 

продукция, производство-

то на храни, запазването 

на кулинарните традиции. 

Лично аз виждам на 

тези терени и развитие-

то на хъбове, които да се 

насочат в областта на 

софтуера в сферата на 

туризма, където да се ми-

сли изпреварващо за произ-

водство на съоръжения за 

него, за поддръжка и раз-

витие на лифтовите сто-

панства, на алпинизма, за 

терени, обособени за оказ-

ване на първа помощ чрез 

хеликоптери като основа 

за първа помощ във висока-

та планина. И центровете 

на обучение и квалификация 

на хората във всичко из-

броено да бъдат именно в 

такива планински общини.

На територията на 

тези бивши военни поде-

Историческият музей с паметника на Захари Зограф

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

ления с отпаднала необхо-

димост нашият студент 

ще получава съответната 

теоретична и практическа 

подготовка, именно там 

той ще бъде оценен от 

работодател и там може 

да започне работа. И нека 

този млад човек с очите 

си види, че общината няма 

проблеми с детските гра-

дини, с образованието и 

отглеждането на децата, 

със спорта за младите 

хора, където вече имаме 

достатъчно бази. 

Споменахте идеи за 
развитие на образование-
то, какво е състояние-
то на наличната инфра-
структура?

Строителните фирми 

санираха превъзходно на-

шите училища и домове 

за социално слаби. Сега на 

дневен ред е обновяването 

на кабинетите вътре, дос-

тъпът до самите сгради и 

т.н.

Тази година открихме 

нова детска градина за 

шест групи, а в момента 

дострояваме други две. 

Обновяваме дворните 

пространства, а на особе-

на почит са и социалните 

ни заведения, като имаме 

най-широко възможната 

палитра от тях. Тук също 

в перспектива ще изгра-

дим енергийно спестява-

щи системи, за да облекчим 

издръжката на сградите. 

Като първи пример ще дам, 

че храната, която осигуря-

ваме за отделните сгради, 

се кара с електромобили.

Да завършим това ин-
тервю с работата Ви с 
програмите, които оси-

гуряват европейско фи-
нансиране?

Сега сме се насочили 

към Плана за възстановява-

не и устойчивост, където 

ще се опитаме да работим 

по проекти за енергийна 

ефективност, за да нама-

лим разходите за електро-

енергията. Ще разширим 

възможностите на домо-

вете за стари хора, за да 

се чувстват нашите въз-

растни близки достойни и 

уважавани. Продължаваме 

с благоустройствените 

дейности и с подмяната на 

водопроводите в селата. 

Впрочем, нека да при-

помня началото на това 

интервю – ние сме отго-

ворни наследници на всич-

ко онова, което на нашата 

територия, а и на България 

е извършил инж. Иван Ива-

нов.
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Д-р инж. Димитър Белелиев, председател на СД на „Централна енергоремонтна база“ ЕАД           

Планираме  първичното публично предлагане (IPO) 
на акции на „АмонРа Енерджи“ да се състои на  
30 ноември на пазара BEAM на БФБ

Емил Христов
Ренета Николова

Инж. Белелиев, благодарим 
Ви за поканата да посетим 
офиса и впечатляващата база 
на „ЦЕРБ“ ЕАД. Разкажете ни 
малко повече за историята на 
дружеството, което ръково-
дите? 

„Централната енергоре-

монтна база“ ЕАД (ЦЕРБ) е 

българско предприятие за под-

дръжка на големи генериращи 

мощности в енергетиката. 

Създадено е още през далечна-

та 1948 г., това е най-старо-

то предприятие в областта на 

енергийните ремонти в Бълга-

рия. Правено е по стандартите 

на зрелия развит социализъм - 

мащабно, с много инвестиции. 

При изграждането на българска-

та електротехническа промиш-

леност се създава ЕлПром „Васил 

Коларов“, където се обединяват 

всички производствени мощно-

сти - генератори, двигатели, 

телфери и т.н., а като ремонт-

но дружество се създава ЦЕРБ, 

тоест те произвеждат, а ЦЕРБ 

поддържа и ремонтира. 

През 2000 г. предприятието 

бе обявено на търг за привати-

зация и аз го купих и станах не-

гов горд собственик. Мога отго-

ворно да заявя, че основната ми 

заслуга е, че не позволих друже-

ството да бъде закрито, както 

се случи с много други държавни 

предприятия. 

ЦЕРБ беше специализирано 

в две основни направления – 

трансформатори и генератори. 

С развитието на технологиите 

и въвеждането на още съоръ-

жения и дейности преценихме, 

че ще е най-добре да разделим 

дейността на компанията на 

различни сегменти, и така съз-

дадохме – „ЦЕРБ Механо”, където 

са две леярни - черна и цветна, 

„ЦЕРБ Транспорт”, „ЦЕРБ Билд” 

се занимава със строителство, 

притежава сертификати за раз-

лични категории строежи, „ЦЕРБ 

Солар” е насочено към изгражда-

не на фотоволтаични системи. 

През последните 20 г. успяхме 

да създадем и няколко нишови 

лаборатории – за контрол на ме-

тала, химическа, високоволтова 

и такава за вибродиагностика и 

баланс. Горд съм да споделя, че 

последните две са единствени-

те в България. 

Разделението, което напра-

вихме в компанията, помогна да 

имаме доста по-лесен начин на 

управление. В момента фирмата 

покрива почти целия спектър на 

дейност, когато започне да пра-

ви един проект. От тази година 

чрез „ЦЕРБ Трафо” се занимаваме 

вече и с подстанции и можем да 

направим цялостно проектиране 

и изграждане на такава за висо-

ко напрежение.

Вие сте и изп. директор на 
„АмонРа Енерджи“ АД. Как се 
зароди идеята да създадете 

тази компания? Разкажете ни 
повече за нея.

Преди 4 години решихме да 

направим фотоволтаична ин-

сталация на покрива на базата. 

Ние имаме 20 хил. кв. м покрив. 

Установих, че за покривни цен-

трали в България има липса на 

експертиза. Всички правят цен-

трали на земя, включително има 

няколко големи български фир-

ми, които са доста сериозни в 

тази сфера, но за това, което 

ние търсехме, не се предлага-

ше. Преценихме, че е най-добре 

сами да се справим, и когато 

видяхме, че можем, взехме ре-

шението да се концентрираме 

върху изграждането на малки и 

средни покривни фотоволтаич-

ни централи, малки т.нар. ре-

зиденшъл - за къщи, вили и т.н., 

средни за молове, предприятия 

и др. Те са хибридни, не само за 

собствена консумация, има и за 

експорт; разликата е голяма. 

Така създадохме „АмонРа Енер-

джи” – фирма, която да обхваща 

инженерингови решения, вклю-

чително разработка, проекти-

ране, производство, доставка, 

строително-монтажни дейнос-

ти, поддръжка, експлоатация и 

управление на малки и средни 

фотоволтаични централи. Мал-

ките централи например могат 

да захранят къща или малки по-

стройки, а средните са пред-

назначени за предприятия. Това 

доведе до създаването на „ЦЕРБ 

Солар”, която да се занимава с 

цялостното изграждане и пус-

кане в експлоатация на такива 

централи. А през 2020 г. учреди-

хме „АмонРа Енерджи“ АД, която 

отговаря за доставката и ло-

гистиката, за да затворим це-

лия кръг. Защото когато правиш 

инсталация на покрива, е важно 

всички материали да са ти на-

лични и някой да ти ги достави 

- панели, инвертори, табла, кабе-

ли, крепежни компоненти, и ако 

един липсва, е проблем.

Важно е да се отбележи, че 

процесът на получаване на енер-

гия от соларни панели е специ-

фичен. В България в момента 

според мен се допуска огромна 

грешка, като се инвестира в 

големи централи. Такова нещо 

в Европа няма. Хората инвести-

рат в малки покривни централи, 

защото производството и кон-

сумацията са заедно, има балан-

сиране. А тези големи централи 

след 2-3 г. ще бъдат много труд-

но балансирани. Докато ако са в 

рамките на града, кривата на 

потребление е по-лесно да се ба-

лансира. Второто нещо е транс-

портът. Ел. енергията не идва 

безплатно, имаш мрежа и загуби 

по мрежата. И третото нещо 

- какво ни помага на нас това, 

че някаква офшорна фирма ще 

изгради централа в плодородна 

земя. Докато ако се предвидят 

дотации за изграждане на малки 

централи, всеки от нас ще има 

полза. 

В Германия например няма 

да видите подобни големи съо-

ръжения, а в нашата страна си 

унищожаваме земеделска площ, 

която бихме могли да използва-

ме. Голяма грешка! За това тряб-

ва да се говори, защото след ня-

колко години ще страдаме и ще 

се чудим как да затворим тези 

централи. Виждате в момента 

как държавата се чуди какво да 

прави с въглищните. Ние сме се 

подписали преди 10 години, че ще 

ги затворим, и няма как да от-

ложим този процес. В Германия 

по същата причина ще затворят 

2 атомни електроцентрали, въ-

преки че се води чиста енергия, 

защото някой преди 15 г. е взел 

такова решение. Това е начин на 

мислене, което за съжаление в 

нашата страна го нямаме. Може 

би е време да се промени поли-

тиката в тази посока. 

Планирате листването на 
„АмонРа Енерджи“ АД на пазара 
BEAM на Българската фондова 
борса. Разкажете ни какво до-
веде до това Ваше решение?

Както виждате, историята 

на компанията е сравнително 

кратка, като догодина ще на-

прави 3 годни, но за този период 

имахме доста запитвания от го-

леми чуждестранни фондове, кои-

то искат да участват като ин-

веститори в „АмонРа Енерджи“ 

АД. Заради това решихме да 

направим публична компанията.

На второ място желанието 

ни е да станем изцяло прозрачна 

компания за нашите доставчици 

и клиенти. Нашата основна за-

дача е да изпълняваме всичко по 

отличен начин. Поради тази при-

чина имаме център за поддръжка 

и такъв за обучение на кадрите, 

като целим да обхванем целия 

процес, за да предложим най-до-

брото на клиентите и фирмите, 

с които работим. Ние сме про-

водник на производителя, защо-

то поемаме освен логистиката, 

дистрибуцията, техническата 

поддържка и обучението на пер-

сонала. 

Не на последно място иска-

ме да привлечем и допълните-

лен капитал. Той в момента е 6 

млн. лв., отделно имаме финан-

сиране от 4 млн. лв. и натрупа-

ни печалби за последните две 

години от около 10 млн. лв. То-

ест разполагаме с 20 млн. лв. 

оборотни средства. Искаме да 

се развиваме и листването на 

борсата е стъпка напред. Наша-

та идея е 90% от генерираната 

печалба да ги разпределяме на 

акционерите. 

Следващите 10 г. това е 

бизнесът, за който ние виждаме 

много добро бъдеще. Като искам 

да подчертая, че ние не желаем 

да работим с големи проекти, а 

ще се концентрираме върху мал-

ките и средни, защото там ще е 

най-голямо търсенето в следва-

щите няколко години. Искаме да 

се разрастваме на пазарите в 

България, Румъния и Гърция, кои-

то сами по себе си са малки, но 

взети заедно, нещата не стоят 

по този начин. Концентрираме 

се на Балканския полуостров, 

на който за големите играчи 

от Централна Европа е трудно 

да дойдат да работят, защото 

Снимки в. „Строител“
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         и изп. директор на „АмонРа Енерджи” АД, председател на Контролния съвет на КРИБ:

е сложна и логистиката. Те със 

сигурност ще проявят интерес 

след няколко години към балкан-

ските страни, но все пак не вяр-

вам той да е толкова голям. Така 

че виждам нашата перспектива 

в тази посока.

През последните години 
основната политика на Евро-
пейския съюз е свързана със 
„зелената” енергия и кръго-
вата икономика. Отделя се 
и сериозен ресурс да се обно-
вят жилищните сгради, като 
фотоволтаиците са част от 
този процес, и мисля, че има 
голямо бъдеще това, което 
Вие правите. Какво трябва да 
се направи, за да може хората 
да се възползват от тази въз-
можност?

На първо място хората тряб-

ва да разберат, че това е най-

добрата инвестиция в енергий-

на ефективност, която могат 

да направят, що се отнася до 

домовете им. В момента се от-

пускат много средства по раз-

лични европейски програми и те 

могат да се инвестират именно 

във фотоволтаици. 

Важно е да отбележим, че в 

момента токът в България се 

дотира и е най-евтиният ток в 

Европа. След някоя и друга годи-

на ще трябва да плащаме пазар-

ната му цена. Случи ли се това, 

сметките ни автоматично ще 

се увеличат 3-4 пъти. Хората 

сега казват, че е скъпо, а пред-

ставете си какво ще се слу-

чи тогава. Неслучайно в много 

страни от ЕС вече е практика 

да се монтират фотоволтаици. 

В Гърция например няма къща, 

която да няма бойлер на покрива. 

При нас също трябва да започне 

да се случва това нещо, а не ви-

наги да искаме държавата да ни 

дава евтин ток. Според мен под-

ходът трябва да е както в прит-

чата – „Няма да ти дам риба, ще 

ти дам въдица“. Това е въдица-

та, която трябва да ни хване 

рибата. Единственият начин 

да плащаме по-малки сметки е 

чрез инвестиране в енергийната 

ефективност и производство на 

„зелена” енергия.

Какво би спечелил човек, ако 
си направи малка централа на 
покрива на блока?

Ние сме изградили вече мно-

го инсталации върху блокове и 

хората виждат разликата. С 

една такава централа се обхва-

ща цялото общо осветление на 

входа и разходът за ток може да 

бъде покрит 100%. Включително 

могат да се направят такива 

спестявания, че да влязат пари 

в касата на блока. Ползите не са 

еднолични, а за цялата етажна-

та собственост. По този начин 

се спират напълно разходите 

за електроенергия например за 

асансьори, които в друг случай 

биха били в тежест на бюджета 

на всяко семейство.

Вие работите вече в Гър-

ция, Румъния и Северна Македо-
ния. Каква е разликата между 
пазарите в България и чужби-
на? Къде се работи по-лесно?

Категорично в Румъния се 

работи по-лесно, защото всич-

ко е стандартизирано. На вто-

ро място самите фирми, които 

инсталират, са сертифицирани. 

Там не може някоя нерегистрира-

на компания да дойде и да запо-

чне да монтира фотоволтаици. 

Също така цените са по-високи 

от тези в България. 

В Румъния инсталатор може 

да стане всеки, който е преми-

нал през курсове за обучение и 

притежава сертификат за ра-

бота. Първоначално нещата 

изглеждат сложни, но процесът 

трае един месец, след което са-

мото пускане в експлоатация е 

много лесно, защото всичко по 

веригата е разписано и одобре-

но. В Румъния, като си подадеш 

документите за даден обект, 

след три дни, до една седмица 

са одобрени. 

Още по-кратки са сроковете 

в Германия, където пък всичко се 

прави онлайн. Попълваш необхо-

димите данни и ги изпращаш, а 

на следващия ден централата 

ти вече има разрешение за рабо-

та от тяхното ЕРП. Ако пък тя 

не функционира, тогава ЕРП-то 

ти плаща пари. 

В България срокът да полу-

чиш становище по документи 

е един месец, а фактически го 

получаваш най-рано след три 

месеца. Искат и пари, а ако ти 

откажат, не връщат платена-

та сума. Това е все едно да си 

поръчаш хляб, да го платиш и 

след това да ти кажат, че ня-

мат брашно, и да не ти върнат 

парите. Това го има само у нас.

Според мен в България тряб-

ва да се въведе или Net Metering, 

или Net Billing. При втория спо-

соб общественият доставчик 

смята, че примерно си произвел 

100 kWh по 5 лв., които са вър-

нати в мрежата, и заради това 

ти плаща 500 лв. Консумирал си 

120 kWh по 10 лв. на стойност 

1200 лв., приспадат ти 500 лв. и 

така се налага да платиш само 

разликата.

В Гърция използват Net Meter-

ing. Там, ако произведеш 100 kWh, 

а си консумирал 120 kWh, плащаш 

само за 20 kWh. Този подход е по-

добър за потребителя. 

За съжаление, такива въз-

можности в България в момента 

не съществуват. Единственият 

начин е да намериш търговец, 

от когото да купуваш, и друг, на 

когото да продаваш. Идва про-

блемът, че времето, през което 

ти плащат, е различно. Да не 

говорим, че някои от тях искат 

авансово плащане. По този на-

чин няма как да стимулираш биз-

неса, а си поставен и в крайно 

неконкурентни условия и спираш 

да инвестираш.

Необходима ли е според Вас 
нормативна промяна, за да се 
регламентира подобно нещо?

Категорично Законът за 

енергетиката трябва да пре-

търпи промени. Например да 

има облекчение за изграждане-

то на малки централи, както и 

да се използват Net Metering или 

Net Billing. Естествено това ще 

рефлектира и върху други зако-

ни, които ще трябва да бъдат 

преразгледани и при нужда про-

менени. Според мен процесът 

не е сложен, тъй като всички 

държави в ЕС действат вече по 

този начин. 

Какви са плановете Ви до 
края на годината и какво пред-
стои през 2023 г.?

Плановете ни са „АмонРа 

Енерджи“ да се листне на пазар 

BEAM на Българската фондова 

борса до края на месеца, като 

датата, на която ще се случи 

това, е 30 ноември. Мисля, че 

хората, които гледат страте-

гически на нещата, биха прояви-

ли интерес към нашите акции. 

Очак ванията ни са изключител-

но позитивни, защото, както ка-

зах, има голям интерес от стра-

на на наши клиенти и партньори. 

След това вече ще гледаме 

какви са годишните ни резулта-

ти. Догодина ще преценим дали 

ще минаваме от BEAM сегмента 

на по-горен, или ще си останем 

на него. 

Разкажете ни малко повече 
за „ЦЕРБ Билд”. Планирате да 
построите логистична база в 
Стара Загора.

Точно така. В момента сме в 

крайна фаза на оглед на терен. 

Предполагам, че в началото на 

годината ще сме финализирали 

и това наше начинание и после 

ще започнем веднага строи-

телство. Базата ще бъде около 

3000 кв. м закрита площ и ще е 

изцяло за собствените ни нуж-

ди. По този начин ще покрием 

Централна и Източна България 

и няма да се налага да се прид-

вижват нещата от София.

Оглеждаме терени и в Буку-

рещ, Румъния. Предполагам, че в 

средата на 2023 г. ще закупим 

място и там. През 2024 г. сме 

планирали да построим база и 

в района на Клуж. Причината е, 

че искаме логистиката в тази 

част на Румъния да се извърш-

ва по-лесно. Идеята е да се на-

малят разходите и времето за 

доставка.

В момента сме в процес на 

преместване на основния ни 

склад. За целта сме избрали 

място в Драгоман, в което раз-

полагаме с 2200 кв. м закрита 

площ. Остава да извършим някои 

довършителни работи по пътя 

към терена.

Вие сте председател на 
Контролния съвет на Конфе-
дерацията на работодателите 
и индустриалците в България. 
Разкажете ни малко повече за 
този аспект от Вашата дей-
ност?

Контролният съвет на КРИБ 

е органът, който при нормална 

работа е незабележим, тъй като 

той се занимава с наблюдение на 

работата на Управителния съ-

вет, изп. директор и председа-

теля. Съблюдаваме дали се спаз-

ва уставът и извършваме чисто 

контролни функции. За радост до 

този момент нашата работа не 

е била интересна, защото няма 

събития, които да са изисквали 

нашата намеса. Със сигурност 

обаче КС има изключително от-

говорна функция, защото през 

нас минават всички решения на 

УС и ние ги преглеждаме. Няма 

случай, в който да не сме пре-

гледали подробно и внимателно 

всички. До момента всичко вър-

ви както трябва да бъде.

„Централна енергоремонтна 

база“ ЕАД и „АмонРа Енерджи” 

АД са част от КРИБ и отговор-

но мога да заявя, че участваме 

активно в работата на орга-

низацията. Аз лично съм много 

доволен, че Конфедерацията съ-

ществува. 

Как работите с Камарата 
на строителите в България?

За мен всяка една неправи-

телствена организация има две 

функции. Първата е да подпо-

мага обществото, а втората 

и по-важна е да подпомага и да 

се грижи за своите членове. И 

КРИБ, и КСБ по най-добрия начин 

се грижат за своите членове. 

Доказателство за това е, че 

Камарата успя да се пребори за 

приемането на Методика за из-

ключително нужната на бранша 

индексация. Оказа се, че в Бълга-

рия за това нещо трябваше да 

се борим. Другите европейски 

държави го получиха без проблем, 

а при нас се наложи да вложим 

огромни усилия. Така че моите 

адмирации за работата на КСБ. 

Много важно е да отбележим, 

че задължително този бранш 

трябва да се саморегулира. Ре-

дът, който предоставя КСБ 

с ЦПРС, е без алтернатива и 

така трябва да бъде. Специално 

искам да поздравя за отличната 

работа и председателя на УС на 

Камарата инж. Илиян Терзиев, 

с когото се познавам от много 

време.

Четете ли в. „Строител“ и 
какво е мнението Ви за изда-
нието?

Аз много пъти съм казвал, че 

това е единственият вестник, 

който аз чета. Първо, в него има 

информационна среда, която е 

полезна, и човек може да разбе-

ре за важните неща, които се 

случват. Отделно има интерес-

ни материали и интервюта с 

хора, които са полезни за нашия 

бранш – министри, кметове, ди-

ректори. По този начин науча-

вам от първо лице неща, които 

иначе трябва да търся. Отдел-

но има и любопитни публикации 

от света, с които човек може 

да се разнообрази, когато иска 

да се отвлече от рутината на 

работата. За мен в. „Строител“ 

е действително това, от което 

има нужда нашият бранш. Изда-

нието е страхотно! Наистина. 
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на частиците и диспергиране-

то на еластомера в битума под 

въздействие на механични сили. 

Впоследствие диспергираните 

частици при температурата 

на смесване (160-180оС) абсор-

бират малтеновата фракция 

на битума (набъбват), в резул-

тат на което пенетрацията се 

понижава рязко.

2. Химична реакция на поли-

мера с част от компонентите 

на битума; най-често асфал-

теновата фракция с крайни 

карбоксилни групи; т.нар. ре-

активни терполимери (РЕТ), 

търговска марка ELVALOY™ 

(Dow). Формирането на подоб-

ни полимер-асфалтенови ви-

сокомолекулни съединения от 

своя страна благоприятства 

формирането на надмолекулни 

структури, като малетновата 

фракция почти не се абсорби-

ра от полимера. В този случай 

понижението на пенетраци-

ята е по-малко по сравнение 

със SB- ТПЕ полимерите, но 

процентът на полимери се 

ограничава поради наличието 

на реактивни групи.

Разбира се, към настоящия 

момент се предлагат и голям 

брой други типове модифика-

тори, като полифосфорна кисе-

лина PPA, пластомери и ниско-

молекулни полимери (восъци) и 

т.н., но тяхното влияние е пре-

димно върху точката на омек-

ване и пенетрацията SP на би-

тума, а не върху еластичното 

възстановяване ER, параме-

тър, който е от съществено 

значение за пътища с високо 

натоварване и особено с ог-

лед големите температурни 

амплитуди, наблюдавани в по-

следните години. 

В същото време независи-

мо от избраната модификация 

(TPE или РЕТ) достигане харак-

теристиките на ПМБ 45-80/65 

на база изходен битум пен. ок. 

50-55мм-1 (най-честият слу-

чай) е на практика невъзмож-

но. Освен че пенетрацията 

би се понижила под 45мм-1, и 

еластичното възстановяване 

не би могло да достигне >80% 

поради високата твърдост на 

битума; най-често в този слу-

чай се наблюдава разрушаване 

на пробата при изпитване ок. 

60-70%. 

За преодоляване на този 

проблем се синтезираха прин-

ципно нов тип полимери на база 

функционализиран еластомер 

и полиолефини. Целта беше да 

се създаде нискомодулен тер-

мопластичен полимер на база 

природни и възобновяеми су-

ровини с висока еластичност, 

който да се свърже химически 

с битума и почти не влияе на 

пенетрацията. Този тип поли-

мер беше използван в комбина-

ция с RЕТ с основна цел про-

изводство на ПМБ 45-80/65 от 

битум 50/70. Експериментите 

бяха проведени, както следва: 

(Фиг. 1)
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Параметър
Изходен 
б и т у м 
50/70

Метод на из-
питване

Изисквания         
ПМБ 

45-80/65
Резултат

Пенетрация при 25оС, 0,1мм 52 БДС EN 1426 45-80 46

Точка на омекване, оС 48.9 БДС EN 1427 >65oC 65.1

Еластично възстановяване при 25оС БДС EN 13398 >80% 82%

Табл. 1

Табл. 2

ПМБ 45/80-65 (от 70/100)

Пенетрация 250С, 0,1мм 54

Точка на омекване , 0С 67

Еластично възстановяване 250С 81

Устойчивите решения при 

полимерите и асфалтите от-

криват нови възможности пред 

строителната индустрия и са 

в състояние да спомогнат за 

постигане целите, поставени 

с европейската Зелена сделка. 

В същото време новите наред-

би за строителните продукти 

(Construction Product Regulations 

- CPR) за минимално рецикли-

рано съдържание, повторна 

употреба и възможност за 

рециклиране определят осно-

вата за бъдещи индустриални 

направления. Разработването 

на нови материали, технологии, 

процеси с по-нисък въглероден 

отпечатък и по-ниска консума-

ция на енергия се превръща в 

ключово. Полимерите, способни 

да отговорят на специфичните 

изисквания за свързващите ве-

щества, удължен срок на екс-

плоатация и рециклиране на ас-

фалта са от особен интерес. 

От друга страна днешната 

несигурност в доставките на 

суровини, непрекъснато нара-

стващите цени, промените в 

свойствата на битума, а по-

някога ограничената им налич-

ност изискват създаването на 

специфични полимер модифици-

рани свързващи вещества.

В тази статия се показва 

възможен начин за получаване 

на високомодифициран битум 

от най-често срещания и срав-

нително твърд изходен битум 

с пенетрация 50/70 мм. Струк-

турата на използваните нови 

полимери цели да реши пробле-

ма с доставката на материа-

ли, да се преодолеят вариации-

те в състава на свързващото 

вещество, както и да се ели-

минира необходимостта от 

използване на колоидна мелни-

ца (HSM) при производството. 

Рециклирането на асфалт също 

е част от проучването.

Ключови думи
Полимери, Модифициран би-

тум, Устойчивост, Рециклира-

не, Модификатори.

1. Въведение
Развитието на строител-

ната индустрия в ЕС, съот-

ветно пътната инфраструк-

тура, е един от ключовите 

елементи за постигане на 

устойчив икономически рас-

теж. Освен подобряване свър-

заността между регионите 

основен фокус се поставя 

върху създаването на нови ра-

ботни места и възможността 

за намиране на нови решения, 

които да отговорят на кли-

матичните,  социалните и 

особено енергийните предиз-

викателства пред континен-

та днес. Строителството е 

една от основните индустрии, 

които допринесоха за бързото 

възстановяване от кризата 

с COVID-19, но след руската 

инвазия в Украйна проблемът 

със сигурността на достав-

ките на суровини стана жиз-

неноважен. Имайки предвид 

както посоките на ЕС, така и 

настоящата криза, създаване-

то на технологии и приложе-

нието на нови класове мате-

риали е повече от необходимо. 

Към момента строителните 

продукти генерират 30% от 

отпадъците, 9,4% от общия 

въглероден отпечатък; про-

изводството на цимент, сто-

мана, алумииний и пластмаси 

генерира 15% от всички еми-

сии, докато сградите консуми-

рат 40% от енергията в общ-

ността. Тези фактори бяха 

отчетени при създаването 

на новите регулации за стро-

ителните продукти (CPR) 

публикувани на 30.03.2022г.1]. 

Основните цели на новите 

регулации са свързани с подо-

бряване функционирането на 

единния пазар, фокус върху по-

устойчиви продукти съгласно 

приоритетите на европей-

ската Зелена сделка, както 

и защита на здравето на ра-

ботниците и околната среда. 

За новите и съществуващи 

строителни продукти, отчи-

тайки концепцията за кръгова 

икономика, това на практика 

означава, че при проектиране-

то и производството им те 

трябва да бъдат с максимално 

дълъг срок на експлоатация, на 

база нетоксични компоненти, 

рециклируеми, с възможност 

отново да се върнат в цикъ-

ла на производство. И не на 

последно място се предвижда 

до 2030 г. всички продукти да 

имат мин. 30% рециклирано 

съдържание. В частния случай 

на пътното строителство 

основният фокус е върху ас-

фалтовите настилки и вложе-

ните в тях материали. Асфал-

тобетонът като композит, 

представляващ приблизител-

но 95% каменни фракции, 5% 

битум и малък процент поли-

мери в битума, на практика 

отговаря на всички критерии 

за рециклируемост и устой-

чивост; със забележката, че 

ще се осигури възстановява-

не на първоначалните харак-

теристики на свързващото 

вещество (битум, съответно 

полимермодифициран битум). 

Добър пример в това отно-

шение е Нидерландия, която 

въпреки липсата на каменни 

фракции е достигнала 100% 

рециклиране на асфалтовите 

настилки и в момента е стра-

ната с най-добро качество на 

пътната мрежа [ 2 ]. За съжа-

ление страните от Балкани-

те изостават, но този факт 

представлява изключител-

на възможност пред пътния 

бранш в няколко аспекта:

1. Увеличаване степента на 

използване на фрезован асфалт 

(RAP); спестяване на суровини 

и енергия.

2. Внедряване на нови кла-

сове полимери с намален, не-

утрален и дори отрицателен 

въглероден отпечатък.

3. Преки ползи от намалява-

не CO
2
 емисиите вследствие 

на лоша пътна настилка.

Използването на рецикли-

рани полимери беше описано в 

предишната ни публикация по 

темата [4], като в настояща-

та ще се фокусираме върху:

1. Резултати с използване-

то на нови класове полимери 

за получаване на полимербитум 

клас 45-80/65, изхождайки от 

конвенционален битум 50/70.

2. Експериментални и прак-

тически данни за битумни мо-

дификатори за ремонт на мяс-

то на пътищата.

2. Резултати и обсъждане 

Достигането характе-

ристиките на ПМБ 45-80/65 

е свързано преди всичко с из-

ползването на относително 

голямо количество полимер 

(SBS 4-5%, ELVALOY™ ~2%), но 

и се налага работа с изходен 

битум 70/100, за да може да се 

достигне желаната пенетра-

ция и еластично възстановя-

ване (ЕВ). От друга страна 

предлагането от рафинери-

ите на битум 70/100 е огра-

ничено поради технологични 

причини, съхранение, търсене 

и проблеми с логистиката. 

Обикновено местните строи-

телни компании разчитат на 

внос на битум 70/100 или на 

PMB 45-80/65. С последното 

логистичните проблеми ста-

ват още по-големи и в много 

случаи водят до затруднения 

при изпълнението на асфалто-

вите работи. От тази гледна 

точка едно решение, което да 

позволи получаване на ПМБ 45-

80/65 от битум 50/70, ще е от 

полза както за производители-

те на ПМБ, така и за изпъл-

нителите на пътни обекти. 

За решаване на този проблем 

бяха синтезирани полимери на 

база комбинация от пластоме-

ри и еластомери с подходяща 

функционалност за увеличава-

не адхезията към фракциите. 

А. Полимермодифициран би-
тум

Както е известно, стан-

дартните процеси на получа-

ване на полимербитум към мо-

мента са основно два:

1. Чрез използване на термо-

пластични еластомери (ТПЕ): 

Стирол -Бутадиен -Стирол 

(SBS), или стирол-бутадиенов 

каучук (SBR), при който процес 

имаме раздробяване (срязване) 

Фиг. 1
Изходни материали:
1. Битум 50/70 производство на „Лукойл-Нефтохим“ 
2. Реактивен терполимер ELVALOY™, производство на Dow
3. Функционализиран термопластичен еластомер, разработка на фирма 
„Сферолит“

Фиг. 2
Смесването на полимерите с битума се извършва при 1800C за 4 часа при 
конвенционален миксер при 120 об./мин.
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Резултатите от основни-

те изпитвания са посочени в 

Табл.1

Данните показват, че пе-

нетрацията намалява само 

с 6 единици (при стандартна 

модификация обикновено ~20) 

спрямо първоначалната, дока-

то еластичното възстановя-

ване ER надхвърля 80%. Подобно 

поведение на полимербитума е 

принципно ново и дава осно-

вание да твърдим, че пости-

гането на ПМБ 45-80/65 от 

изходен битум 50/70 не само 

е технологично възможно, но и 

отваря нови перспективи пред 

производители и ползватели на 

полимербитум PMB. Гъвкавост-

та за използване на различни 

видове битум, по-лесното про-

изводство на PMB, по-малкият 

капацитет за съхранение дава 

по-добра предвидимост на це-

ните на суровините. Освен 

чисто технологичните ползи 

чрез този тип модификация 

се отговаря и на изискването 

за мин. 30% възобновяеми ком-

поненти на полимера, което е 

част от новите продуктови 

регулации в ЕС. 

За сравнение свойствата 

на конвенционалните PMB 45-

80/65, произведени от чисто 

70/100, са показани на Табли-

ца 2.

Б. Асфалтови модификатори
При рехабилитацията и ре-

конструкцията на пътната 

мрежа само за година се ге-

нерират хиляди метра тонове 

рециклирана асфалтова на-

стилка (RAP) в цяла Европа [5]. 

Значителен процент от този 

обем отива или на депо (напр. 

в Чехия и Словения 25-28%), или 

в основните пластове на пътя 

практически като агрегат. 

Тази практика създава екологи-

чен проблем (Фиг.3), но най-ва-

жното е, че ценен ресурс като 

битума не може да се използва 

отново. На Балканите данните 

са ограничени, но според обра-

тната връзка от индустрията 

по-голямата част от RAP не се 

рециклира, докато в същото 

време в Западна Европа RAP 

(рециклиране в гореща смес), 

надхвърля 80%, Германия, Дания 

или дори 100% във Финландия и 

Ирландия.

От технологична гледна 

точка рециклирането на RAP 

може да бъде извършено по 2 

начина:

1. Чрез възстановяване на 

битума; респ. възстановяване 

на първоначалните характе-

ристики (Пен, ТО, ЕВ) и влагане 

в гореща или студена смес

а. В гореща смес в асфал-

тови заводи.  Най-честата 

практика, но обикновено огра-

ничена до максимум 20% от 

асфалтова смес за свързващ 

слой;

б. Горещо рециклиране на 

място;

в. Студени асфалтови сме-

си - произведени в завод или на 

място;

2. Използване на RAP като 

агрегат;

а. За основни пластове в 

конструкцията на пътя;

в. При стабилизиране на 

почвата.

Стандартите относно из-

ползването на RAP подлежат 

на местни изменения. В час-

тен случай основните пара-

метри за България са описани 

в Техническата спецификация 

от 2014 г. на Агенция „Пътна 

Инфраструктура“[6]. В същото 

време само гореща смес с RAP 

е в обхвата на спецификация-

та, като трябва да отговаря 

на изискванията за гореща 

асфалтова смес. Студената 

асфалтова смес с RAP на прак-

тика трябва да отговаря на 

параметрите на стандартни-

те студени смеси. Този подход 

ограничава рециклирането на 

RAP до използването му в ас-

фалтови заводи и до използва-

не на място, което е проблем, 

особено при ремонт на кръпки. 

За преодоляване на този про-

блем и като се има предвид 

подходът на ЕС към Зелената 

сделка (специалисти от „Пъти-

ща и мостове“ ЕООД и Химико-

технологичния и металургичен 

университет в София), е про-

ектиран битумен модифика-

тор, отговарящ на следните 

изисквания:

1. Съставът да не съдържа 

токсични и канцерогенни веще-

ства.

2. Да позволява 100% ре-

циклиране на RAP.

3. Модификаторите да се 

активират след уплътнение на 

модифицирания RAP.

4. Студените смеси, произ-

ведени с RAP с добавени моди-

фикатори, да покриват изис-

кванията на стандартите на 

пътната агенция и ЕС.

Поставени бяха и изисква-

ния за обработка:

1. Възможност за горещо и 

студено смесване на RAP. 

2. Ръчно и машинно уплът-

няване.

3. Бързо втвърдяване след 

уплътняване, респ. мин. време 

за отваряне на движението.
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4. Осигуряване на здрава 

връзка със съществуващата 

настилка както в основата, 

така и по стените (ръбовете).

5. Възможност за склади-

ране, транспорт и полагане 

на модифицираната студена 

асфалтова смес в рамките на 

48 часа.

6. Температурни интервали 

на употреба от -10 до +40°С.

Синтезираните модифи-

катори, смесени с RAP, и са 

оценени според съответните 

процедури. Резултатите са об-

общени в Таблица 3:

Данните показват, че въ-

преки студения процес на 

смесване при рециклиране на 

RAP параметрите на крайния 

продукт отговарят на такъв 

с горещо смесени първични 

материали. Това на практика 

означава, че използването RAP 

за рехабилитация и ремонт 

на пътища може да се прила-

га и при ниски температури, 

когато стандартното изпъл-

нение с гореща смес няма да 

бъде възможно. Този процес на 

рециклиране води до намаля-

ване енергийните разходи за 

подгряване както на битума, 

така и на инертните матери-

али, което осигурява по-голяма 

гъвкавост за изпълнителите 

и същевременно свеждане до 

нула емисиите, генерирани от 

производството на горещия 

асфалт.

Този подход потенциал-

но може да реши проблема на 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ със съхранението/използ-

ването на RAP и да допринесе 

до значителни икономии за ре-

монт на пътищата.

 

3. Изводи
В съответствие с новите 

директиви на ЕС, свързани 

със Зелената сделка и ця-

лостния стремеж на индус-

трията за декарбонизация, 

рециклируемост и подход за 

кръгова икономика,  се от-

криват нови възможности 

в асфалтопроизводството. 

Справянето с предизвикател-

ствата чрез демонстриране 

на нови технологии в дизайна 

на полимери позволява целите 

за използване на възобновяеми 

източници за нови модифика-

тори (съответно полимерномо-

дифицирани битуми) да бъдат 

достигнати, като по този на-

чин се подобрява гъвкавостта 

в процеса на използване. От 

гледна точка на рециклиране 

на RAP синтезираните моди-

фикатори позволяват 100% 

рециклируемост със свойства, 

равни на горещата асфалтова 

смес. По-широкият темпера-

турен диапазон на приложение 

на смесите от RAP и модифи-

катор, по-ниските енергийни 

разходи за производство спря-

мо горещи асфалтови смеси 

позволяват на изпълнителите 

и националните пътни агенции 

да спестят ценни ресурси и да 

използват наличния RAP в полза 

на обществото и за опазване 

на околната среда.

Табл. 3

 Показател

Изисквания за 
студени асф. 
смеси (техн. 
изисквания 

АПИ)

АСФАЛТОВИ СМЕСИ Изисквания за 
горещи асф. 
смеси за из-

носващ пласт 
(ТС 2014 АПИ)

100% RAP M1+ RAP M2 + RAP
АС+ 

10%RAP

Обемна плътност 

(Мg/m3)
2,225 2,334 2,344 2,311

Съдържание на битум 

(% от агрегата)
min 3.5 3.3 5.1 5.7 5.4 min 5.0

Устойчивост по Маршал 

(kN)
min 3.3 15.9 14.2 8.8 12.4 min 8.0

Условна пластичност 

(mm)
2÷5 2.5 3.3 3.6 3.1 2÷4

Остатъчна порестост 

(%)
10.1 3.2 3.0 4.5 3÷5

Готовност за работа на 

сместа след охлаждане 

при (-10 0С)

добра добра

Легенда: 1RAP- Reclaimed Asphalt Pavement

M1- In Situ модификатор за производство на студени асфалтови смеси с използване на RAP

M2- модификатор за производство на студени асфалтови смеси с използване на RAP и възможност за 

удължено съхранение

АС– гореща асфалтова смес с 10% RAP

Технологията за използване на RAP и модификатор е показана по-долу в няколко стъпки:
Към фрезования материал RAP се добавя модификатор и ръчно се хомогенизира, като се получава студена смес.

Фиг. 3

Почистват се дупките от кал и прах; Разстила се и се подравнява студената смес; Уплътнява се; Движението се 
отваря веднага след уплътняването.
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Сключен е договорът 

за изготвяне на проект за 

ремонт на спортна зала 

„Дечко Стефанов” в Тър-

говище. За двете й сгра-

ди се предвижда поста-

вяне на топлоизолация по 

ограждащите елементи, 

подмяна на дървена и ме-

тална дограма с ПВЦ, нова 

топло- и хидроизолация за 

покривите, монтиране на 

улуци и водосточни тръби, 

водоплътна настилка око-

ло сградата, подходящо 

отводняване на същест-

вуващите „английски дво-

рове“, както и поставяне 

на пейки и кошчета в зо-

ната.

Игрището трябва да 

се приведе във вид, от-

говарящ на нормите за 

баскетболно, като се раз-

шири игралното поле за 

сметка на един ред седя-

щи места от трибуните. 

С нов проект на стойност 138,4 млн. лв.  „Водоснаб-

дяване и канализация – Варна“ ООД ще подобрява ВиК ус-

лугите за над 330 000 жители на общината. Средствата 

са осигурени по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020“ („ОПОС 2014-2020“), съобщиха от ВиК дружеството, 

като безвъзмездната финансова помощ е 96,8 млн. лв.

Предвижда се изграждане и реконструкция на 81 км 

канализационни мрежи и една канално-помпена станция. 

С изпълнението на дейностите ще се присъединят към 

канализационната мрежа над 14 000 имота в перифериите 

на морския град – вилните зони и курортните комплекси 

на север от Варна. 

Проектът включва и реконструкция на над 22 км ма-

гистрални и довеждащи водопроводи, а също и подмяна на 

водопровода по един от най-натоварените булеварди във 

Варна – „Христо Смирненски“. Инвестицията ще доприне-

се и за решаване на проблемите с качеството на водата 

в зоната на Офицерския плаж и във Варненското езеро. 

От ръководството на дружеството посочват, че 

проектът е бил одобрен още преди две години, но поради 

обективни причини не е стартирал веднага, а сега зара-

ди инфлацията строителните дейности са оскъпени. По 

думите на зам.-управителя на „Водоснабдяване и канализа-

ция – Варна“ ООД Михаил Маринов „ОПОС 2014-2020“ дава 

възможност за индексация на строителните договори в 

рамките на 15%, но корекцията би трябвало да бъде поне 

45%. Затова как ще бъдат осигурени всички нужни сред-

ства, ще се решава на ниво държава и ЕК, казва той.

Междувременно общината ще поеме изцяло асфалти-

рането на бул. „Христо Смирненски“ и други улици, където 

предстои да се работи.

Новата фасада на 1-во 

основно училище „Св. св. 

Кирил и Методий” в Мон-

тана вече е готова. Ин-

вестицията е в размер на 

236 хил. лв. и бе отпусната 

от Министерството на 

образованието и науката 

(МОН) в края на юли тази 

година. Допълнително об-

щината е осигурила 30 

хил. лв. за довършването 

на проекта.

„Адмирации за ръко-

водството на училището, 

което не чака наготово, 

а разработи и спечели 

проект пред МОН“, зая-

ви при откриването на 

обекта кметът на Мон-

тана Златко Живков. Той 

припомни, че през 2021 г. 

местната власт е отпус-

нала близо 100 хил. лв. за 

авариен ремонт на покри-

ва. 

Първо ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий” е най-старото 

училище в Монтана. През 

2020 г. бяха отбелязани 

140 години от откриване-

то му. Днес в него се обу-

чават 520 деца.

Велико Търново е първи-

ят град в България, който 

става част от проекта 

„Зелени градове за устой-

чива Европа“. Инициати-

вата е на Асоциацията 

на производителите на 

декоративни растения в 

България (АПДРБ), с коя-

то общината е сключила 

меморандум за партньор-

ство. Споразумението е 

подписано от кмета на 

Велико Търново инж. Дани-

ел Панов, който е и пред-

седател на УС на НСОРБ, 

и председателя на АПДРБ 

ландшафтен архитект Та-

тяна Бояджиева.

Съвременните кон-

цепции, идеи и методи за 

по-зелена градска среда 

са представени на кръгла 

маса. На събитието инж. 

Панов е посочил, че съ-

ществуват много възмож-

ности за изграждане на 

паркове и зелени зони във 

Велико Търново, в града има 

и пространства, които се 

нуждаят от допълнително 

залесяване, а новото парт-

ньорство ще помогне това 

В Общинския съвет на 

Сливен е внесено предложе-

ние от кмета на община-

та Стефан Радев, в което 

той предлага отпускане 

на 300 000 лв. от резерва 

на в местния бюджет за 

подпомагане сдруженията 

на собственици за извърш-

ване на предварителните 

процедури при кандидат-

стване по новата програ-

ма за енергийно обновяване 

на жилищните сгради, коя-

Приключи проектът „Изграждане на социални 

жилища в град Кърджали”  по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020“. В неговите рамки са 

осъществени преустройство и ремонт на бивше уче-

ническо общежитие в многофамилна жилищна сграда.

Изградени са 69 апартамента, към всеки има 

тераса и мазе. Обектът разполага с нов асансьор 

и външна платформа за хора с увреждания. Апарта-

ментите ще се управляват от община Кърджали, а 

настаняването ще се регулира от специална наредба. 

С финансиране от Програмата за развитие на сел-

ските райони община Чипровци асфалтира улици в града 

и в три села. Проектът е на стойност 600 000 лв. Това 

съобщи кметът на Чипровци Пламен Петков, като доба-

ви, че с част от средствата в с. Превала се изгражда и 

модерна спортна площадка с изкуствена трева, нощно 

осветление и съвременни игрища за спорт.

В рамките на проекта в общинския център се сани-

ра затворено училище, което ще бъде превърнато в съ-

временен обучителен център за студенти от различни 

университети. 

да се случи. По думите му 

един от първите резулта-

ти на това сътрудничест-

во може да бъде озеленя-

ването на двете кръгови 

кръстовища на пътен въ-

зел „Качица“.

Платформата „Зелени 

градове за устойчива Ев-

ропа” е създадена от Ев-

ропейската асоциация на 

разсадниците. Целта й е 

да насърчава озеленява-

нето на публичните прос-

транства по иновативни 

идеи.

то се финансира по Нацио-

налния план за възстановя-

ване и устойчивост.

Общинската помощ ще 

се изразява в покриването 

на 50% от разходите за 

енергийно обследване на 

блоковете и паспортиза-

ция. Първо ще бъдат под-

помогнати тези сдруже-

ния, които имат избрана 

фирма, готова да изготви 

паспортите до 15 февруари 

2023 г. 

Страницата подготви 
Елица Илчева

Павел баня е сред 13-те общини 

в България, които ще получат сред-

ства за проекти за водоснабдяване 

и канализация по Националния план 

за възстановяване и устойчивост 

(НПВУ), като се очакват 25 млн. лв. 

Това съобщиха от пресцентъра 

на местната администрация след 

първата тристранна среща по 

предстоящото реализиране на ма-

щабния проект по НПВУ, в която 

участие са взели управителят на 

„ВиК“ ЕООД – Стара Загора, инж. 

Радостин Миланов и представите-

ли на ръководни и експертни длъж-

ности в „Български ВиК холдинг” 

ЕАД. 

В началото на 2023 г. предстои 

да стартират обществените по-

ръчки за строителство. До края 

на 2026 г. със средствата трябва 

да бъдат ремонтирани и изградени 

обекти в четири направления – 8 км 

канализации, 12 км водопроводи, 

външни водопроводи за допълнител-

но водохващане и реконструкция на 

пречиствателната станция.

„Щастлив съм, че именно Павел 

баня бе избрана сред толкова много 

други общини. Това е една изключи-

телно добра новина за всички наши 

жители, защото ще успеем да ре-

шим редица проблеми, трупали се с 

години. С екипа ми сме разработи-

ли проекти за подновяване на 46 км 

водопроводни мрежи и сме в готов-

ност да ги реализираме”, е заявил 

кметът на Павел баня Иса Бесоолу. 

Той е добавил, че ВиК инфраструк-

турата е една от най-нуждаещите 

се от подобрение и доизграждане не 

само в Павел баня, а в голяма част 

от населените места в страната. 

В края на октомври Министер-

ството на регионалното развитие 

и благоустройството отпусна поч-

ти 4 млн. лв. на общината за ре-

хабилитация и реконструкция на 

общинския път Шипка – Павел баня 

– Асен – Скобелево. Реализацията 

на проекта е с голямо местно и 

регионално значение, тъй като по 

този участък ежегодно преминават 

хиляди автомобили.

Обществените поръчки за строителство ще стартират в 
началото на 2023 г.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СВЯТ & ИНОВАЦИИ

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

Редовно Общо 
събрание на КСБ

В Южна Африка ще 
изградят устойчив 
град за 150 000 души

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

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

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

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

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

На 1 декември в София ще бъде открита най-голямата ледена пързалка на Балканите

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

В дните до Коледа 10 

базара на територията 

на общинските пазари 

в София ще представят 

многообразна културна 

програма, включваща фил-

мови прожекции, концерти, 

ателиета за съвременно и 

приложно изкуство. Тема-

тичните празнични прос-

транства ще предлагат 

на посетителите вкусни 

храни и традиционни на-

питки от местни произво-

дители. Ще се провеждат 

и благотворителни каузи, 

насочени към подкрепа на 

хора в неравностойно по-

ложение.

Коледен базар тази 

зима ще има на емблема-

тичната за София улица 

„Съборна“, който ще ра-

боти от първия ден на 

декември. На 4 декември 

отваря врати Коледният 

парк на площад „Славей-

ков“, а от 9-и жителите и 

гостите на града ще мо-

гат да се забавляват и в 

парк „Възраждане”. На 17 

декември стартира фер-

мерски пазар на Римската 

стена, който ще премине 

под мотото „Моято еко 

Коледа“. На 18 декември 

се открива коледният ба-

зар в Южния парк. След 

20 декември празнични 

пространства ще има 

и в район „Нови Искър“, 

парк „Герена” и в Северния 

парк. Тази година отново 

се организира традицио-

нен немски коледен базар 

в Градската градина, как-

то и коледно изложение на 

Женския пазар.

За първи път у нас на 

1-ви декември ще бъде 

открит Леденият парк 

на София в Княжеската 

градина, изграден по мо-

дел на известната ледена 

пързалка пред сградата 

на общината във Виена. 

Съоръжението ще е най-

голямото на Балканите – 

с площ от 3,6 дка и много 

разклонения и завои, така 

че почти цялата площ на 

Княжеската градина ще се 

превърне в огромна ледена 

пързалка.

В първия ден на декем-

ври ще грейне и новата 

елха на София пред Народ-

ния театър „Иван Вазов“.

Церемонията по връчването 

на 65-ите награди „Грами” ще се 

състои на 5 февруари 2023 г. в 

Лос Анджелис. Звукозаписната 

академия на САЩ обяви номина-

циите в отделните категории. 

Най-големи шансове за златни 

грамофончета имат Бионсе, 

Кендрик Ламар, Адел, Бранди Кар-

лайл, Хари Стайлс, Мери Джей 

Блайдж, Фючър, диджей Калед, 

Дъ-Дрийм и Ранди Мерил. 

Бионсе е лидер с девет номи-

нации, сред които за „Запис на 

годината“, „Песен на годината“, 

„Най-добър денс/електронен за-

пис“ и „Най-добро R&B изпълне-

ние“. Рапърът Кендрик Ламар е с 

осем номинации „Грами“, следван 

от Адел и Бранди Карлайл с по 

седем. Хари Стайлс, Мери Джей 

Блайдж, Фючър, диджей Калед, 

певецът и автор на песни Дъ-

Дрийм и мастеринг инженерът 

Ранди Мерил са с по шест.

Величествено рок събитие с 

музиката на Джон Лорд и Deep 

Purple ще събере международ-

ни звезди на една сцена на 18 

март 2023 г. в зала 1 на НДК в 

София. В концерта ще участват 

фронтменът на Iron Maiden Брус 

Дикинсън, Таня О’Калахан – член 

на Whitesnake, Джон О'Хара – 

клавишни в Jethro Tull, китарис-

тът Kaitnter Z Doka от Ian Paice 

Band, Бернхард Велц – бараба-

нист в Ian Paice, и Симфонични-

ят оркестър на Cantus Firmus. 

Концертът ще бъде под дири-

гентската палка на маестро 

Пол Ман, който е бил близък 

приятел на Лорд е и дирижирал 

Лондонския симфоничен оркес-

тър и Кралската филхармония 

на Ливърпул.

Музикантите заедно ще 

отбележат приноса на мае-

стро Лорд като забележителен 

оркестров и рок композитор, 

известен с новаторската си 

работа в съчетаването на рок 

с класически и барокови фор-

ми. Съосновател на групата 

Deep Purple, Джон Лорд оставя 

свой отпечатък и с участието 

си във Whitesnake, Paice Ashton 

Lord, The Artwoods и The Flower 

Pot Men. 

Брус Дикинсън споделя, че 

още от тийнейджър е огромен 

почитател на Deep Purple. Той е 

приятел с членовете на група-

та, а с Джон Лорд са обсъждали 

съвместни музикални идеи.
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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.


