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

Д-р инж. Владимир Вутов, зам.-управител на „Геотехмин“ ООД, 
изп. директор на „Геострой“ АД, зам.-председател на УС на КСБ:

Работим всички започнати 
обекти на територията на СО 
да бъдат завършени успешно

Качественото изпълнение на обекти от 
столичното метро носи удовлетворение

ИНТЕРВЮ 25 ГОДИНИ СТОЛИЧНО МЕТРО стр. 6-7  стр. 8-9

Росица Георгиева
Ренета Николова

Камарата на строителите 

в България (КСБ) и Столич-

ната община (СО) по иници-

атива на ОП на КСБ – София, 

проведоха първа работна сре-

ща за годината в сградата на 

„Московска“ 33. Двете страни 

обсъдиха инвестиционните 

намерения на общината за 

2023 г., дискутираха проблеми-

те пред строителните фирми, 

свързани с инфлацията и драс-

тичното покачване на цените 

на строителните материали, 

и се обединиха около необходи-

мостта за решаване на въпро-

са за справедлива индексация 

на строителните договори и 

нуждата държавата да осигу-

ри допълнителен финансов ре-

сурс, за да се случи реално тя. 

В срещата от страна на СО 

се включиха кметът Йордан-

ка Фандъкова и зам.-кметове-

те по направление „Финанси и 

здравеопазване“ Дончо Барба-

лов и по „Обществено строи-

телство“ инж. Ангел Джоргов. 

От страна на КСБ участваха 

инж. Любомир Качамаков, зам.-

председател на УС на КСБ, 

председател на ОП на КСБ - 

София, вицепрезидент на CICA, 

инж. Живко Недев, зам.-предсе-

дател на УС на КСБ, инж. Иван 

Моллов, зам.-председател на 

УС на КСБ, Красимир Милушев, 

зам.-председател на ОП на КСБ 

- София, инж. Ивайло Тодоров, 

член на Комисията по профе-

сионална етика към КСБ и член 

на ОП на КСБ - София, Ренета 

Николова, прокурист и главен 

редактор на в. „Строител“. 

Камарата и местната власт се обединиха около необходимостта държавата да 
осигури допълнителен финансов ресурс за индексацията на строителните договори

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

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

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
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31 януари
Инж. Атанас Кирилов, председател на ОП 

на КСБ – Кюстендил

Утвърден бе графикът за провеждане на заседанията на браншовата организация за 2023 г.

Емил Христов
Ренета Николова

На 26 януари Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ) проведе първия 

за годината Разширен уп-

равителен съвет (УС) в 

сградата на браншовата 

организация. Събрание-

то се състоя в хибриден 

формат – присъствено и 

онлайн. 

В него участваха инж. 

Илиян Терзиев, председа-

тел на УС на КСБ, зам.-

председателите на УС 

д-р инж. Владимир Вутов, 

инж. Иван Моллов, инж. 

Живко Недев и инж. Лю-

бомир Качамаков, който 

е и председател на ОП на 

КСБ – София, и вицепре-

зидент на CICA, доц. д-р 

инж. Георги Линков, пред-

седател на Комисията за 

воденето, поддържането 

и ползването на Централ-

ния професионален регис-

тър на строителя, инж. 

Христо Димитров, пред-

седател на Контролния 

съвет, инж. Благой Коза-

рев, председател на Коми-

сията по професионална 

етика, Любомир Пейнов-

ски, председател на СД 

на „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД, членове на УС 

на КСБ, председатели на 

Областните представи-

телства на браншовата 

организация и на секции в 

Камарата, Ренета Николо-

ва, прокурист и гл. редак-

тор на в. „Строител“. В 

началото на заседанието 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев 

поздрави присъстващите. 

„Пожелавам на всички ус-

пешна и спорна нова годи-

на. Радвам се, че заседа-

нието на УС се провежда 

в толкова голям състав. 

Пред нас има много задачи 

за решаване и трябва да 

се справяме с тях една по 

една“, заяви инж. Терзиев. 

Членовете на Управи-

телния съвет приеха раз-

пределението на предста-

вители на ръководството 

на Камарата на строите-

лите в България по ресори 

за изпълнение на Основни-

те политики на организа-

цията за 2023 г. 

УС утвърди график за 

провеждане на заседани-

ята на органите на КСБ, 

като следващият Управи-

телен съвет на Камарата 

ще се проведе на 16 февру-

ари в София.

Одобрено бе и пред-

ложението за промяна на 

председателя на секция 

„Високо строителство“, 

направено от досегашния 

й ръководител инж. Сте-

фан Тотев, който вече е 

член на ИБ и УС на КСБ. На 

негово място бе избран 

инж. Симеон Атанасов 

(„Смарт Билд Дигитал“ 

ЕООД).

Председателят инж. 

Илиян Терзиев и ИБ на КСБ 

предложиха на Управител-

ния съвет кандидатурата 

на Любомир Пейновски 

за председател на УС на 

ЕЦИХ в сектор строител-

ство. Кандидатурата бе 

подкрепена единодушно 

от членовете на УС. 

В рамките на Разши-

рения управителен съвет 

бяха приети и изключени 

членове на Камарата на 

строителите в България. 

В т. „Разни“ бяха дис-

кутирани актуални теми.

Снимка Емил Христов

От 25 януари екипът 

на в. „Строител“ провеж-

да анкета сред фирмите, 

вписани в  Централния 

професионален регистър 

на строителя. Изданието 

изпраща поетапно по е-

mail в лесна за попълване 

форма няколко въпроса. В 

нея питаме компаниите: 

Получавате ли редовно 

в. „Строител“?; Четете ли 

в. „Строител“?; Кой вари-

ант предпочитате - хар-

тиен или електронен, като 

PDF на e-mail?; Кои са те-

мите, които бихте искали 

да виждате на страници-

те на изданието, за да Ви 

бъде по-полезно?; Какви 

са Вашите препоръки към 

нас? Освен по мейл анкета-

та ще бъде публикувана в 

следващия брой на вестни-

ка и ще може да се попълва 

и изпраща към редакцията. 

Тя ще бъде достъпна и на 

сайта на вестник „Строи-

тел“ www.vestnikstroitel.bg.

Целта на проучването 

е в. „Строител“ да получи 

обратна връзка от бранша 

как да бъде още по-поле-

зен. Екипът ни апелира към 

фирмите да попълнят анке-

тата и да върнат своите 

предпочитания и препоръки. 

Вестник „Строител“ 

припомня, че вписаните 

фирми в ЦПРС могат да 

се включат и в специално 

създадената Viber група на 

медията, за да получават 

новини в реално време и 

да гледат на живо всички 

по-важни събития у нас. За 

да станете част от гру-

пата, трябва да влезете 

в следния линк: https://bit.

ly/3Fc2SmJ, или да сканира-

те следния QR код:
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Ренета Николова

Инж. Любомир Качама-

ков, зам.-председател на 

УС на КСБ и председател на 

ОП на КСБ - София, вицепре-

зидент на CICA, е провел в 

Брюксел среща с Филип Лус-

велдт, управляващ директор 

на европейската асоциация 

за жилищно строителство 

Build Europe, и с генералния 

секретар на организацията. 

На срещата е било обсъде-

но провеждането в Бълга-

рия на Общото събрание на 

Build Europe в периода 6-8 

юни. Дискутирани са били и 

възможности за принципни 

съвместни партньорства.

От 2021 г. Камарата на 

строителите в България 

e асоцииран член на евро-

пейската асоциация за жи-

лищно строителство Build 

Europe. Международната ор-

ганизация е представител 

на повече от 30 000 фирми 

за предприемачество и жи-

лищно строителство. През 

2022 г. като член в Асоци-

ацията се присъединява и 

„Главболгарстрой“ АД. 

Build Europe е основана 

още през 1958 г. като меж-

дународна асоциация за на-

учни изследвания. Още то-

гава тя започва да подкрепя 

предприемачите и строите-

лите на жилища и да защи-

тава техните интереси в 

Европа, а с течение на го-

дините тя се позиционира 

като техен основен пред-

ставител на европейско 

ниво. Основните й дейности 

са свързани с консултации, 

мониторинг и изготвяне на 

становища по отношение 

на европейското законода-

телство, касаещо жилищно-

то строителство.

Build Europe участва 

активно в няколко европей-

ски и международни форума 

– съпредседател е на Евро-

пейския форум за жилищно 

строителство (EHF), член 

на Европейския строите-

лен форум (ECF), партньор 

на инициативата Build Up 

на Европейската комисия 

и член на Международната 

асоциация за жилищно стро-

ителство (IHA). Build Europe 

се включва и в множество 

работни групи и конферен-

ции на европейско ниво, ка-

саещи темите на жилищно-

то строителство.

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Молба за съдействие от фирма „ВАЯНА” 

ЕООД, гр. Нова Загора, предизвика свикване-

то на първия за година Областен съвет на ОП 

на КСБ – Сливен. 

В центъра на обсъждането тя постави 

проблеми, произлизащи от отказ на възложи-

тели по договорите за прилагане на Постано-

вление на МС №290/27.09.2022 г. (Методика 

за изменение на цената на договор за об-

ществена поръчка в резултат на инфлация). 

След разглеждане на случая в заседание-

то, на което присъства и председателят на 

Контролния съвет на ОП Юрий Стоянов, бе 

решено да се направи официално запитване 

по темата до всички строителни фирми на 

Областното представителство. Уточне-

но беше до 20 януари всички да изпратят на 

електронния адрес на ОП сканирано копие на 

отговори от институциите възложители, с 

които имат подписани договори, независимо 

дали те са положителни или отрицателни. 

Събраната информация вече е насочена 

за обобщение към експерта в централата на 

КСБ за предприемане на съответните мерки.

Като втора точка от заседанието екс-

пертът Звезда Кошничарова запозна при-

състващите със заплануваните мероприя-

тия, предвидени за 2023 г. Представена бе 

програмата на предстоящото съвместно 

мероприятие през февруари с управителя 

на Областен информационен център (ОИЦ) 

Сливен Весела Омайникова за запознаване на 

строителните фирми с актуалната инфор-

мация относно текущите възможности за 

кандидатстване и получаване на безвъзмезд-

на финансова помощ от крайни получатели по 

процедури, изпълнявани по Националния план 

за възстановяване и устойчивост (НПВУ), 

както и по линия на финансирането от Евро-

пейските структурни и инвестиционни фон-

дове чрез Програма „Развитие на човешките 

ресурси 2021-2027“ и Програма „Конкурентос-

пособност и иновации в предприятията 2021-

2027“.

Кошничарова информира, че има запла-

нувани съвместни семинари с ЕнЕфект на 

теми, свързани с пътя към нулевоенергийни-

те сгради.

Областният съвет избра за председател 

на Комисията по Професионална етика ОП 

Сливен Димитър Борисов Шейретов – „Шей-

ретов Къмпани” ЕООД. Като членове в Коми-

сията влизат Даниела Иванова Недкова – ЕТ 

„Иван Славов”, и Елена Симеонова Атанасова 

– „Монолит” ООД.

„Радвам се, че в началото 

на годината по традиция про-

веждаме тази среща. През 

последните две години СО 

беше един от най-коректни-

те партньори на строител-

ния бранш. Във времената, 

когато дейностите по из-

граждането на национални-

те обекти бяха спрели - ние 

продължихме да работим. За-

почнахме и новата отсечка 

на метрото, което за мен е 

най-важният и стратеги-

чески обект на града“, каза 

кметът. След това тя пред-

стави инвестиционните на-

мерения на местната власт 

за развитие на транс-
портната, културната и 
образователната инфра-
структура. 

И подчерта, че очаква 

обектите да се изпълняват 

качествено. През настояща-

та година сред основните 

обекти са частите от тре-

тия градски ринг, които бяха 

определени като стратеги-

чески обект за развитие на 

столицата. „Планираме през 

2023 г. да изградим пробиви-

те на бул. „Тодор Каблешков“ 

и ул. „Филип Кутев“. Очаква-

ме да продължи строител-

ството на връзките към 

Софийския околовръстен 

път и Северната скоростна 

тангента, на бул. „Ломско 

шосе“, както и да започне 

разширение на бул. „Рожен“. 

Строим също и над 20 дет-

ски градини. Продължава 

и обновяването на Театър 

„София“. Развитието на гра-

да не трябва да спира“, беше 

категорична Фандъкова. Тя 

обясни, че се очаква стар-

тът на строителството на 

метрото през кв. „Слатина“ 

до бул. „Цариградско шосе“, 

като е осигурено финанси-

рането за проекта. Кметът 

Фандъкова благодари на КСБ 

за доброто сътрудничество 

през годините и на в. „Стро-

ител“ за обективното отра-

зяване на работата на СО, 

както и за публикуването 

на материалите, свързани с 

25-ата годишнина на Софий-

ското метро. „Това е проект, 

който беше обявен за проект 

на миналото десетилетие, и 

мисля, че строителството 

му трябва да продължи със 

същото темпо. Благодаря 

за изложбата, която орга-

низираме всяка година. През 

2022 г. тя беше особено ат-

рактивна, тъй като предста-

ви последните 15 години от 

развитието на София“, каза 

още кметът. 

„При нас 2022 г. премина 

под мотото „Индексация“. 

Имаше решения в тази посо-

ка – приеха се промени в ЗОП 

и методика, но има и неща, с 

които ние не сме съгласни. 

Подходът, който беше при-

ет от УО на оперативните 

програми за таван от 15%, 

според нас не е много спра-

ведлив. Важно е обаче каква 

е визията на общината, за 

да може и новите проекти 

да бъдат подготвяни ценово 

правилно. Друг въпрос, който 

искаме да поставим, е свър-

зан с бюджета на общината 

за 2023 г., тъй като към мо-

мента няма финансова рамка 

на държавата как това ще се 

отрази“, коментира инж. Лю-

бомир Качамаков. 

Във фокуса на дискусиите 

беше поставен въпросът за 

необходимостта държа-
вата да осигури допълни-
телни средства, 

за да се приложи Методи-

ката по справедлив начин. 

„Държавата няма бю-

джет и по тази причина и 

общината няма. Не може да 

коментираме някакви резки 

промени във финансовата ни 

рамка. Спазваме законовото 

изискване да разплащаме 

точно толкова, колкото сме 

разплащали през същия три-

месечен период на 2022 г. Ние 

сме осигурили финансов ре-

сурс за големите ни проекти, 

който е от предходни години, 

през Европейската инвести-

ционна банка. Друг източник 

на финанси са средствата 

от европейските програми“, 

коментира Йорданка Фан-

дъкова. Тя подчерта, че СО е 

един от големите възложи-

тели в държавата, но въпре-

ки това не може да осигури 

необходимите средства за 

индексация на строител-

ните договори съобразно 

Методиката. „Предложихме 

и Столичният общински съ-

вет прие да се направи индек-

сация на договорите с до 15% 

на базата на приетия подход 

от Управляващите органи 

на оперативните програми. 

Откъде ще намерим нужните 

пари, е въпрос, който стои 

пред нас. Ние поемаме анга-

жимент това да се случи“, 

коментира още Фандъкова. 

Столичният кмет акценти-

ра на въпроса за качеството 

на строителството. Инж. 

Качамаков сподели, че КСБ 

засилва работата на Ко-

мисията по професионална 

етика. „За нас това е репу-

тационен въпрос. Искаме да 

сме коректни както помежду 

си, така и спрямо възложите-

лите“, посочи инж. Качамаков. 

 След това думата взе 

зам.-кметът Ангел Джоргов. 

Той обясни, че СО не разпола-

га с допълнителни средства, 

с които да покрие индекса-

цията. „ОПОС и ОПРР са из-

числили, че имат свободни 

средства, с които могат да 

осигурят ресурс за промяна 

в рамките на 15%. Ние обаче 

допълнителни пари нямаме и 

трябва да ги осигурим през 

бюджета, когато той ста-

не факт“, обясни той. Инж. 

Джоргов подчерта, че подхо-

дът на СО е на всички да се 

предложи еднакъв процент 

на индексация. Според него 

строителните договори ще 

може да бъдат дофинанси-

рани с 15% през 2023-2024. 

„Ние разбираме, че имате 

определени възможности, но 

не можем да очакваме, че раз-

лика от 20% или 30% между 

реалната стойност на стро-

ителството и осигуреният 

финансов ресурс може да се 

покрие от печалбата на стро-

ителя?! Дори и наличието на 

максимално допустим размер 

на увеличение на цената на 

договор по ЗОП от 50% не оз-

 от стр. 1

начава, че конкретният про-

ект може да бъде реализиран 

в рамките на тази стойност, 

ако реалното му оскъпяване 

е по-високо. Трябва да имаме 

предвид, че Методиката от-

чита оскъпяването на строи-

телната продукция единстве-

но вследствие повишението 

на цените на строителните 

материали, съгласно данните 

от НСИ, но не отчита оскъпя-

ването вследствие увеличе-

ните разходи за труд, горива 

и енергоносители. Трябва да 

работим заедно за намиране 

на необходимите средства, 

тъй като в голямата част от 

случаите „осигурените“ 15% 

очевидно ще са недостатъч-

ни. Проблемът е национален и 

затова трябва да има помощ 

от държавата“, беше катего-

ричен инж. Иван Моллов, който 

апелира двете страни да ра-

ботят заедно за настояване 

пред държавата за осигуря-

ване на необходимия ресурс 

за справедлива индексация. 

Дончо Барбалов подкрепи 

предложението и подчерта, 

че Министерството на фи-

нансите разработва проект 

за Бюджет 2023, в който би 

трябвало да бъдат заложени 

средства за индексация. Към 

момента нито една фирма не 

е получила индексация, стана 

ясно на срещата. Предстои 

екипът на СО да направи об-

общение на постъпилите ис-

кания за анекси на договорите 

и сумите по тях, за да стане 

ясно какъв е точно размерът 

на необходимите финансови 

средства за индексиране. 

Двете страни уточниха, че 

ще продължат да обединяват 

усилия за справяне с общите 

предизвикателства. 
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С откриването на Науч-

но-техническата конферен-

ция с международно участие 

на тема „Иновативни архи-

тектурни, конструктивни 

и технически решения при 

строителството на метро-

политени“ започна отбеляз-

ването на 25-ата годишни-

на на столичното метро. Тя 

се провежда на 26 и 27 яну-

ари в Университета по ар-

хитектура, строителство 

и геодезия (УАСГ), като до-

клади представят експерти 

от България, Южна Корея, 

Испания, Австрия, Германия, 

Италия и Турция. Програма-

та на двудневното събитие 

включва и посещения на 

обекти от метрото, излож-

ба и концерт. Кулминацията 

ще бъде поставена на 27 

януари с награждаването на 

личности, допринесли с дей-

ността си за развитието 

на подземната железница. 

Камарата на строителите 

в България е сред съоргани-

заторите на конференция-

та, а вестник „Строител“ е 

медиен партньор.

Началото на конферен-

цията бе дадено от кмета 

на София Йорданка Фан-

дъкова в присъствието на 

зам.-кметовете на СО по 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов 

и „Зелена система, екология 

и земеползване“ Десислава 

Билева, главния архитект 

на СО Здравко Здравков, Мая 

Косева, управител на „Науч-

ноизследователския стро-

ителен институт – НИСИ“ 

ЕООД, ректорите на УАСГ 

проф. д-р инж. Иван Марков, 

на МГУ „Св. Иван Рилски“ 

проф. д-р инж. Ивайло Копрев 

и на ВТУ „Тодор Каблешков“ 

проф. д-р инж.-икон. Даниела 

Тодорова, акад. Ячко Иванов, 

зам.-председател на На-

учно-техническия съюз по 

строителство в България, 

представители на научна-

та общност, проектанти, 

студенти и международни 

участници.

В изказването си Йор-

данка Фандъкова подчерта, 

че метрото е стратеги-

чески обект, който е пре-

върнал София в съвремен-

на европейска столица и е 

променил живота на жите-

лите на града. „За послед-

ните 15 г. бяха построени 

42 станции от подземната 

железница. През 2009 г. има-

ше 8 станции, а сега са 47 и 

35% от пътуванията в град-

ския транспорт се поемат 

от метрото. През години-

те успяхме да защитим над 

2,5 млрд. лв. финансиране за 

строителството на метро-

то, от които 400 млн. лв. са 

собствени средства на СО”, 

каза кметът Фандъкова. Тя 

подчерта, че от 2012 г. до 

2021 г. е изпълнена най-ма-

щабната програма за раз-

ширение на метрополитена, 

с което е осигурена свърза-

ност с най-големите квар-

тали на София. По думите й 

заедно със строителство-

то на метрото са изграде-

ни 7 буферни паркинга и 3 

интермодални връзки с жп 

транспорта, като в процес 

на подготовка е и четвърта 

в жк „Обеля“. 

„С бързите темпове на 

строителство не отстъп-

ваме на метрополитените 

на останалите европейски 

столици“, изтъкна тя и бла-

годари на всички, които са 

работили и продължават 

да работят по проектите 

за развитие на подземната 

железница. Йорданка Фан-

дъкова припомни, че към мо-

мента се изпълнява разши-

рението на Линия 3, като се 

изграждат 3 км през район 

В. „Строител“ е медиен партньор на проявите по повод юбилея

„Подуяне“ и предстои стар-

тът на строителството на 

още 6 км през кв. „Слатина“ 

до бул. „Цариградско шосе“. 

„След 4 г. метромрежата ще 

бъде с дължина 61 км“, под-

черта тя. 

В откриващата част 

приветствия отправиха 

и проф. д-р инж. Иван Мар-

ков, проф. д-р инж. Ивайло 

Копрев, проф. д-р инж.-икон. 

Даниела Тодорова, акад. Ячко 

Иванов и Мая Косева. В на-

чалото на конференцията 

бе валидирана и специално 

издадена марка, посветена 

на годишнината на метро-

политена. Събитието про-

дължи с пленарна сесия, в 

която доклади представиха 

проф. д-р инж. Стоян Бра-

тоев, арх. Здравко Здравков 

и проф. Божидар Божинов 

от МГУ „Св. Иван Рилски“. В 

следобедния панел бяха из-

несени 24 доклада, разглеж-

дащи съвременните архи-

тектурни, конструктивни 

и технологични решения в 

метростроителството, 

геотехниката и геодезия-

та в сферта, иновативни 

решения за транспортна 

автоматика, управление и 

електроснабдяване, както и 

релсовите пътища в метро-

политените. 

Повече за проявите от 
втория ден на конференци-
ята по случай годишнината 
на метрото четете в след-
ващия брой на в. „Строител“

Снимка Мартин Стоянов
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Инж. Джоргов, какво 
предвижда Столичната 
община (СО) в строител-
ната си програма тази 
година. Ще има ли промяна 
в обема на средствата, 
които ще се инвестират 
в сравнение с 2022 г.?

Истината е, че ние не 

знаем кога ще имаме при-

ет общински бюджет. Няма 

да се изненадам това да 

се случи чак през лятото. 

Дотогава ние няма да раз-

полагаме с 1/12 част от 

миналогодишния бюджет, 

както се случва, ако няма 

приета финансова рамка, а 

със средствата, които сме 

изразходвали за съответ-

ния период на предходната 

година. Т.е., ако през януари 

2022 г. в направление „Об-

ществено строителство“ 

сме похарчили 5 млн. лв., 

за януари 2023 г. може да 

използваме същата сума. 

Въпреки това ние предвиж-

даме средствата в направ-

ление „Обществено стро-

ителство“ за настоящата 

година да бъдат в същия 

размер като 2022 г. Причи-

ната е, че беше изтеглен 

заем за подобряване на пе-

шеходната инфраструкту-

ра, така че в тази насока 

ще бъдат инвестирани по-

голям обем пари.

В процес на приключване 

са процедурите, свързани с 

доизграждането на бул. „То-

дор Каблешков“ и ул. „Филип 

Кутев“. По първото трасе 

остава да бъдат отчужде-

ни 2 имота, като очакваме 

това да стане факт до про-

летта, когато ще имаме и 

избран изпълнител, и изда-

дено разрешение за строеж. 

Тези два обекта са приори-

тетни, тъй като са част 

от третия градски ринг. На 

практика с реализацията на 

двата пробива се създава 

възможност да се тръгне 

от бул. „България“ и да се 

стига до кръговото кръс-

товище при 4-ти километър 

на бул. „Цариградско шосе“, 

като се заобикаля централ-

ната градска част. Имаме 

осигурено финансиране за 

тяхното изпълнение. 

Заедно с това ще се ра-

боти по реализирането на 

втория етап от ремонта на 

трасето на трамвай 5 към 

кв. „Княжево“. Създадена е 

организация на дейности-

те – спряно е движението 

от Софийския околовръстен 

път (СОП) до кв. „Княжево“. 

В началото на февруари ще 

започне работа по трасето 

под СОП до бул. „Овча купел“. 

Идеята е да се работи на 

няколко фронта и да се при-

ключи през лятото. Предло-

жихме на изпълнителя ин-

дексация на стойността на 

договора с 15%. Столичната 

община е сред малкото го-

леми възложители, която 

въпреки че няма приет бю-

джет и разполага с ограни-

чени средства, ще предложи 

индексация на строителни-

те договори с до 15%. Не 

можем да набавим сумата, 

която се получава при при-

лагане на формулата в Ме-

тодиката за индексация, 

защото не разполагаме с 

такива финанси. На прак-

тика по проект с осигурени 

средства се работи лесно, 

ние имаме добро финансо-

во управление. Говорихме с 

всичките си контрагенти и 

90% от тях са съгласни на 

нашето предложение за 15% 

корекция на стойностите 

на строителните договори. 

Надяваме се преходните ни 

обекти, които са със стари 

договори, да бъдат продъл-

жени. Ще довършим контра-

ктите за текущ ремонт. 

По план до края на яну-

ари ще обявим общест-

вена поръчка с изцяло нов 

проект за ремонт на бул. 

„Александър Стамболийски“ 

в частта от бул. „Констан-

тин Величков“ до Западен 

парк. В момента проектът 

се съгласува. Той ще се фи-

нансира от заема, който 

Столичната община взе за 

ремонти и изграждане на 

булеварди и трамвайни тра-

сета. Така че имаме осигу-

рено финансиране. 

Разширението на бул. 

„Копенхаген“, който е част 

от третия градски ринг, 

също е приоритет за 2023 г. 

С него ще се създаде удобна 

връзка. Очакваме до месец 

или два да има избран изпъл-

нител, като проектът ще 

се реализира на инженеринг. 

Разполагаме с доста пълен 

идеен проект, което ще поз-

воли сроковете за проекти-

ране да са кратки. Остават 

ни още около 5-6 имота за 

отчуждаване, поради което 

смятаме от средата на го-

дината да успеем да стар-

тираме дейностите. 

Друг обект, по който ще 

се работи, е започналото 

през 2022 г. обновяване на 

тунела на бул. „Царица Йо-

анна“ към жк „Люлин“. СМР 

се осъществяват с добри 

темпове, изпълнен е релсо-

вият път на трамвая, който 

преминава през съоръжение-

то. Към края на февруари оч-

акваме да бъдат приключе-

ни всички дейности. 

През годината ще про-

дължи и разширението на 

бул. „Ломско шосе“ - втори 

етап. Това е един от голе-

мите ни преходни обекти. 

На него има един участък, 

за който нямаме разреше-

ние за строеж поради про-

блеми със собствеността. 

До месец се надявам всички 

спънки да бъдат преодоле-

ни, да разполагаме с необ-

ходимите документи и да 

стартираме строителните 

дейности по цялата дължи-

на на булеварда. 

Какви нови обекти пла-
нирате да бъдат реализи-
рани през 2023 г.?

Такъв е проектът за ул. 

„Чепинско шосе“. Там преди 

коледните празници стар-

тира разчистване на тере-

на и беше открита строи-

телната площадка. Това е 

важен обект за северните 

райони на София. 

В момента се извършва 

проектиране на ул. „Чело-

пешко шосе“. Надявам се в 

срок до 2 месеца да имаме 

договор за проектиране и 

строителство за разши-

рението на бул. „Рожен“ и 

дейностите да стартират 

възможно най-скоро. Пред-

вижда се новото трасе на 

булеварда да тръгва в из-

точна посока от стадион 

„Локомотив“ и да достига 

до Северната скоростна 

тангента. 

Ключов обект за 2023 г. 

е метрото. Продължаваме 

да работим по изграждане-

то на трите метростан-

ции и тунелите между тях. 

Дейностите на този учас-

тък от третата линия на 

метрото се изпълняват в 

срок. Изместена е инже-

нерната инфраструктура 

и се работи по тунелите 

и станциите. Надяваме 

се тази година да започне 

строителството и на учас-

тъка от метрото през кв. 

„Слатина“, който е изклю-

чително важен. Когато две-

те трасета станат факт, 

третата линия ще бъде 

достатъчно натоварена и 

ще има финансови приходи 

от нея. Тоест проектът 

е ключов за София не само 

като транспортна връзка, 

но и от финансова гледна 

точка.

Споменахте, че тази 
година продължава ремон-
тът на трасето на трам-
вай 5. Ще бъдат ли рехаби-
литирани и други линии?

Планирано е да се на-

прави ремонт на тунела на 

НДК, през който минават 

трамвайни линии. По бул. 

„Копенхаген“ е предвидено 

продължаване на трамвай-

ното трасе, като то ще 

стига до МС „Младост III“, 

където ще бъде обособено 

и трамвайно ухо. 

В ход е процедурата 

за избор на изпълнител на 

ремонта на трамвайното 
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Ремонтираното трасе на трамвай №5 между Съдебната 
палата и бул. „Братя Бъкстон“

Столичната община ще предложи 
индексация на строителните 
договори с до 15%



трасе по бул. „Княгиня Ма-

рия Луиза“ от Лъвов мост 

до Централната жп гара. В 

едната част са включени за 

обновяване и пътните плат-

на, както и тротоарите в 

района на ул. „Клокотница“. 

Работим също по акту-

ализирането на проекта 

за ремонт на бул. „Джеймс 

Баучер“. Там трамвайно-

то трасе е в много лошо 

състояние, както и паваж-

ната настилка, която ще 

се запази по предложение 

на Столичната община. 

Средствата са осигурени 

от заема за изграждане 

на булеварди. Идеята ни е 

февруари да имаме готов 

проект в работна фаза и 

да започне подготовка на 

документацията за обя-

вяване на обществената 

поръчка за избор на изпъл-

нител. 

Как ще продължи ре-
монтът на втора и чет-
върта зона от Централна-
та градска част?

Обектите бяха про-

верени от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Иван Шишков. Имахме раз-

ногласия, но той ни помогна, 

за да се удължи договорът 

за безвъзмездната финан-

сова помощ по Оператив-

на програма „Региони в 

растеж 2014-2020“. Беше 

ясно, че няма да успеем да 

се справим в срока, който 

беше заложен. Колегите от 

МРРБ погледнаха експертно 

и вече имаме подписан анекс 

към договора. 

Искам да подчертая, че 

жълтите павета, върху кои-

то се акцентира в общест-

веното пространство, са 

1,25% от площта на целия 

ремонт на Зона 4, в оста-

налите части се работи 

активно. Имахме проблем 

с осигуряване на доставки-

те на материалите, но те 

вече са налични и сме дос-

тигнали 40% на изпълнение 

на проекта. От тук ната-

тък всичко зависи само от 

строителите. 

На какъв етап е из-
граждането на ВиК инфра-
структурата с финанси-
ране от ОП „Околна среда 
2014-2020“?

Стартирахме дейност-

ите в кварталите „Кръс-

това вада“, в „Бенковски“,  

„Обеля“ и „Суходол“. Може 

би през февруари ще започ-

не строителството и в кв. 

„Драгалевци“, където очак-

ваме да е най-трудно. Пред-

стои да дадем начало и на 

СМР в Банкя. 

С колегите от „ОПОС 

2014-2020“ работим изклю-

чително добре. Малко по-

рисков обект, за който оба-

че сме оптимисти, че ще се 

справим, е надграждането 

на Софийската пречиства-

телна станция за отпадни 

води край Кубратово. При-

чината е, че при него между 

80 и 90% от дейностите са 

свързани с доставки на обо-

рудване, което ще се поръча 

от водещи производители. 

Доколкото знам - от Норве-

гия и Швеция. Предстои за-

явяването на оборудването 

като параметри.

Миналата година един 
от акцентите в дейност-
та Ви беше обновяване на 

вътрешнокварталните 
улици. За 2023 г. къде пред-
виждате да работите?

През 2022 г. Столична-

та община ремонтира ос-

новно 5-6 трасета. Някол-

ко районни администрации 

също реализираха такива 

обекти. За 2023 г. ни се иска 

поне 10 улици да бъдат ре-

конструирани. 

През последните 2 го-

дини въпреки инфлацията и 

проблемите сме успели да 

ремонтираме по около 500 

хил. кв. м пътни платна. На-

дявам се, ако не да увеличим 

тази квадратура, то поне 

да я запазим. 

Какъв обем от тро-
тоари ще бъдат обнове-
ни на територията на 
СО? Известно е, че тези 
дейности ще бъдат реа-
лизирани от районните 

администрации, но има ли 
яснота къде ще се работи, 
готови ли са с проекти?

Имаме яснота къде ще 

се работи. В решението на 

Столичния общински съвет 

(СОС) е записано поне 30% 

от средствата да бъдат 

дадени на районите адми-

нистрации. Голяма част от 

дейностите ще реализира 

СО, тоест ще си разделим 

работата с районите, за-

щото когато работим за-

едно, постигаме резултат, 

тъй като сме в изключи-

телно добра стиковка. За-

едно изработихме списък с 

обекти, които ще обновява-

ме и строим, направени са 

и предпроектните проучва-

ния. 

Трябва да се преодоле-

ят доста неща – на места 

имаме регулационни проце-

дури, на други трябва да се 

отчуждават частни имоти, 

за да може да се изпълнят 

съоръженията. Не липсват 

и обжалвания от страна 

на собственици. Заедно с 

районните администрации 

имаме гъвкав подход и при 

възможност веднага ще 

стартираме дейности. 

Какво се предвижда 

през 2023 г. по програмата 
на кмета на Столичната 
община Йорданка Фандъко-
ва за изграждане на детски 
градини? Каква е равно-
сметката Ви за свършено-
то по нея през 2022 г.?

В началото, докато про-

грамата започне да се из-

пълнява, имаше затруднения, 

тъй като не всички районни 

администрации на София 

свършиха работата, която 

им беше възложена. През 

2021 г. в експлоатация бяха 

въведени 11 нови сгради, а 

през миналата година още 

15 обекта, или за 2 г. имаме 

26 изцяло нови здания. 

В момента се работи 

едновременно по 17-18 сгра-

ди, а още толкова се проек-

тират. Желанието на СО е 

навсякъде, където е възмож-

но, да стартират дейност-

ите. Убеден съм, че към края 

на 2023 г. тази програма ще 

приключи успешно.

Срещаме проблеми по 

отношение на осигуряване 

на финансирането за СМР. 

През 2021 г. и през 2022 г. 

основно изразходвахме па-

рите, които ни бяха отпус-

нати с две постановления 

на Министерски съвет от 

лятото на 2020 г. - едното 

за 15 млн. лв., другото за 50 

млн. лв. Колегите, които са 

работили тогава и на ниво 

СО, и на ниво държава, са 

били наясно, че тези сред-

ства са необходими както 

за строителство и оборуд-

ване, така и за придобиване 

на земята, която е отреде-

на за изграждане на забава-

чки. Има терени, които оба-

че са частна собственост. 

Понякога стойността на 

такива обекти достига до 

2-3 млн. лв., което от своя 

страна е пречка за старти-

ране на строителство на 

детски градини. Затова е 

позволено в самите поста-

новления парите да се из-

разходват и за придобиване 

на земя. За добро или лошо, 

тези средства свършиха 

и вече всичко се разплаща 

от бюджета на Столична-

та община. Направили сме 

постъпки пред МС, Минис-

терството на финансите и 

Министерството на обра-

зованието и науката да ни 

отпуснат още пари. Описа-

ли сме какво сме свършили 

и какво предстои да се на-

прави. 

При положение че 25% 

от българите са в София, 

имаме нужда от помощ от 

държавата, за да може да 

продължим да работим със 

същите темпове. В столи-

цата идват и все повече 

млади хора с деца, защото 

тук намират добре платена 

работа. Съответно непре-

къснато местата в дет-

ските градини се оказват 

недостатъчни. Правим как-

вото можем и към момента 

програмата върви успешно. 

В ход е ремонтът на 
Театър „София“. На какъв 
етап са дейностите?

Проектът се изпълнява 

с европейско финансиране, 

средствата са осигурени 

от „ОПРР 2014-2020“. Стро-

ителството върви много 

добре. Действа се на някол-

ко фронта. Доста от мон-

тажните работи са изпъл-

нени, като изолацията на 

покрива, инсталациите са 

направени частично. Пред-

стои да се обяви обществе-

на поръчка за оборудването 

на културната институ-

ция. Надявам се и там да се 

справим в заложения срок. 

Искам да подчертая, че 

през 2022-ра, която беше 

година на война и на ви-

сока инфлация, когато на 

строителите не им излиза-

ха сметките – ние не само 

че не спряхме да работим, 

но и постигнахме обем на 

строителните дейности 

като през 2021 г. Гордея се с 

това постижение. Коства-

ше ни много усилия – може 

би хората не го виждат и не 

се оценява, но за нас това е 

голямо постижение.

Казахте, че СО е сред 
малкото общини, която 
ще предложи индексация 
на всички строителни 
договори с 15%. Как това 
се приема от Вашите кон-
трагенти?

Имаме договори, за кои-

то, като се приложи фор-

мулата в Методиката за 

индексация, се получава 

корекция от 70%. В закона 

е разписано, че може да се 

прави промяна до 50%. Ние 

се стараем да бъдем откро-

вени и честни и винаги сме 

имали добър диалог с всички 

изпълнители. Обяснихме им, 

че не разполагаме със сред-

ства. За да се случи все пак 

индексация, възприехме по-

зицията на управляващите 

органи на оперативните 

програми, които ще подпо-

могнат процеса с до 15%, 

тъй като това е свободни-

ят финансов ресурс.

Решихме всички обекти 

в Столичната община да 

бъдат поставени под общ 

знаменател. СОС гласува 

единодушно да се направи 

индексация на всички обек-

ти с 15%. Много от фир-

мите заявиха, че оценяват 

положително нашето пред-

ложение. Те си смятат раз-

ходите, но и евентуалните 

неустойки, ако не изпълнят 

проектите. Компаниите 

разбират нашата позиция 

и мисля, че повечето са 

съгласни с нас. Ние така 

или иначе нямаме повече 

средства. Работим всички 

започнати обекти на те-

риторията на СО да бъдат 

завършени успешно. 

7ИНТЕРВЮпетък, 27 януари 2023 Ñòðîèòåë

Стартира проектът за изграждане на ВиК инфраструктура в кв. „Кръстова вада“

През пролетта започва вторият етап от ремонта на  
ул. „Първа българска армия“

15 детски градини са въведени в експлоатация през 2022 г.
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Ренета Николова

Д-р инж. Вутов, през 
седмицата столичното 
метро отбелязва 25-го-
дишен юбилей. Вие сте 
участвали в изграждане-
то на най-сложния инфра-
структурен проект на 
София. Бихте ли разказали 
строителството на кои 
обекти сте изпълнили?

Метрото е най-сложни-

ят инфраструктурен про-

ект на столицата. Група 

ГЕОТЕХМИН е участвала в 

строителството на три 

метростанции с прилежа-

щи тунели, както и на ме-

тродепо. Развитието ни 

в метростроителството 

започва през 2005 г., като 

екипът на „Геотехмин“ ООД 

е подизпълнител на японска-

та фирма „Тайсей Корпорей-

шън“ по едни от най-слож-

ните обекти. Компанията е 

избрана от японска страна 

и изгражда конструкциите 

на метростанция „Стадион 

Васил Левски“, стартова 

шахта за тунелопробивна-

та машина (ТВМ) и подзем-

на връзка с дължина 208 м 

между МС „Стадион Васил 

Левски“ и съществуващ под 

бул. „Драган Цанков” тунел. 

Проектът е реализиран от 

„Геотехмин“ ООД в периода 

2005-2009 г. 

Метростанция „Джеймс 

Баучер“ е вторият проект, 

по който работи екипът 

на Група ГЕОТЕХМИН. Той 

е сред най-трудните за из-

пълнение подземни обекти, 

строени в София, който се 

реализира в района на едно 

от най-натоварените ав-

томобилни трасета в гра-

да при непрекъснат тра-

фик. Обектът е разположен 

под пътното платно на 

бул. „Черни връх“ южно от 

пресечката с бул. „Джеймс 

Баучер“. Вследствие на го-

лемия наклон на трасето 

на тази метростанция и 

МС „Европейски съюз“ за-

едно с тунелите за смяна 

на посоката на движение е 

най-дълбоката в столица-

та – 20-24 м. Поради тази 

причина беше възможно да 

се направи и триетажен 

подземен паркинг с 600 пар-

коместа. Метростанция-

та и оборотният участък 

са изпълнени по траншеен 

метод в разновидността 

му „Топ Даун“, без да се пре-

късва движението по бу-

леварда чрез поетапна ор-

ганизация на движението. 

Първоначалният план беше 

да се спре движението по 

булеварда за периода на 

строителството. Благо-

дарение на конструктивно 

предложение, направено от 

„Геотехмин” ООД и проек-

танта „Биас-М“ ООД, дви-

жението беше променено на 

непрекъснато двупосочно.

При строежа на стан-

цията първо се изградиха 

шлицовите стени с дълбо-

чина 28-32 м на западната 

стена на съоръжението, 

след това едната половина 

от покривната плоча със 

съответно конструктив-

но редене от фиби и муфи 

по надлъжната връзка с 

армировката от другата 

й половина. В обхвата на 

перона, където широчина-

та е 20,5 м, се изпълниха 

междинни колони – единич-

ни ламели от шлицови сте-

ни с размери 2,2х0,8 м. След 

възстановяване на терена 

върху построената запад-

на половина на покривната 

плоча бе прехвърлено авто-

мобилното движение и в 

подобна последователност 

се осъществи източната 

половина на станцията. 

За осигуряване носимоспо-

собността на конструк-

цията се заложиха канали 

за напрягане. Напрягането 

извърши френската фирма 

„Фрейсине“. След изпълне-

нието на покривната плоча 

поетапно се направиха в по-

сока надолу анкери, плочи и 

вътрешна конструкция.

Предвид високото ниво 

на подпочвените води бяха 

взети специални мерки и се 

използваха специфични ви-

сококачествени хидроизо-

лационни материали. Този 

изключително сложен и ин-

тересен обект реализирах-

ме в периода 2009-2012 г.

Третият проект на Гру-

пата е метростанция 16 

– „Бизнес парк“, прилежащ 

метротунел с дължина 1 км 

и възстановяване и изграж-

дане на нов участък на бул. 

„Александър Малинов“ меж-

ду МС „Бизнес парк“ и МС 

„Академик Александър Те-

одоров - Балан“. Този обект 

е изпълнен на пълен инжене-

ринг с проектант „Биас-М“ 

ООД. Метростанция 16 е 

от изключително важно 

значение, тъй като обслуж-

ва Бизнес парка с над 20 хил. 

работни места, застроена 

част от жк „Младост 4“ и 

няколко учебни заведения 

в района. Дължината й е 

166 м, заложена е сравни-

телно дълбоко заради пре-

минаването на тунела под 

коритото на река Банишка. 

Това даде възможност вър-

ху метростанцията да се 

направи двуетажен подзе-

мен паркинг. 

Методът на строител-

ство на МС „Бизнес парк“ 

е смесен – „Топ Даун“, от-

крит с изграждане на шли-

цови стени и анкери. Ме-

тротунелът е изпълнен по 

Д-р инж. Владимир Вутов, зам.-управител на „Геотехмин“ ООД, изп. директор на „Геострой“ АД, 
зам.-председател на УС на КСБ:

Метростанция „Стадион Васил Левски“ Метростанция „Джеймс Баучер“

Геологията е сред основните предизвикателства при 
изпълнението на подземната железница
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Милански метод, а именно 

правят се шлицови стени, 

покривна плоча, изкопаване 

на почвата, изпълнение на 

дънна плоча и вътрешна 

конструкция.

В архитектурното оф-

ормление преобладават 

правоъгълни цветни фигу-

ри, изпълнени от съвремен-

ни композитни материали 

и закалено цветно стъкло. 

Таваните са окачени с вгра-

дени ивични лед осветител-

ни тела. Върху тунелите е 

изградено по нова регу-

лация продължението на 

бул. „Александър Малинов“ 

заедно с прилежащата му 

инфраструктура – улично 

осветление, канали, водо-

проводи и кабелни трасета. 

Този проект осъществихме 

в периода 2013-2015 г. 

Метродепо „Земляне“ 

е четвъртият обект, по 

който работи екипът на 

Група ГЕОТЕХМИН. Депото 

е изпълнено на инженеринг 

от 2017 до 2019 г. от обе-

динение между „Геострой“ 

АД, „Трансремонтстрой“ 

АД и „Биас-М“ ООД. То е от 

ключово значение, защото 

обслужва целия трети ме-

тродиаметър. Разположено 

е между жк „Овча купел“ и кв. 

„Красно село“. Метродепо-

то се състои от коловозно 

развитие, гаражно хале с 

дължина 160 м с 12 коловоза, 

ремонтно хале с 3 коловоза 

и административна сграда 

с помещение за управление 

на стрелките, хотелска 

част за почивка на персо-

нала, тягово понизителна 

станция за енергийните 

нужди на депото. Съоръ-

жението е газифицирано. 

На последния коловоз в га-

ражното хале е монтиран 

канален струг „Хегеншайд“ 

за престъргване на колоо-

сите без демонтирането 

им от влаковете. Ремонт-

ното хале е долепено до 

гаражното от южната му 

страна. В него са направени 

3 коловоза с дължина 80 м с 

канали за обслужване. Към 

халето има изградени обо-

собени ремонтни работил-

ници и два 12-тонни пор-

тални крана за извършване 

на различни работи по мон-

таж и демонтаж на тежки 

елементи от влаковете. 

Сериозно предизвикател-

ство беше фактът, че ме-

тродепото трябваше да се 

реализира на територията 

на Автодепо „Земляне“, без 

да се прекъсва дейността 

му. За да не се наруши функ-

ционирането му, построих-

ме нов паркинг за 126 авто-

буса и подземен проход под 

коловозното развитие на 

метродепото, както и нова 

бензиностанция с 6 броя го-

ривоколонки и автоматична 

автомивка.

Към депото също изгра-

дихме и метроконструкция-

та на основното трасе от 

началото на ТВМ тунела до 

река Владайска.

Какви бяха основни-
те предизвикателства, 
с които се сблъсквахте 
в различните проекти, и 
как ги решавахте – по от-
ношение на геология, на 
методи на изпълнение?

Геологията е сред ос-

новните предизвикател-

ства при метрострои-

телството. Причината за 

това е високото ниво на 

подпочвените води в София. 

В това отношение трудно-

стите бяха много и различ-

ни. Подпочвените води не 

създават трудности на-

всякъде. При изграждането 

на метростанция „Бизнес 

парк“ нивото беше по-ниско 

от конструкцията. На дру-

гите ни обекти то беше 

високо. По тази причина се 

предприеха мерки за прео-

доляване на този проблем 

като временно водочерпене 

и други. 

При проектите, изпъл-

нени на инженеринг, сме 

правили допълнителни пред-

варителни геоложки проуч-

вания преди строителство-

то. Геологията е от голямо 

значение за проектирането 

на съоръженията. Изключи-

телно важно е да знаеш в 

какво фундираш – оттам 

идват и различните про-

ектни решения. В София ге-

ологията е доста променли-

ва и заради това се наложи 

да използваме почти всички 

съвременни методи за под-

земно строителство. 

Какво е усещането да 
си част от такъв голям 
проект, който има важно 
значение и за развитието 
на града, и за неговите жи-
тели?
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Метростанция „Бизнес парк“

Релсов път на метростанция „Бизнес парк“, ниво перон

Гаражно хале и подканален струг „Хегеншайд“, метродепо „Земляне“ Гаражно хале, метродепо „Земляне“

Общ изглед на метродепо 
„Земляне“ – коловозно 
развитие, гаражно, 
ремонтно хале и влакомивка

Успешното завършване 

на всеки проект от метро-

то носи голямо удовлетво-

рение за служителите на 

Група ГЕОТЕХМИН. Всеки от 

нас е горд и ние сме много 

благодарни на екипите от 

Групата, които през годи-

ните работеха всеотдайно 

и отговорно по тези про-

екти. Благодарим и на ръ-

ководството на „Метропо-

литен“, както и на нашите 

партньори.

Как работите с екипа 
на „Метрополитен“ ЕАД?

С „Метрополитен“ рабо-

тим много добре от дълги 

години. Екипът на друже-

ството е от професионали-

сти с изключителен опит. 

А как бихте описали 
Софийското метро?

Това е най-големият 

инфраструктурен проект 

в София. Той е от изклю-

чителна важност за раз-

витието на града. Има 

ключово значение за удоб-

ството на гражданите. 

Нека не забравяме също, че 

това е един много екологи-

чен транспорт. Метрото 

създава и висок имидж за 

града, то е едно добро лице 

и пример, че нещата мо-

гат да се случват успешно, 

когато работим заедно – 

възложител, проектанти и 

строители. 

Снимки Иво Петков, Румен Байков, Ромео Чолаков
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Група експерти от двете държави ще подготви проект за втора гранична жп връзка
Мирослав Еленков, 
Пирот

България и Сърбия ще рабо-

тят за допълнителна свързаност 

между двете държави. Това ста-

на ясно на брифинг след срещата 

между вицепремиера и министър на 

транспорта и съобщенията Хрис-

то Алексиев и министъра на стро-

ителството, транспорта и инфра-

структурата на Република Сърбия 

Горан Весич. Събитието се проведе 

в Пирот, а вестник „Строител“ бе 

поканен да го отрази.

Вицепремиерът Христо Але-

ксиев отбеляза, че приоритет за 

България е модернизирането на 

железопътната инфраструктура 

до стандартите на ЕС и че линия-

та София – Драгоман - границата 

с Република Сърбия е от ключово 

значение за трансконтинентални-

те маршрути в региона, част от 

основното направление на железо-

пътната връзка на България с Ев-

ропа и Азия.

Работна група между двете 

страни стартира подготовка 

за развитие на проект за втора 

гранична жп връзка, както и за 

изграждане на два интермодални 

терминала в Сърбия и България. 

„Имаме готовност да работим съв-

местно и за развитието на кори-

дор за железопътен товарен превоз 

„Алпи - Западни Балкани“, свързващ 

Залцбург – Любляна - /Велс/Линц – 

Загреб – Белград – Ниш – София 

– Пловдив - Свиленград (българо-

турска граница), който е основна 

мултимодална връзка, минаваща 

през двете страни“, съобщи вице-

премиерът Алексиев.

Българският вицепремиер изка-

за благодарност към българските 

и сръбските транспортни инсти-

туции и изрази задоволство от ус-

пешните им съвместни действия 

по възстановяване на движението 

по железния път след инцидента в 

края на миналата година край град 

Пирот.

„Прекъсването на движение-

то на влаковете за повече от 20 

дни показа, че липсата на втори 

граничен преход между България и 

Сърбия на практика лишава желе-

зопътния транспорт от подходя-

ща алтернатива на участъка Со-

фия – Драгоман – Димитровград 

- Ниш“, каза Христо Алексиев. Той 

посочи, че изграждането на алтер-

нативно трасе между двете стра-

ни ще допринесе за облекчаване на 

международния трафик, намалява-

не на загубите на железопътни-

те превозвачи от натрупване на 

престои и неудовлетвореност на 

товародателите по отношение 

на транзитно време и срокове на 

доставка.

Христо Алексиев получи и по-

четно отличие от Горан Весич, 

като сръбският министър из-

рази огромна благодарност за 

бързата реакция за навременна 

помощ с изпращането на служи-

тели и специализирана техника 

при обезвреждането и отстра-

няването на дерайлиралите цис-

терни с амоняк. За българските 

железничари Весич каза, че са 

истински професионалисти и са 

положили усилия за възстановя-

ване на движението по железния 

път в Сърбия така активно, как-

то биха работили за българската 

държавна железница.

„Стартираме участък, 

който е част от жп магис-

тралата до Сърбия и от 

европейския коридор „Изток 

– Запад“. Това заяви зам.-ми-

нистърът на транспорта 

и съобщенията инж. Краси-

мир Папукчийски на първата 

копка на трасето Петърч 

– Драгоман. „Очаквам след 

две години и половина, кога-

то проектът бъде изпълнен 

качествено и в срок, той да 

даде друга визия на жп сек-

тора на България“, добави 

той.

На събитието присъст-

ваха вицепремиерът по уп-

равление на европейските 

средства Атанас Пеканов, 

генералният директор на 

НКЖИ инж. Златин Крумов 

и председателят на Управи-

телния съвет на Национал-

на компания „Железопътна 

инфраструктура” Кристиян 

Кръстев. 

Пеканов посочи, че ин-

вестицията ще допринесе 

за по-силна икономика, за 

удобства на гражданите и 

за по-чиста природа. Стро-

ителството на отсечката 

включва удвояване на 17 км 

жп участък и модернизация 

на 4 км единична жп линия. 

Ще бъде постигната ско-

рост до 160 км/ч, с което 

времето за пътуване от Со-

фия до Драгоман с влак ще 

се съкрати двойно.

Ще бъдат подменени 

коловози, перони и контакт-

ната мрежа. Ще се изгради 

нова жп гара Сливница и ново 

приемно здание Петърч. Га-

рата в Алдомировци ще бъде 

реконструирана. Ще бъдат 

построени 5 пътни надлеза, 

2 жп надлеза, 1 жп естакада 

и нова водоотводна система 

за целия участък. За да бъде 

повишена безопасността, 

ще се направят нови систе-

ми за сигнализация и телеко-

муникация. Железопътните 

прелези ще бъдат премахна-

ти и заменени от пресичания 

на две нива. 

Обектът се осъществя-

ва със съфинансиране от Ко-

хезионния фонд чрез Опера-

тивна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструкту-

ра 2014-2020”. Стойността 

на договора за строител-

ство е 275 млн. лв. без ДДС, 

а изпълнител е „Терна“ АД.

Снимки авторът

ОРИГИНАЛНИ 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

www.rockprocessing.sandvik

София
бул. Европа 439

тел.: 02/8083201

Бургас
път Сарафово -
Бургас 232 км
056/806854

Варна
бул. Цар
Освободител 254
052/574400

ЧЕЛЮСТНИ, РОТОРНИ 
И КОНУСНИ ТРОШАЧКИ
НАКЛОНЕНИ И 
СКАЛПИРАЩИ СИТА
ДЕПОНИРАЩИ ЛЕНТИ

Елтрак България ЕООД
 

0700 148 48

Стара Загора
Новозагорско шосе
2-ри километър
042/280080
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Мощни и дигитализирани
Новите валяци за земни работи на Hamm предлагат по-голяма уплътняваща сила, 

впечатляващи удобства и комфорт, както и технологии, щадящи околната среда.  
В допълнение тези машини са вече дигитализирани чрез използването на различни интерфейси, 
което ги прави напълно подготвени за дигиталните строителни обекти на бъдещето.

Виртген България ЕООД 

1588 Кривина (София), 

ул. „Розова градина“ 10        тел.: 02 851 90 24 

e-mail: office.bulgaria@wirtgen-group.com

Новата серия НС на Hamm заменя едно-

бандажните валяци от серия 3000 и серия 

Н. За моделите с работна маса от 11 т до 

25 т се използва една и съща новоразра-

ботена базова платформа за целия свят. 

Ширината на бандажа на всички модели е 

2140 мм, а мощностите на дизеловите дви-

гатели са в диапазона от 115 к.с. до 217 к.с. 

в зависимост от масата.

Новата конструкция на рамата осво-

бождава повече място за горивния резер-

воар (обем до 336 л). Във всички класове 

от работни маси се предлагат модели, 

обозначени с „С“, предназначени за работа 

в трудни стръмни терени. Те разполагат с 

подсилено хидростатично задвижване, ав-

томатично управление на сцеплението с 

терена и система срещу буксуване.

Оптимален баланс между мощност и  
икономичност

Благодарение на новия подход, приложен 

към концепцията за работа на машината, 

валяците от серия НС постигат по-висока 

производителност, съчетана с осезаеми 

икономии. Системата Hammtronic и вграде-

ният режим ЕСО се стремят да придържат 

валяка към икономична работа с непълно 

натоварване на дизеловия двигател. Така 

оборотите му се понижават, но заради 

голямата хидравлична помпа, обслужваща 

задвижването, и електронния асистент за 

потегляне под наклон машината работи, без 

да има загуба на мощност. В крайна смет-

ка тази концепция пести гориво и намалява 

емисиите на шум и вредни газове.

Нова предна рама и  
по-голям ъгъл на завиване

Новият дизайн на предната рама и чис-

тачите осигурява повече разстояние между 

бандажа и носещата конструкция. Така се 

елиминира натрупването на материал, а по-

чистване се налага много рядко. Завиване-

то е подобрено чрез нова отлята шарнирна 

връзка със заключване, позволяваща по-голям 

ъгъл на завиване и наклоняване на бандажа с 

подобрена кинематика.

Способността за изкачване на наклони е 

повишена благодарение на оптимизираното 

разпределение на масите в съчетание със 

системата за управление на сцеплението 

с терена. Подобрена е и силата на уплът-

няване - центробежната сила е увеличена с 

до 15%, а статичното линейно натоварване 

достига 80,6 кг/см.

Комфортно работно място

Конструкторите на Hamm са увеличили 

допълнително нивото на комфорт в кабина-

та чрез по-голям брой места за съхранение 

на лични вещи, над 20% по-широк под, около 

30% по-голямо вътрешно пространство, по-

малко вибрации и шум. Новата климатична 

система, управлението Easy Drive, удобното 

кормило и съвременната концепция за вен-

тилация на кабината оформят комфорт-

ното работно място на оператора. Види-

мостта назад е още по-добра благодарение 

на новия дизайн на капака на двигателя с 

вдлъбната средна част. Завъртането на 

седалката на 70° е опция.

За дигиталните  
строителни обекти

Валяците от серия НС са подготвени 

за бъдещите изисквания за качество на из-

пълнението и комуникация. Приложението 

Smart Doc показва графично всички ключови 

параметри на уплътняването и неговия на-

предък, като записва измерената твърдост 

и дан ните за местоположение. Благодаре-

ние на Smart Doc дори неопитни операто-

ри могат веднага да разберат кои зони са 

достатъчно уплътнени и кои трябва още да 

се уплътняват. Hamm предлага вграждане 

на система за избягване на сблъсък с други 

машини (опция), както и трансфер на данни 

към трети страни, за което са предвидени 

съответните интерфейси.

Телематична система JDLink

Hamm предлага телематичната систе-

ма JDLink за целите на сервизното обслуж-

ване и поддръжка, но също и за оператив-

но планиране. Тя показва информацията за 

работното и техническото състояние на 

валяците в реално време в синтезиран вид. 

В допълнение към актуалните данни, като 

например разход на гориво, нива на работ-

ните течности или обороти на двигателя, 

потребителите могат да прегледат по вся-

ко време и от всяко място местоположение-

то, съобщенията за грешки и сервизните 

интервали.

Вестник „Строител“

Инж. Чипчиева, какво 
предстои в областта на 
водния сектор от гледна 
точка на обществените 
поръчки?

Вече е одобрена Индика-

тивната годишна работна 

програма на Програма „Окол-

на среда 2021-2027“ („ПОС 

2021-2027“), съгласно която 

през третото тримесечие 

на 2023 г. стартира прием на 

проектите в сектор „Води“. 

Бенефициенти по тези про-

екти са 7-те ВиК оператора 

(Йовковци, Габрово, Плевен, 

София, Търговище, Хасково, 

Добрич), които през предход-

ния период не бяха получате-

ли на финансова помощ. 

Какви биха били предиз-
викателствата, свързани с 
тези проекти?

Провеждането на проце-

дури по Закона за обществе-

ните поръчки (ЗОП) е едно 

от предизвикателствата за 

възложителите – бенефици-

енти на финансовата помощ. 

След като проектите им 

бъдат одобрени от Управля-

ващия орган (УО), възложи-

телите следва да изберат 

изпълнители за обектите 

- както за СМР (вкл. инжене-

ринг), така и за строителен 

надзор. Обхватът е пречис-

твателни станции за отпа-

дъчни води и ВиК мрежи.

За предходния програмен 

период бяха одобрени стан-

дартизирани образци на до-

кументи в тази насока, но 

за настоящия все още няма 

яснота дали ще се използ-

ват същите, ще бъдат ли 

внесени промени по тях, или 

ще бъдат създадени нови. 

Липсата на тази информа-

ция е притеснителен факт, 

тъй като документацията 

за една поръчка винаги се съ-

образява със спецификите на 

самия обект. Колкото по-ско-

ро се внесе яснота, толкова 

по-малка ще е вероятността 

да се допускат грешки, кои-

то биха могли да компроме-

тират не само процеса по 

възлагане, но и да се забави 

цялостното изпълнение на 

проектите. 

Опитът ни от предходни 

периоди показва, че в нача-

лото времето изглежда дос-

татъчно за всички действия 

(одобрение на проекти от 

УО, провеждане на процедури 

по ЗОП, изпълнение на проек-

тите и отчитането им), но 

когато наближи крайният 

срок, се оказва, че е налице 

забава по голяма част от 

проектите, което води до 

фазирането им за сметка на 

финансов ресурс от новите 

програми, а оттам и до на-

маляване на този ресурс за 

следващата група от бене-

фициенти, респективно – на-

маляване обхвата на инвес-

тициите за изграждане на 

нова инфраструктура.

Препятствията при про-

цедурите по ЗОП не приключ-

ват в момента на сключване 

на договорите с избраните 

изпълнители, тъй като на-

лагането на финансови коре-

кции е възможно да се случи 

години след изпълнението на 

самите обекти. Размерът 

на корекцията може да бъде 

и 100% от стойността на 

сключения договор, а това е 

допълнително утежняване 

на бюджета на възложителя 

и може да е пагубно за ВиК 

операторите. 

Добрата новина е, че 

вече имаме опит от предход-

ните оперативни програми, 

който дава достатъчно ин-

формация за често допуска-

ни грешки от възложителите 

при провеждане на поръчки, 

което да използваме като 

позитив в предстоящите 

възлагания по ЗОП. Ето защо 

ключов момент за възложи-

телите е изборът на качест-

вен екип за подготовката на 

документи за възлагане на 

поръчки.

Какъв съвет може да се 
даде към възложителите и 
участниците по общест-
вените поръчки за тези 
проекти?

Както споменах, съ-

ществено за възложите-

лите е да изберат опитни 

експерти, притежаващи зна-

ния и умения в областта на 

обществените поръчки. Въ-

преки че към „консултанти-

те“ не се подхожда с особено 

доверие, в последните годи-

ни използването на такива 

става все по-наложително. 

За възложителите е важно 

да бъде постигнато качест-

вено изпълнение на проекти-

те по най-краткия път, и то 

без усложнения. А това по 

мое мнение може да се случи 

чрез доверие в консултанти-

те, притежаващи опит по 

приложение на препоръките 

за избягване на финансови 

корекции.

Консултантите до-

принасят за повишаване 

качеството на офертите 

и на самите участници, за-

щото макар последните да 

са „практици“, а консултан-

тите „теоретици“, точно 

симбиозата между тях пра-

ви офертата конкурентна. 

Не следва да се подценява 

ролята на експертите и по 

време на изпълнението на 

договорите, защото опит-

ният екип винаги ще намери 

решение дори на необичаен 

казус, като минимизира ри-

ска от нарушения и създаде 

сигурност и за възложите-

лите, а и доверие в самите 

изпълнители. Макар фи-

нансовите корекции да се 

поемат от възложителя, 

отговорното поведение на 

всеки, имащ отношение към 

обществените поръчки, из-

исква внимание към детайла 

и недопускане на санкции, 

независимо коя от страните 

понася тежестта им. 

Реализирането на про-

ектите в сектора осигуря-

ва достъп до питейни води 

и намалява замърсяването 

на водите, което води до 

повишаване качеството на 

живот. Това е и основната 

причина, поради която всеки 

участващ в тези проекти, 

следва да е лично ангажиран 

и отговорен за безпроблем-

ната им реализация.

Инж. Марина Чипчиева е ръководител „Управление 
на търгове“ в „Ар Си Консулт“ ЕООД. Професионални-
ят й опит е в сферата на провеждане на обществени 
поръчки. Като строителен инженер „Водоснабдяване и 
канализация“ фокусът й е сектор „Води“.

Инж. Марина Чипчиева, ръководител „Управление на търгове“ в „Ар Си Консулт“ ЕООД:
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НАДЕЖДНИ И ИЗПИТАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ 
БИЗНЕС С ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОНСУМАТИВИ ЗА ВСЯКАКЪВ 
ТИП ТРОШАЧКИ И ПРЕСЕВНИ 

МАШИНИ ОТ ВИСОК КЛАС. 
КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА! 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

Мирослав Еленков

Индексация по догово-

рите със средства от На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост 

(НПВУ) не е предвидена, 

тя трябва да се случи с 

държавно финансиране. 

Това заяви зам. министър-

председателят по упра-

вление на европейските 

средства Атанас Пека-

нов в отговор на въпрос 

на зам.-председателя на 

Управителния съвет на 

Камарата на строители-

те в България и вицепре-

зидент на CICA инж. Любо-

мир Качамаков по време на 

конференцията „Парите по 

плана за възстановяване и 

европейските структурни 

фондове“, която се прове-

де в София.

Инж. Качамаков попи-

та с какви средства ще се 

обезпечи една бъдеща ин-

дексация на договорите по 

НПВУ и дали е предвидена 

такава, както и кога ще 

е готов единният меха-

низъм за всички възложи-

тели по прилагане на Ме-

тодиката за индексация, 

приета от Министерския 

съвет.

„Подкрепям да има по-

голямо участие на нацио-

нален ресурс, за да бъде 

реалистична реализация-

та на проектите. Аз раз-

бирам проблема, виждаме 

инфлацията във всички 

страни, особено през по-

следната година е толко-

ва голяма, че наистина за-

труднява реализацията на 

тези проекти“, каза още 

вицепремиерът Пеканов.

Десислава Бакърджиева

„Служебното правителство постигна намаление на цени-

те на горивата с близо 20% и обърна темпа на инфлацията 

за първи път от 18 месеца насам.“ Това съобщи министърът 

на икономиката и индустрията (МИИ) Никола Стоянов по 

време на пресконференция, на която отчете свършената 

работа от ръководеното от него ведомство. В събитието 

участваха зам.-министрите на икономиката и индустрия-

та Ирина Щонова, Димитър Данчев и Янко Топалов, както и 

началникът на политическия кабинет Станислава Ялъмова.

Никола Стоянов акцентира върху дейността на МИИ 

през последните месеци по отношение на индустриалните 

паркове у нас. „Променихме начина на планиране на индус-

триалните зони, които са реален инструмент за баланси-

рано развитие на регионите. Работим в постоянна връзка 

с общините, като основната ни цел е да обърнем подхода и 

вместо в големи индустриални зони да започнем инвестиции 

в по-малки такива, но в региони с проблеми в заетостта“, 

уточни министър Стоянов. 

Той изтъкна, че във фокуса на ведомството е било и при-

вличането на чуждестранни инвеститори, които са готови 

да предлагат атрактивни заплати за своите служители. 

„Инвестициите могат и трябва да бъдат инструмент за 

вдигане на доходите на хората“, подчерта Никола Стоянов.

Министърът обърна внимание, че са подготвени и спора-

зумения с Обединените арабски емирства и Кралство Сау-

дитска Арабия за защита на инвестициите. „От години се 

говори много за инвестиции от тези държави, но страната 

ни не е изпълнила дори формалния критерий това да се случи 

с подписване на тези важни двустранни документи. Радвам 

се, че само за 6 месеца успяхме да подготвим текстовете, и 

се надявам това да даде истински тласък на инвестициите 

от тези държави“, изтъкна министър Стоянов.

Десислава 
Бакърджиева

Инвестиции в размер 

на 70 млн. лв. стартират 

в Индустриална зона - Кос-

тинброд. Това съобщиха 

от МИИ след посещение 

на министъра на иконо-

миката и индустрията 

Никола Стоянов в зоната. 

Той е посетил региона по 

покана на кмета на общи-

ната Трайко Младенов и се 

е запознал с някои от про-

блемите на бизнеса там, 

както и с плановете за 

развитие. 

По данни на ведомство-

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов:

то до момента в района на 

Костинброд частни компа-

нии са инвестирали над 200 

млн. лв. и са създали сто-

тици нови работни места. 

Никола Стоянов е съ-

общил, че Министерство-

то на икономиката и ин-

дустрията е в процес на 

изработване на Програма 

за развитие на индустри-

алните паркове в Бълга-

рия. „Предвижда се тя да 

включва различни мерки за 

подкрепа, като от нея ще 

могат да се възползват 

единствено индустриални 

паркове, включени в регис-

търа“, е подчертал минис-

тър Стоянов.

Снимки Мартин Стоянов
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Юлия Стефанова, 
гл. експерт 
„Управление на 
проекти“ в КСБ

В рамките на иници-

ативата BUILD UP Skills 

Bulgaria 2030 на 17 януари 

в София се проведе конфе-

ренция под мотото „Об-

разование и обучение за 

енергийна ефективност и 

ВЕИ в сградите“, като съ-

битието имаше и онлайн 

формат. Ключовата цел 

на проекта, финансиран по 

програма „Хоризонт 2020“ 

на ЕС, в който Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ) е активен парт-

ньор, е изработването на 

пътна карта за повиша-

ване на квалификацията 

в строителния сектор за 

прилагане на решения в 

областта на енергийната 

ефективност (ЕЕ) и ВЕИ. 

Във форума се включиха 

експерти от КСБ, Агенция-

та за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР), Центъра 

за енергийна ефективност 

ЕнЕфект, Националната 

агенция за професионално 

образование и обучение 

(НАПОО) и Българската 

асоциация за изолации в 

строителството (БАИС), 

които са партньори по про-

екта.

Драгомир Цанев, изп. 

директор на ЕнЕфект и 

координатор по BUILD UP 

Skills Bulgaria 2030, подчер-

та, че инициативата е с 

десетгодишна история, в 

която е доказано сътруд-

ничеството в областта 

на професионалното обра-

зование и обучение (ПОО) 

в отрасъла. „В България ус-

пяхме да обучим над 2000 

строителни специалисти, 

но това далеч не е доста-

тъчно. Стратегическите 

ни цели за 2030 г. са свър-

зани с нарастващ принос 

на строителния сектор 

към прехода към „зелена-

та” енергия. Това от своя 

страна налага създаване-

то на рамка за система 

за продължаваща профе-

сионална квалификация в 

строителството“, поясни 

Цанев.

Във фокуса на внима-

нието бе поставена ро-

лята на професионалното 

образование за изпълне-

нието на националните 

цели за енергийна ефек-

тивност в сградния сек-

тор, както и тенденциите 

в ПОО, свързани с наложи-

телни промени в държавни-

те образователни стан-

дарти в професионални 

направления в област та 

на строителството. Бяха 

представени и резулта-

тите от BUILD UP Skills 

Bulgaria 2030 за периода 

2011-2022 г., както и оч-

акванията по отношение 

на реализацията на новия 

етап на инициативата до 

2030 г.

Чрез ревитализиране-

то на Националната плат-

форма за диалог като една 

от основните дейности 

по проекта се очаква да 

се привлекат към профе-

сионални дискусии поне 

150 представители на за-

интересованите страни, 

както и да се анализира 

и количествено да се из-

рази търсенето на услуги 

за образование и обучение 

сред строителните фир-

ми, като се 

проучат нагласите към но-
вите изисквания, поставе-
ни от прехода към „зелена” 
енергия. 

В рамките на проекта 

ще се разработи актуален 

анализ на ситуацията на 

национално ниво по от-

ношение на национални-

те политики в областта 

на климата и енергията, 

обучение и образование 

в строителния сектор, 

пропуски в програмите за 

обучение, търсене на ква-

лифицирани обучители и 

нужда от квалифицирани 

работници и професио-

налисти. Предстои да се 

картографират квалифи-

кационните нужди и про-

пуски за всяка съответна 

професия на всяко ниво на 

EQF (европейска квалифи-

кационна рамка) и да се 

идентифицира същест-

вуващо обучително и об-

разователно съдържание, 

като се разработи рамка 

за система за непрекъсна-

то професионално разви-

тие (CPD), която да бъде 

приета от съответните 

заинтересовани страни. 

Очакваният резултат от 

проекта – интегрирането 

на разработената Нацио-

нална пътна карта за ин-

тегриране на обучения за 

интелигентни енергийни 

решения за сгради в ос-

новните учебни програми 

и практики, е от ключово 

значение за изграждане на 

професионалисти и увели-

чаване на броя на квали-

фицираните работници и 

специалисти 

за постигане на нацио-
налните цели за 2030 г. в 
строителния отрасъл.

Ивайло Алексиев, изп. 

директор на АУЕР, направи 

обстоен преглед на евро-

пейската законодателна 

рамка във връзка с прехода 

към чиста енергия заедно 

с предизвикателствата 

за Зелената сделка. Това 

включва Директивата за 

енергийна ефективност, 

Директивата относно 

енергийните характерис-

тики на сградите и Дирек-

тивата за насърчаване из-

ползването на енергията 

от възобновяеми източ-

ници, които са в основата 

на измеренията на общия 

енергиен съюз, а именно 

– вътрешен енергиен па-

зар, енергийна сигурност, 

енергийна ефективност, 

декарбонизация, научни 

изследвания, иновации и 

конкурентоспособност. В 

детайли бяха представе-

ни целите, приоритети-

те, предвидените мерки 

и разчетът на ресурсите 

по Дългосрочната нацио-

нална стратегия за под-

помагане обновяването на 

националния сграден фонд 

от жилищни и нежилищни 

сгради до 2050 г. За Бъл-

гария мерките, заложени 

по този стратегически 

документ, са едновремен-

но надежда и перспекти-

ва, като изпълнението им 

предполага мобилизация на 

редица сектори, най-вече 

строителния, както и на 

обществото като цяло. 

В този контекст Алекси-

ев очерта развитието на 

ПОО като първостепенна 

задача и изтъкна необходи-

мостта от усилена рабо-

та на всички професионал-

ни общности. 

Люба Кръстева, пред-

ставител на НАПОО, по-

стави акцент върху про-

екта „Модернизиране на 

професионалното образо-

вание и обучение“. „В него 

са предвидени промени по 

отношение структурата 

на списъка с професиите 

и структурата на дър-

жавните образователни 

стандарти, като се цели 

намаляване на броя на про-

фесиите и същевременно 

се предвижда осъвременя-

ване на националните из-

питни програми. Ще има 

промени и в съдържанието 

на учебните планове и про-

грами“, обясни тя. Кръсте-

ва разказа и за активното 

съдействие на НАПОО при 

изпълнението и въвежда-

нето на промените, които 

вече дават резултат.

Димитър Копаров, ди-

ректор „Организационна 

политика, международна 

дейност и управление на 

проекти“ в КСБ, се спря 

подробно на фокусирани-

те усилия на Камарата на 

строителите в България 

за мотивиране на активно 

работодателско участие 

в изграждане на политики 

и изпълнение на дейности, 

систематизирани в след-

ните стратегически на-

правления:

- Изграждане на поли-
тики и стратегическо 
планиране в областта 
на ПОО за повишаване на 
имиджа на строителна-
та професия и привличане 
на обучаеми в средното и 
висше образование.

- Осигуряване на ка-
чество и ефективност 
на образователния и обу-
чителен процес чрез учас-

тие при съгласуване на 

план-приемите в професио-

налните гимназии на мест-

но ниво, актуализиране на 

държавни образователни 

стандарти, на учебни пла-

нове и програми, участие в 

държавни изпитни комисии 

в средното и висше обра-

зование и др. Изготвяне на 

становища и предложения 

във връзка с ежегодното 

актуализиране на Списъка 

на защитените от държа-

вата професии и тези с оч-

акван недостиг на пазара 

на труда, популяризиране и 

координиране на заявения 

работодателски интерес 

във връзка с изпълнението 

на Наредба за осигуряване 

на заплащането на разхо-

дите за обучение на сту-

денти със сключени дого-

вори с работодател и др. 

- Повишаване на про-
фесионалната квалифика-
ция на заетите в сектора, 
т.е. „грижа за настоя-

щето“ чрез провеждане 

на тематични обучения 

и курсове за повишаване 

квалификацията в строи-

телството, изпълнение на 

европейски проекти, свър-

зани с подготовката на 

анализи, проучвания и поли-

тики за развитие на стро-

ителството, трансфер и 

обмен на добри строител-

ни практики, разработване 

на ръководства за изпълне-

ние на строителни и мон-

тажни работи в сферата 

на енергийната ефектив-

ност, командироването на 

работници и други актуал-

ни за сектора теми.

По време на конферен-

цията експертите се спря-

ха и на ролята на бизнеса 

като източник на знания за 

новите продукти и техно-

логии в строителството. 

От БАИС изтъкнаха някои 

от проблемните аспекти, 

идентифицирани от стро-

ителния бизнес в усилията 

му за съдействие с държав-

ните структури по отно-

шение на професионална-

та квалификация на кадри 

и специалисти в бранша. 

Бе посочено, че учебните 

програми се пишат в ми-

нистерствата, като при 

тяхното обсъждане и одо-

брение не се взема предвид 

мнението на бизнеса като 

работодател на бъдещите 

професионални кадри. Друг 

проблем е, че учебниците 

и обучителните матери-

али са морално остарели 

– съдържат информация 

за материали и техноло-

гии, които не се прилагат 

вече. Обърна се внимание 

още, че се използват ме-

тоди на обучение, които не 

са актуални и не са атрак-

тивни за новите поколения, 

както и че средствата за 

обучение са непроменени 

от повече от 40 г. Изтък-

нато бе и че по-голямата 

част от завършващите не 

продължават кариерното 

си развитие в бранша. Спе-

циално внимание се отде-

ли на практическото обу-

чение като т.нар. втори 

стълб на квалификацията 

на изпълнителските кадри, 

важността на стажовете 

и практиките, които все 

още са твърде формални, 

развитието на ментор-

ството и др. 

Като цяло участниците 

се обединиха в желанието 

си за още по-активно съ-

трудничество и координи-

рани усилия за издигане ав-

торитета на професията 

строител и нейните про-

изводни, както и за утвър-

ждаването й като водеща 

в светлината на бъдещите 

„зелени“ предизвикател-

ства.

Снимка авторът

www.lboxx.bg  sales@lboxx.bg  0877280080

КУФАРНИ 
СИСТЕМИ



14 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗÑòðîèòåë петък, 27 януари 2023

Българският евроко-

мисар Мария Габриел с 

ресор иновации, научни 

изследвания ,  култура, 

образование и младеж е 

присъствала на 53-тото 

издание на Световния 

икономически форум в 

Давос. Тя е участвала в 

ключовата сесия на тема 

„Глобална свързаност и 

устойчивост“, предсе-

дателствана от Borge 

Brende - председател на 

Световния икономически 

форум.  Това съобщиха 

от екипа на еврокомисар 

Габриел.

„Целта ни е иноваци-

ите и образованието да 

подпомагат глобалната 

устойчивост. Два ас-

пекта са ключови, за да 

постигнем това. Първо, 

важно е да се фокусира-

ме върху четвъртата 

вълна от иновации и вли-

янието и върху целите 

за устойчиво развитие. 

Второ, трябва да бъдем 

обединени пред предиз-

викателствата. Сътруд-

ничество означава както 

между различни държави, 

така и между различни 

сектори. Когато образо-

ванието, науката и биз-

несът работят заедно 

в една посока и търсят 

общи решения, това е 

най-солидната база за 

устойчиво  развитие . 

Обединяването на тези 

сфери целим да постиг-

нем с Новата европейска 

иновационна програма и 

Европейската страте-

гия за университетите“, 

е заявила Мария Габриел.

Българският евроко-

мисар е наблегнала, че 

следващата стъпка е 

изпълнението на 25-те 

инициативи на новата 

иновационна програма. Тя 

е призовала участниците 

в Давос да се присъеди-

нят към Коалицията за 

поемане на ангажимен-

ти, която ще подпомага 

изпълнението й. Нейната 

цел е да подобри достъпа 

на стартъпите до финан-

сиране и разрастването 

им, както и да подкрепи 

младите таланти и да 

свърже регионалните 

иновационни екосистеми 

в Европа.

Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Европейската комисия (ЕК) започва об-

ществена консултация относно реформата 

на структурата на пазара на електроенер-

гия в Съюза с цел по-добра защита на по-

требителите от прекомерна нестабилност 

на цените, подпомагане на достъпа им до 

сигурна енергия от чисти източници и по-

вишаване на устойчивостта на пазара. Това 

съобщиха от институцията.

„Настоящата система осигуряваше 

ефективен, добре интегриран пазар в про-

дължение на много години, като позволява-

ше на Европейския съюз да извлича икономи-

ческите ползи от единния енергиен пазар, 

гарантираше сигурността на доставките 

и стимулираше процеса на декарбонизация. 

Системата обаче показа и някои недоста-

тъци. В настоящата криза с произтичащите 

от нея високи и нестабилни цени на електро-

енергията икономическата тежест падна 

върху крайните потребители. Поради това 

е необходима реформа, за да се защитят по-

добре домакинствата и предприятията от 

високите цени на енергията, да се повиши 

устойчивостта и да се ускори преходът, 

определен в европейския Зелен пакт и плана 

REPowerEU“, се казва в официалната инфор-

мация.

Започналата консултация ще подпомогне 

работата на ЕК по законодателно предложе-

ние, като целта е то да бъде представено 

през първото тримесечие на настоящата 

година.

Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни 
изследвания, култура, образование и младеж: 

ЦЕРБ Груп е специализирана и в произ-

водство на черни и цветни отливки, както и 

в термообработка и изработка на резервни 

части за машиностроенето и енергетиката 

в България и за международния пазар.

Основният стремеж на направление Ме-

хано е непрекъснато усъвършенстване и мак-

симално удовлетворяване на изискванията на 

нашите клиенти и партньори. Това ни помага 

не само да оцеляваме, но и да се развиваме 

като достоен конкурент на международния 

пазар.

Направлението има пет производствени 

подразделения:

• цех за производство на моделна екипи-

ровка

• леярен цех за производство на стомане-

ни и чугунени отливки

• леярен цех за производство на цветни метали и сплави – отливки от 

мед, месинг, бронз и алуминий

• цех за термообработка – отгряване, закаляване, нормализация и отвръ-

щане

• цех за механообработка на едро и дребногабаритни детайли

Механообработка

• Стругови операции на хоризонталени и каруселни стругове

• Фрезови операции на универсални и фрези с ЦПУ, фрезхобели и коорди-

натно-разстъргващи машини

• Механична обработка на стационарен и мобилен борверг. С мобилния 

борверг могат да се престъргват отвори от Ф22 до Ф180 мм с точността 

и скоростта на стационарния, където рабо-

тата със стационарна машина е невъзможна. 

Той има функция за наваряване без промяна на 

установката

• Механична обработка на щос

• Шлифоване на кръгъл и плосък шлайф

• Шлосерски операции – рязане, разкроява-

не, огъване, пробиване, резбонарязване и др.

• Презаливане с бабит и механична обра-

ботка на радиални и аксиални плъзгащи лаге-

ри за водни и парни турбини

• Заваряване на черни и цветни метали 

– детайли от стомана, алуминий, бронз мед 

и месинг

• Монтаж и демонтаж на лагерни възли на 

роторни валове

• Други

КОНТАКТИ: 02/8105 450, https://cerb.eu/mechano/, info@cerb.bg

Евродепутатите от Комисията по реги-

онално развитие (REGI) в ЕП обсъдиха с изп. 

вицепрезидент на Европейската комисия, 

отговарящ за конкуренцията, Маргрете 

Вестагер планираните промени в правилата 

за държавна помощ на страните членки. Това 

съобщиха от Европейския парламент. Въпре-

ки че те вече са актуализирани в отговор на 

пандемията от COVID-19 и войната в Украйна, 

се очакват допълнителни промени в отговор 

на закона за намаляване на инфлацията в САЩ, 

предоставящ субсидии за енергийна сигур-

ност и програми, свързани с изменението на 

климата.

Евродепутатите от REGI: 

Евродепутатите смятат, че облекчаване-

то на правилата за държавна помощ може да 

е от полза за тези страни, които могат да си 

позволят да предоставят повече финансова 

помощ, но в същото време ще застраши въ-

трешното сближаване на ЕС, както и конку-

рентоспособността на компаниите в ЕС. Чле-

новете на REGI подчертават необходимостта 

новите правила да вземат предвид по-слабо 

развитите региони на ЕС и за тях да има спе-

цифични условия за държавна помощ. Това би 

могло да осигури по-равномерно развитие на 

регионите на ЕС, включително тези, които в 

момента изостават. Правилата за държавна 

помощ не трябва да застрашават кохезионна-

та политика на ЕС, категорични са от REGI.
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Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория и потенциални бизнес партньори

 Промотиране на Вашите продукти и услуги          Възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

3 безплатни покани

Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Заснемане на видеоинтервю до 3 мин, което ще бъде 
включено в презентационен филм за събитието

Цена: 5000 лв. без ДДС

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 2 ролбанера

Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата

5 безплатни покани 

Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  
на конференцията

Заснемане на видеоинтервю до 5 мин, което ще бъде 
включено в презентационен филм за събитието

Цена: 7000 лв. без ДДС

ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

2 безплатни покани

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

Цена: 2500 лв. без ДДС

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 

ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

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

   news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 15 февруари 2023 г.

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

®

Такса участие: 150 лв. без ДДС

с превод по банкова сметка: Вестник „Строител“ ЕАД

IBAN: BG27RZBB91551004809103   до 23.03.2023 г.
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Георги Сотиров

Г-н Крачолов, да за-
почнем това интервю с 
въпроса за сериозните 
инвестиционни намере-
ния от страна на чужди 
инвеститори към Ваша-
та община.

В последните две годи-

ни инвестиционният кли-

мат в нашата община пре-

търпя коренно изменение. 

Австрийски, немски и тур-

ски инвеститори откриха 

нашето стратегическо за 

България географско и ин-

фраструктурно положение 

и декларираха намерения, 

след като огледаха терени 

и водихме професионални 

разговори. 

Две години всички се 

занимавахме с ковид и 

бяхме в един ступор със 

замразени проекти, за-

творени работни места и 

т.н. Държавата пренасо-

чи доста от бюджетните 

средства за капиталови 

разходи за справяне със 

здравната криза. После 

влязохме в политическа 

турболенция, дойде война-

та в Украйна и безпреце-

дентната инфлация, коя-

то доведе до рязък скок на 

цените на строителните 

материали и други суро-

вини, които строителни-

ят бизнес използва в дей-

ността си, и т.н. 

За съжаление веднага 

след започването на воен-

ните действия в Украйна 

потенциалните инвес-

титори до един заявиха, 

че временно спират ико-

номическата си инвазия 

в България. Говорим за 

предприятия от автомо-

билната промишленост 

- производство на фарове 

за световни марки леки 

коли, за изграждането на 

логистични бази и други. 

Големите играчи от Цен-

трална Европа - основно 

Германия и Австрия, пре-

ориентираха значителна 

част от изнесените си 

производства към своите 

страни поради високата 

цена на горивата и на ос-

новните материали като 

стомана, които идват от 

Русия и Китай. 

Все  пак  за  Чирпан 

движение напред има. До 

края на лятото ще вле-

зе в действие нов Общ 

устройствен план (ОУП) 

както за града, така и 

за цялата община. Това е 

много важно за живота на 

хората, защото премах-

нахме всичко архаично. 

Набелязахме перспектив-

ни терени, където е от-

паднала предишна необхо-

димост за ползване, които 

вече сме предоставили за 

изграждане на мощности 

за индустрията. Отделно 

такова развитие предвиж-

даме и за някои от селата 

ни, като особено внимание 

отделяме на развитието 

на възобновяеми енергийни 

източници. Нашата общи-

на в момента е хит сред 

инвеститорите, които ис-

кат да изграждат соларни 

паркове.

До седмици чакаме 

решение на Министер-

ския съвет за прехвърля-

не в собственост на два 

терена от бивше военно 

поделение, които са бли-

зо 380 декара. Ще бъдем 

включени в структурите 

на държавата за обосо-

бяване на индустриални 

паркове и веднага след не-

обходимите съгласувания 

ще започнем и същинското 

проектиране на тези нови 

обекти. Голямата идея е да 

можем да кандидатстваме 

навреме за финансиране 

от Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ)и да запо-

чнем същинското строи-

телство. Тези земи са на 

изключително комуника-

ционно място, с към 400 м 

лице към околовръстния 

път на общинския център, 

на 2 км от п.в. „Чирпан” 

на АМ „Тракия”, на 6 км от 

п.в. „Свобода”, на 12 км от 

с. Плодовитово и на 6 км 

от п.в. „Златна ливада” на 

АМ „Марица”. Всичко това 

прави община Чирпан без 

конкуренция по отноше-

ние на стратегията й за 

развитие на икономиката 

в различни сектори. 

Трябва да кажа, че в 

момента изграждаме и 

200 МV соларен парк със 

собствена подстанция и 

батерийна станция. Ще 

транслираме ел. енергия и 

към подстанцията в Дими-

тровград. Австрийските 

инвеститори са готови 

да изградят и далекопро-

вод до Чирпан, макар че 

засега това законово е 

невъзможно, но се надява-

ме на промени в тази посо-

ка. Идеята е тези големи 

соларни производители да 

могат да продават ток 

директно, вместо да кач-

ват производството си 

в системата на БЕХ. Ако 

това стане, за хората ни 

ще бъде по-нисък разход на 

средства минимум с 20%.

Т.е. спокойни сте за 
бъдещето. Какво очаква-
те в най-краткосрочен 
план?

Очакваме две неща: 

реално стартиране на 

НПВУ, където са парите 

за индустриалните парко-

ве и за инфраструктура. И 

второ - надявам се война-

та в Украйна да приключи, 

защото както казах, голе-

мите международни инвес-

титори клас А с вложения 

над 10, 20 и 30 млн. евро 

са замразили въвеждането 

на производствени мощно-

сти в Източна Европа. 

За капиталовата про-

грама реално още нямаме 

бюджет и указания можем 

ли разходите с финансира-

не от държавния бюджет 

да ги одобрим през об-

щинска сесия и да обявим 

избор на изпълнители с 

идеята в активния сезон 

след април да започнем да 

работим по обекти.

Какви проекти пред-
стоят? 

Предстои Чирпан да 

реализира няколко големи 

проекта, сред които е ре-

монт на четвъртокласен 

път Винарово – Могилово. 

За него са предвидени 4 

млн. лв., като финанси-

рането е от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ). Имаме 

спечелен проект през Ми-

нистерството на здраве-

опазването с наше дофи-

нансиране за ремонт на 

един от павилионите на 

болницата. 

С приходите от от-

стъпено право на строеж 

на фотоволтаична цен-

трала влизаме да работим 

в селата – основно големи 

ремонти на улици и тро-

тоари. Имаме одобрени и 

вече съгласувани процеду-

ри по ЗОП с Държавен фонд 

„Земеделие” през местни-

те инициативни групи 

(МИГ). В момента пред-

стои обявяването на про-

цедури за 3 градски квар-

тални парка за цялостно 

реновиране, изграждане на 

спортна зала тип „балон” 

в най-голямото ни село Зе-

тьово за над 500 000 лв.

Предстои цялостно 

обновяване на паркова-

та част и съоръженията 

за игра на малчуганите в 

най-голямата ни детска 

градина, където паркът е 

почти 6 дка. Това са по-

значимите инициативи 

през нашата МИГ. 

Имаме мащабен про-

ект за 2 млн. лв. в едно от 

големите села - Свобода, 

но в сложните икономиче-

ски условия, в които стра-

ната изпадна, се наложи 

да спрем и да обявим нова 

процедура с нови параме-

три, за да можем да се 

вместим във финансира-

нето, отпуснато от Ми-

нистерството на обра-

зованието и науката. Ние 

стартирахме този обект 

точно когато основните 

строителни материали 

- бетон, желязо, дограма, 

скочиха над 30%, и реши-

хме при изкопана от изпъл-

нителя основа да спрем 

строежа и да намерим ре-

шение, чрез което да из-

лезе сметката. Впрочем 

така и стана.

Тясно професионално 
сте свързан със строи-
телството - и като дъл-

Кметът Ивайло Крачолов:

Палеонтологичният музей

Снимки авторът
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гогодишен зам.-кмет, и 
като изп. директор на го-
леми компании, свързани 
с бранша.

Ако говорим за общ 

поглед, който един об-

щински кмет трябва да 

има, ще кажа, че строи-

телните компании, които 

работят в региона, са 

изключителни професио-

налисти. През миналата 

година те преминаха през 

един стрес-тест, но ус-

пяха да се съхранят. За-

пазиха служителите си, а 

и капацитета си. Много 

сложно беше и за двете 

страни – и за общините, 

и за фирмите, защото, 

знаете, в един момент 

новите цени на суровини-

те наложиха различно за-

плащане, а финансиране-

то беше вече фиксирано. 

Едва 2022 г. се прие за-

конодателната промяна, 

позволяваща индексация 

на строителните дого-

вори, но големият въпрос 

продължава да е откъде 

да дойдат допълнителни-

те пари.

Имаме вече разговори 

с МРРБ и с Министерство 

на финансите за преодо-

ляване на оскъпяването, 

което в нашата община е 

около 350 000 лв. А аз като 

кмет няма откъде да взе-

ма тази сума, за да ком-

пенсирам работещите на 

нашите обекти. До проме-

ните в ЗОП това беше и 

невъзможно. 

Наистина строител-

ният бранш премина през 

сериозен стрес-тест, но 

излезе с достойнство от 

него. Големите компании 

преминаха по-леко, но и 

малките фирми поели об-

щински обекти успяха да 

завършат започнатото и 

да оцелеят на пазара. Теж-

ко време, а и попаднахме в 

един вакуум, когато бю-

джетът ни много закъсня.

Трета година в Чир-
пан работи ПСОВ. Нова-
та градска канализация 
зауства отпадните води 
на над 70% от население-
то. Какво още предстои 
в тази посока?

Завършваме големия 

проект на ВиК асоциация 

- Стара Загора. В нашия 

град бяха изградени до-

пълнителни системи за 

отвеждане на отпадната 

вода към главния колектор, 

сменена беше магистрал-

ната тръба на водовзема-

нията по поречието на р. 

Марица до града и водона-

порната кула.

Големи ят проблем, 

който стои пред админи-

страцията и вероятно 

ще се решава следващия 

мандат, е един ромски 

квартал. Амбицията ни е 

там първо да се изгради 

канализационната мрежа, 

а след това да се напра-

ви цялостна подмяна на 

водопроводите. Защото 

сега двата типа води се 

инфилтрират и влизат в 

ПСОВ повече като чиста 

вода, което пък е проблем 

за работата на самата 

станция.

Какво е положението 
с питейната вода в села-
та особено през лятото?

В някои като Спасово 

и Средно градище с нови 

сондажи изкарахме голям 

дебит и проблемите бяха 

решени. 

Впрочем един любопи-

тен момент – в Средно 

градище, докъдето води 

асфалтов път, преасфал-

тиран през 2008 г., има 

и много нови заселници и 

сред тях англичани, ирлан-

дци, шотландци, холандци 

и арменци. Въобще - коло-

ритен пейзаж. Интересно 

е и в Стоян Заимово, къде-

то все повече хора купу-

ват терени и се заселват. 

Водата е на гравитачен 

принцип и снабдяването е 

нормално.

С ВиК дружеството на-

правихме проект и търсим 

финансиране за Спасово, 

четвъртото по големина. 

Там след постепенната 

подмяна на ВиК системи-

те трябва да асфалтира-

ме изцяло и улиците. 

Големи и благоустро-
ени села като Зетьово и 
Свобода са с повече от 
1000 души население… 
Как ги правите привлека-
телни?

Това, което впечатлява 

особено след пандемията, 

е едно масово връщане на 

хората по родните места, 

реновиране на фамилните 

къщи и ново строител-

ство. Не преувеличавам, 

при нас се наблюдава ис-

тинско преселение. Особе-

но този процес е засилен 

към селата, които са близ-

ко до общинския център. 

В Зетьово, където след 

като приключи ремонтът 

на шосето Чирпан - Симе-

оновград по една европей-

ска програма, в Рупките, 

където според природните 

и историческите даденос-

ти е подходящо място за 

любителите на селски и 

културен туризъм, около 

Могилово, около Винарово 

в близост до местност-

та Еледжика имаме силно 

развитие на ново строи-

телство на еднофамилни 

къщи или купуване и осно-

вен ремонт на стари до-

мове. През отдел ТСУ на 

главния архитект преми-

нават и разрешенията за 

строителство на къщите 

за гости. Всичко това е 

свързано и с изключител-

но активната програма 

за развитие на туризма 

и услугите в общината. 

На фестивалите в нашия 

регион ежегодно присъст-

ват над 25 000 гости. 

Нещо повече, Scorpions са 

първата група, която се 

включва в третото изда-

ние на Midalidare Rock In 

The Wine Valley. Фестива-

лът в Долината на виното 

ще се проведе от 30 юни 

до 2 юли 2023 г. Scorpions 

нямат нужда от предста-

вяне. Истински легенди 

на рок музиката, които за 

първи път в България ще 

изпълнят песни от послед-

ния си албум Rock Believer 

и, разбира се, всички кла-

сики, които всички ние 

знаем. През дните на съ-

битието очакваме над 

60 000 любители на рок 

легендите от цял свят и 

станахме един от хитове-

те с фестивален и винен 

туризъм. 

Тенденцията младите 

хора да превръщат фамил-

ните си домове в луксозни 

къщи за живот на цялото 

семейство се очертава 

като трайна и това е до-

бра перспектива за раз-

витие на тези селища. 

Затова и амбицията на 

нашата администрация е 

свързана с различни дей-

ности, спортни площадки, 

ремонти на детски и об-

щински заведения и т.н. 

Тов а  в  з н ач и т ел -
на степен означава, че 
трябва да развивате 
образователната инфра-
структура?

Искам да обърна вни-

мание, че нашата Про-

фесионална гимназия по 

селско стопанство, ос-

вен че готви висококва-

лифицирани специалисти 

в своя профил, реагира 

адекватно и на всички 

други предизвикателства 

в региона. Защото един 

от основните въпроси на 

инвеститорите, за които 

вече говорихме, е „Кой ще 

работи?”. Това е големи-

ят проблем навсякъде в 

страната. Програмата 

за развитие на общината 

за следващите 10 години 

е насочена натам. И още 

нещо – очертаващите се 

структурни проблеми на 

площадката на комплекса 

„Марица изток” за около 

6000 чирпанлии ще дове-

дат до тежки социални 

проблеми. За тези хора ние 

трябва да мислим още от-

сега. Да привлечем инвес-

титори, да създадем усло-

вия за преквалификация, за 

малък бизнес в селата.

Това интервю, г-н 
Крачолов, ще бъде пуб-
ликувано в рубриката 
„Кметовете говорят” на 
в. „Строител”. Какво още 
има да каже на своите съ-
граждани кметът на об-
щина Чирпан, на своите 
колеги в страната, а и на 
българските строители?

Най-после трябва да се 

разбере, че когато водим 

ясна политика не само на 

местно равнище, трябва 

да сме диалогични и да не 

се конфронтираме. Само с 

общи усилия на всички - на 

гражданите, на местната 

власт, на строителния 

бранш в случая, ще можем 

да развием градовете и 

оттам и държавата. В 

кризисното време, в кое-

то живеем, гражданите 

да бъдат нашият истин-

ски коректив. 

Общинската адми-

нистрация прекрасно си 

партнира с Камарата на 

строителите в България 

и с фирмите членове, опе-

риращи на територията 

ни. Горещо препоръчвам на 

държавната администра-

ция и на Народното събра-

ние като законодателен 

орган да имат много по-

интензивен диалог и да се 

вслушват много по-добре 

в това, което казват бъл-

гарските строители. 

Съхранена история

Скулптурната композиция на Яворов

Лавандулни насаждения

Ново строителство
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Първият обект, където се 

изпробва новата технология, 

е новостроящата се метро-

станция на бул. „Ген. Владимир 

Вазов“ в София. За целта се из-

ползва специална конфигурация 

от 50-тонен верижен багер, от 

който е свалено рамото с ко-

фата, а директно към стрела-

та е монтирана огромна фреза 

Kemroc KSI 10000 със система 

за вливане на циментова сус-

пензия в изкопа. Фрезата с дъл-

жина 10 м и маса 13 т се състои 

от монтажен адаптер, глава 

с хидромотор, носеща рамка, 

тръби за циментовия разтвор, 

верига с ножове и ленивец.

Цялостната конструкция 

на фрезата много напомня на 

голям верижен каналокопател, 

но в случая формата, насоче-

ността и разпределението на 

ножовете са проектирани не за 

извеждане на материала от из-

копа, а за неговото разкопава-

не и смесване. За подготовка-

та на циментовата суспензия 

се използва миксерна станция, 

разположена в близост до ба-

гера.

Как работи? Най-напред ба-

гер със стандартна кофа прави 

водеща траншея с дълбочина 

от 1 м. След това в задния край 

на траншеята се позиционира 

50-тонният багер, предоста-

вен от Инжконсулт. Операто-

рът спуска внимателно върха 

на огромната фреза в предния 

край на траншеята. Работата 

започва със завъртане на вери-

гата с ножове и постепенното 

й вкопаване в терена. От стан-

цията за циментов разтвор по 

маркуч се подава циментова 

суспензия към фрезата.

Процесът включва едновре-

менно вкопаване на фрезата, 

вливане на циментовия разтвор 

и смесването му с разкопавана-

та земната маса. Под земята 

се получава стена (преграда) 

от земен бетон с ширина около 

60 см и височина около 10 м, по-

добна на шлицова стена. Тя се 

изпълнява, като багерът бавно 

се изтегля назад, а през това 

време фрезата работи спус-

ната на максимална дълбочи-

на под ъгъл от около 80°. След 

втвърдяването на земния бетон 

стената е готова и може да се 

използва (след около 2 седмици).

С тази технология се из-

граждат с много голяма ско-

рост водонепропускливи стени 

на дълбочина 5-12 м. Намира го-

лямо приложение при рехабили-

тация на стени на хвостохра-

нилища, бентове на водоеми, 

подсилване на речни диги и др. 

подобни. Чрез допълнително 

влагане на стоманени профи-

ли или армопакети се получава 

преграда като шлицова стена, 

макар и с малко по-ниски якост-

ни показатели.

В сравнение с шлицовите 

стени, които се правят на по-

следователни кампади, тук про-

цесът е непрекъсваем и така 

може да се изгради цялостна 

много дълга водоплътна сте-

на без риск от течове. Освен 

това производителността е в 

пъти по-висока при значително 

по-ниски разходи - също в пъти.

Софбау избират своя парт-

ньор неслучайно. Инжконсулт 

ЕООД е дружество с многогоди-

шен доказан опит в доставки-

те и сервизирането на техни-

ка, което предлага богата гама 

от видове и модели земекопни, 

пътностроителни, кариерни, 

минни и складови машини. За 

разлика от други доставчици, 

предлагащи големи багери само 

по поръчка, и то със срокове на 

доставка минимум 6 месеца, 

Инжконсулт разполага с таки-

ва машини на склад и предлага 

много гъвкави условия и услуги 

според потребностите на кли-

ента.

За  целите на  проекта 

50-тонният верижен багер е 

леко модифициран - освен че е 

свалено рамото с кофата и на 

негово място към стрелата ди-

ректно е монтирана фрезата, 

екипи на Инжконсулт и Софбау 

правят допълнителни настрой-

ки на хидравликата и монтират 

допълнителна противотежест 

в задната част на машината.

Софбау ЕООД е строител-

на фирма, специализирана в из-

граждането на тунели, като по-

вечето й обекти са в Германия. 

В България дружеството също 

работи в строителството на 

тунели, мостове, виадукти и 

Софийското метро. От Софбау 

не крият удовлетворението си 

от новото си партньорство с 

Инжконсулт - двата екипа са се 

сработили много добре и взаим-

но разчитат на отзивчивостта 

и бързата реакция на другия.

Изграждането на укрепващи водонепропускливи стени от земен бетон с помощта на специална фреза бе изпълнено за първи път  
в България благодарение на партньорство между Инжконсулт и Софбау. Екипите на двете фирми дадоха всичко от себе си, за да 
приложат непозната досега у нас технология, която съкращава в пъти времето и разходите за изпълнение.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева 

Община Асеновград 

отчете дейностите по 

първия етап от проекта 

за благоустрояване на 

центъра, който включ-

ва площад „Акад. Николай 

Хайтов“. Той е осъщест-

вен с финансовата под-

крепа на Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014-2020“.

Обектът е въведен в 

експлоатация от РДНСК, 

съобщиха от местната 

администрация. Според 

зам.-кмета на общината 

и ръководител на проек-

та инж. Стоян Димитров 

след реализираните СМР 

пространството е функ-

ционално и балансирано. 

Проектирането и автор-

ският надзор са извър-

шени от „Стройинвес-

тконсулт София“ ЕООД. 

Изпълнител на строител-

ството е „Запрянови-03“ 

ООД – Асеновград.

Изградена е стомано-

бетонова плоча на ниво 

II, на което вече има по-

стоянна открита сцена с 

обслужваща към нея сгра-

да, които могат да се из-

ползват за организирани 

събития, представления и 

различни прояви. На ниво 

III са направени алпинеуми 

и амфитеатрална зона за 

отдих с възможност за 

по-малки мероприятия. На 

площадното ниво е мон-

тиран часовник и са обо-

собени кътове за отмора. 

За втората част от 

ремонта на централната 

зона, който обхваща те-

рените пред хотел „Асе-

новец“, читалище „Родо-

любие“ и продължението 

на пешеходната зона в 

двете посоки от обно-

вените пространства, 

тепърва ще се търси фи-

нансиране, съобщават от 

общината. 

Дейностите са изпълнени по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020“

Изграждането на общежи-

тието на Професионалната 

гимназия по компютърни науки и 

математически анализи „Проф. 

Минко Балкански“ се очаква да 

приключи до края на годината“. 

Това съобщиха от общината след посещението на обек-

та от зам.-кмета на Стара Загора Надежда Чакърова, 

която се е запознала отблизо с текущите и предсто-

ящи дейности заедно с главния архитект на града арх. 

Младен Иванов. Сградата е част от мащабен проект за 

изграждане на иновативен училищен комплекс.

„Жилищният корпус ще бъде още една добра стъпка 

към привличането на ученици от цялата страна, които 

имат интерес да се развиват във високотехнологичната 

сфера. Първия етап на проекта отчитаме като успешен. 

Вярвам, че и вторият, който включва освен общежития-

та, мултифункционална зала и кътове за отдих и спорт 

в двора, ще приключи възможно най-добре“, е заявил зам.-

кметът.

Към момента е готов грубият строеж, съвсем скоро 

ще се завърши и дограмата на сградата, както и то-

плоизолацията. Покривът ще бъде с термопанели, които 

вече са монтирани. Очаква се скоро да започне работа 

по електрическата инсталация, както и по ВиК частта.

Стойността на инвестицията е 4,3 млн. лв.

„Изграждането на нов корпус към училището в 

кв. „Сарафово“ е осигурено с решение на Общинския 

съвет за кредит от 1 200 000 лв., което е 1/3 от 

необходимите средства за новата пристройка.“ 

Това съобщиха от пресцентъра на община Бургас, 

като уточниха, че местната власт ще продължи 

да търси подкрепата на държавата и възможност-

ите по оперативните програми за останалата 

част от инвестицията. Проектът за новата учеб-

на пристройка ще бъде подаден и по Националния 

план за възстановяване и устойчивост.

От общината подчертават, че зданието ще 

реши проблема с недостига на места за нараства-

щия брой ученици на ОУ „Христо Ботев“, като уве-

личи броя на класните стаи и позволи преминаване-

то им към едносменен режим на обучение.

Близо 5 км улици в община Бяла, 

област Русе, са ремонтирани по 

Програмата за трансгранично съ-

трудничество INTERREG VA „Румъ-

ния - България 2014-2020“, съобщи 

кметът на общината Димитър Сла-

вов. Проектът „Подобрени пътни въ-

зли Гюргево-Бяла за по-добра връзка 

с инфраструктурата на мрежата 

ТЕN-Т“ е на обща стойност около 

6,8 млн. евро. От тях българската 

община е получила сумата от 2,3 

млн. евро.
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Община Созопол даде на-

чалото на ремонтните дей-

ности по една от основните 

улици в общинския център – 

„Виа Понтика”. Първата копка 

на обекта беше направена в 

присъствието на кмета Тихо-

мир Янакиев и председателя 

на Общинския съвет Георги 

Пинелов. 

По план ремонтните дей-

ности трябва да приключат до 

началото на летния сезон през 

тази година. Финансирането 

е целево от Министерството 

на регионалното развитие и 

благоустройството. Отпус-

натата сума от 1,5 млн. лв. 

ще осигури изпълнението на 

половината от планираното 

за ремонт трасе.

„Реконструкцията на цяла-

та улица е разделена на два 

етапа, като обект на догово-

ра е северната част с дължина 

близо 2 км. Инвестиционният 

проект само за първата част 

е близо 3 млн. лв.”, обяви кме-

тът Тихомир Янакиев. 

Изграждането на нови и ре-

монтът на съществуващите 

тротоари е една от основни-

те дейности. Ще бъдат на-

правени участъци с „понижени” 

бордюри и преходни рампи, за 

да се осигури движението на 

хора с увреждания, инвалидни 

и бебешки колички. Проектът включва 

и отводняване чрез реконструкция на 

съществуващи и направа на нови съо-

ръжения.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Започна подготовката за 

ремонт и модернизация на Мла-

дежкия дом „Георги Братанов“ в 

Ямбол. Той е открит през 1972 г. 

и е един от първите в страна-

та. Разположена на самия бряг 

на р. Тунджа, от построяването 

си досега сградата не е ремон-

тирана цялостно. Тя е с едно 

тяло с неправилна форма, на 3 

етажа, монолитна, изградена от 

стоманобетонова конструкция 

с греди и колони и тухлени зи-

дове.

Финансирането – 6 млн. лв., 

е от Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж“ и по график ра-

ботата трябва да приключи до 

края на годината. Проектът за 

реконструкция е на ямболския 

архитект Сотир Камбуров и не-

говото студио „Архитектура-К” 

ЕООД. Изпълнител е „Главбол-

гарстрой” АД.

Обществената поръчка е 

разделена на два етапа, като 

на първия ще се прави основен 

ремонт на зданието и паркинг, 

а на втория ще се строи паса-

релка между центъра и спортна 

зала „Диана“ чрез реконструкция 

на съществуваща пергола. 

След ремонта в сградата 

ще могат да се организират 

конкурси, изложби и различни 

видове развлекателни меропри-

ятия, за подготвителна работа 

с деца и юноши по професионал-

на ориентация и др. Отново ще 

заработи и ресторант с тераси 

над реката.

„Това е едно от емблематич-

ните места на Ямбол и вярвам, 

че ще го наситим с много дей-

ности и ще му дадем нов живот. 

Младите хора на нашия град за-

служават най-доброто и вярвам, 

че СМР ще приключат качест-

вено и в срок. При желание, как-

то беше и преди, мястото ще 

може да се използва и от младо-

женците на Ямбол“, коментира 

кметът на града Валентин Ре-

вански.

„Главболгарстрой“ АД ще превърне запуснатата сграда на 
Младежкия дом в културен център, финансирането е от ОПРР

„Първа копка” за реконструкция на поред-

ния подетап от водопроводната мрежа в 

Павликени направиха кметът инж. Емануил 

Манолов, заместник областният управител 

Станислав Николов и представителят на из-

пълнителя ДЗЗД „ВТ АЙ“ инж. Любомир Шер-

бетов.

Срокът за реализация по настоящия по-

детап е 270 календарни дни. Строителен и 

инвеститорски контрол на обекта ще осъ-

ществява фирма „Стройконтрол – ГТ” ООД, 

гр. Шумен, а фирма „Уотър Дизайн” ЕООД, гр. 

София, поема авторския надзор.

Строителните дейности ще се извърш-

ват по улица „Атанас Хаджиславчев”, сред-

ствата в размер на 539 850 лв. са предоста-

вени с решение на Министерския съвет за 

отпускане на допълнителни трансфери. 

„Голяма част от водопроводната мрежа 

на град Павликени беше реконструирана при 

изпълнението на първия етап. По отношение 

на ВиК сектора Павликени изпреварва значи-

телно повечето градове от нашия калибър 

по пречистване на отпадните води със 70% 

подменена канализация и с над 70% подме-

нена водопроводна мрежа. Двата най-важни 

приоритета за нас са реконструкцията на 

уличната и пътната инфраструктура и на 

ВиК инфраструктурата“, изтъкна инж. Ма-

нолов. 

Това е вторият значим инфраструктурен 

обект, който започва от началото на годи-

ната в град Павликени. Преди дни беше на-

правена първа копка на рехабилитацията на 

улица „Георги Кирков“, която е стратегическа 

за града. 

Общата стойност на инвестицията там 

е 452 126 лв. с ДДС, като парите са от бю-

джета на община Павликени.

„През миналата година вложихме над 

1 млн. лв. в реконструкция и рехабилитация 

на пътна и улична мрежа и по всичко личи, че 

и през новата година ще има много работа“, 

каза инж. Манолов по време на церемонията 

за старт на строителството. „Започването 

на ремонта в разгара на зимата няма да на-

мали качеството на строителната работа. 

С модерните технологии, новите материали 

и напредъка на строителната химия отдав-

на строителството не е сезонен отрасъл, 

а целогодишен“, подчерта кметът, който е 

строителен инженер.

Ремонтните дейности ще изпълнява ДЗЗД 

„Улици Павликени“ – Севлиево, с управител Не-

вена Станчева-Иванова. Строителният над-

зор е поверен на „Ведипема“ ЕООД – София, с 

управител Димитър Димитров.

„На живущите на улицата обещавам една 

красива и достъпна среда и ги моля за тър-

пение и толерантност по време на строи-

телните работи“, каза Невена Станчева-

Иванова.

Започва дългоочакваната рес-

таврация на фасадата на къща „Пав-

лити” в Стария Пловдив. Сградата 

е архитектурно-строителен и худо-

жествен паметник на културата и 

притежава статут на недвижима 

ценност с категория „национално 

значение“

Емблематичната за града къща 

е строена в средата на XIX век и е 

била собственост на богатия тър-

говец от Пещера Георги Павлити 

(Политоглу). С богатата си худо-

жествена декорация, характерното 

еркерно наддаване, арковидни про-

зорци и изписания холкел обектът е 

един от пространствените и градо-

устройствени репери в тъканта на 

Стария град. През годините е използ-

вана като представителна приемна 

на Комитета за изкуство и култура, 

там са се помещавали Националният 

дарителски фонд „13 века България“, 

Студентският дом и Общинска фон-

дация „Пловдив 2019“. След това тя 

е затворена за посетители, а със-

тоянието й прогресивно се влошава.

„След като първият избран из-

пълнител по обществената поръчка 

през 2021 г. се отказа, през минала-

та година Общинският институт 

„Старинен Пловдив“ организира нова и 

сключи договор с фирма „Рестстрой“ 

ЕООД“, съобщиха от общината. 

Срокът за изпълнение е 294 ка-

лендарни дни от предаване на обек-

та на изпълнителя, но не по-късно от 

15 декември 2023 г. Стойността на 

договора е 149 966 лв. без ДДС.

Консервационно-реставрацион-

ните дейности са съгласувани с 

Министерството на културата. 

Автор на проекта е авторитетни-

ят пловдивски реставратор Никола 

Стоянов. 
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Мощен. 
Ефективен. 
Електрически. 
Liebherr R 950 Tunnel-E e идеален 
за екстремно тежките условия 
за работа под земята при нулеви 
вредни емисии и без компромис 
в мощността. Електрическото 
захранване е допълнено от мобилен 
комплект батерии, позволяващи 
придвижването му на по-големи 
отсечки .

www.liebherr.com 

R 950 Tunnel-E              

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

Георги Сотиров

Инж. Денчева, възпитаниците на 
русенската Професионална гимназия 
организират работата на строител-
ните площадки не само в Европа, а и 
по целия свят.

Без да омаловажавам приноса на ос-

таналите колеги от професионалните 

гимназии в страната, считам, че и на-

шата роля в този процес е значима. За-

вършилите при нас са много търсени, за-

щото в образователно-възпитателния 

процес се опитваме да им внушаваме, че 

професията е конвертируема в цял свят. 

Ако усвоят основните теоретични зна-

ния и практически умения, те могат да 

ги надграждат и да се реализират на ев-

ропейския и световен трудов пазар. Това 

ги амбицира и им дава самочувствие на 

личности, които могат да изграждат 

кариера.

Защо в последните години се ори-
ентирате и към по-нетрадиционни за 
професията специалности?

Действително освен класически-

те за една професионална гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия 

специалности, като „Строителство и 

архитектура“, „Транспортно строител-

ство“, „Водно строителство“, „Геодезия“ 

и „Архитектурна реставрация“, предла-

гаме и атрактивни, които обаче се ро-

деят с традиционните. Това са „Брокер 

на недвижими имоти“, „Художествена 

керамика“, „Интериорен дизайн“, а от 

учебната 2023-2024 г. ще имаме и „Прос-

транствен дизайн“. 

Подготовката, която предоставяме 

в професионалната област „Изкуства“, 

се харесва много на младите хора, за-

щото имаме необходимата материална 

база и изключителни преподаватели, кои-

то мотивират децата и изграждат от 

тях творци. Тези успехи дадоха стимул 

да разширим палитрата в това направ-

ление и да включим в приема си и други 

специалности, като „Компютърна гра-

фика“ и „Графичен дизайн“. Те са и с висок 

рейтинг в Русе и привличат най-добри-

те ученици от много градове в Северен 

Централен и Североизточен регион. 

При планиране на приема се ръково-

дим от две неща - интереса на ученици-

те и потребностите на работодатели-

те. Имаме защитени професии и такива 

с очакван недостиг на пазара на труда. 

Развихме и дуална форма на обучение, 

която се наложи преди четири години и 

интересът не спада. За всички младе-

жи предлагаме и разширено изучаване 

на английски език, което допринася за 

трайното му усвояване, за използването 

му при международните практики и за 

комуникационно усъвършенстване.

Споменахте добра материална 
база, какво повече имате от други по-
добни училища? 

Единствено нашата гимназия раз-

полага с оборудвани три ателиета 

по рисуване, скулптура и керамика, с 

грънчарски колела и пещ за изпичане на 

готовите пластични керамични фор-

ми, където учениците могат сами да 

развихрят творческата си фантазия 

и нагледно да материализират идеите 

си. Те са подпомагани и вдъхновявани 

от прекрасни учители – скулптур, ке-

рамик, двама художници, които получи-

ха признание за своя труд, като бяха 

удостоени през 2018 г. с престижна-

та награда „Русе“. Усилията ни в по-

сока повишаване качеството на обу-

чението бе достойно оценена и от 

Министерството на образованието и 

науката (МОН). ПГСАГ „Пеньо Пенев“ 

вече има статут на Център за ви-

соки постижения в професионалното 

образование и обучение. Тя е една от  

28-те гимназии в страната с такава 

висока оценка. Това ще ни даде възмож-

ност за инвестиции чрез Националния 

план за възстановяване и устойчивост.

Цялостният процес на модернизира-

не на гимназията обхваща и социално-

битовия елемент от училищната сре-

да, както и модернизиране на зоните 

Инж. Камелия Денчева, директор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“, Русе:

Училището е сред 28-те в цялата страна със статут на Център  
за високи постижения в професионалното образование и обучение

Снимка авторът

за отдих и свободно време. За учениците 

от региона имаме изцяло ново обзаведено 

ученическо общежитие на територията на 

гимназията. Считам, че е за отбелязване 

фактът, че обръщаме внимание на „зелена-

та” енергия, като със собствени средства 

сме осигурили топлата вода на домуващи-

те с 15 соларни панела. 

Разполагаме с две зони за спорт в сво-

бодното време, обзаведени с 8 уреда за 

фитнес на открито, фитнес зала, място 

извън библиотеката, което се използва 

от учениците като неформална среда за 

четене.

Центърът за професионално образо-
вание (ЦПО) към училището работи по 
европейски проекти. Разкажете повече.

Нашите усилия да се наредим сред 

предпочитаните учебни заведения в об-

ластта, а и в целия Североизток дават 

резултати благодарение на активната ни 

международна проектна дейност. Напра-

веното в периода от 2017 г. до сега даде 

възможност за развитие на над 300 уче-

ници и 50 преподаватели от гимназията 

да осъществят международни мобилности 

при партньори от Италия, Германия, Ирлан-

дия, Испания, Латвия, Португалия и Вели-

кобритания. 

Нашата гимназия е бенефициент по 

проект „Усвояване на европейския опит 

за предоставяне на качествено професио-

нално обучение на възрастни”, по програ-

ма „Еразъм +“ на ЕС и сме единственият в 

страната център, одобрен за присъждане 

на „Еразъм +“ акредитация 2022-2027 в сек-

тор „Образование за възрастни“. Акреди-

тацията е престиж за всяка организация 

и оценка за високото качество на реали-

зираните международни проекти. ЦПО е 

един от малкото центрове в страната 

към държавна професионална гимназия, 

получили лиценз от Националната агенция 

за професионално образование и обучение 

през 2008 г. Освен активната си обучител-

на дейност той развива и международна. 

Успешно сме реализирали четири проекта 

при партньори в Португалия, град Архош 

де Валдевеш, Испания, град Валенсия, и в 

Италия, във Флоренция и Неапол. 

Акредитацията дава възможност на 

обучаеми и лектори да повишават профе-

сионалната си подготовка, да черпят меж-

дународен европейски опит. В тази връзка 

според „Еразъм план“ на ЦПО към ПГСАГ за 

периода на акредитацията до 2027 г. ще 

бъдат обхванати 58 обучаеми и 39 лекто-

ри. 

Партнирате ли си със строителния 
бранш?

Радваме се на добро сътрудничество 

с ОП на КСБ – Русе. Съвместните инициа-

тиви са много ползотворни и имат широк 

отзвук и висока оценка от тукашната об-

щественост. През април 2022 г. гимнази-

ята бе домакин на кръг от Националното 

състезание „Най-добър млад строител“, 

което се проведе в „Арена Русе“. Прекрас-

ната материална база на залата даде 

възможност за разгръщане на всички със-

тезателни дисциплини и за изява на състе-

затели от цялата страна. Това нямаше да 

е факт без активното участие и подкрепа 

от страна на ОП на КСБ - Русе. Всеобщо-

то мнение на колеги, ученици, оценители, 

спонсори, представители на МОН и кмета 

беше, че организацията беше на най-високо 

ниво, което следващите домакини ще жела-

ят да постигнат.

Активна роля за нашето добро сътруд-

ничество има и дейността по осъщест-

вяване на производствените практики в 

дуалната форма на обучение. За тяхното 

провеждане на конкретно работно място 

имаме сключени договори със 79 фирми, 

членове на ОП Русе, които са приели над 

300 ученици от гимназията.
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Концепцията Полимерополис е за мащабируем модел, който може да се разраства на етапи
поредица от градски „пръс-

тени“ със смесено пред-

назначение. Всеки от тях 

съдържа местообитание, 

което прилича на огромна 

океанска лагуна, чийто 

пръстен е нещо като гра-

ница за събиране на отпа-

дъци, съставена от мрежи 

и растителност, свързани 

с фиторемедиацията. 

Това създава санитар-

на среда, където могат да 

процъфтяват всякакви ви-

дове живот, особено мор-

ски.

Гигантският плаващ 

Полимерополис няма да Ви 

позволи да се удавите в 

собствения си боклук, той 

ще бъде изграден основно 

от рециклирани пластма-

сови отпадъци, открити 

във водата, които ще бъ-

дат нарязани и пресовани 

в местни плаващи инста-

лации, предназначени да 

произвеждат компоненти 

от рециклираната стро-

ителна система. Градо-

вете, заобиколени от за-

щитна бариера, ще могат 

да генерират собствени 

ресурси; приливното дви-

жение ще осигури елек-

тричество, а обратната 

осмоза ще произвежда пи-

тейна вода. 

Следвайки убеждението, че играта не е само 

за деца, 100architects са проектирали уникално 

пространство за всички, независимо от тяхната 

възраст. Площадката Pegasus Trail в Chongqing в 

Китай е като атракцион, слят с градския пейзаж 

и достъпен за всеки. 

Дизайнът на тази многофункционална площад-

ка за игра, а оттам и името й Pegasus, е вдъхновен 

от конния спорт с прескачането на препятствия. 

Митичният крилат кон оставя след себе си въл-

шебна жълта следа, лъкатушейки около кръгли 

миниплощадки, които служат като платформи за 

отдих и социални взаимодействия, превръщайки 

игралната среда в многофункционално общест-

вено пространство, на което да се наслаждават 

както деца, така и възрастни.

Дизайнерският център на компани-

ята за дамско облекло Xin Нee и нейни-

те дъщерни дружества, проектиран от 

MAD Architects, е завършен. Строител-

ството продължи повече от седем го-

дини. Комплексът се намира в Ксиамен, 

пристанищен град на югоизточния бряг 

на Китай. 

„Сградата е замислена като жива 

система с подобна на тяло структура – 

тя изследва връзката между интериор 

и екстериор“, коментират авторите.

Архитектурата има за цел да съз-

даде гъвкаво иновативно работно мяс-

то, което размива границите между ин-

териор и пейзаж. Това решение „трябва 

да обедини хората”, казват проектан-

тите. Усещането за единство се по-

стига благодарение на аранжировката 

под формата на звезда и голямо коли-

чество полупрозрачен полимер, който 

органично обгръща и шестте „клона”. В 

центъра на обекта има атриум с шест 

извити секции, подобни на венчелист-

чета, които го заобикалят. Площта е 

около 61 000 кв. метра. 

Крайбрежният Ксиамен има под-

чертан субтропичен климат, който 

е повлиял на цялостния дизайн. За да 

предпази интериора от палещото 

слънце и да осигури вентилация през 

горещия сезон, зданието е облечено в 

полупрозрачна обвивка, монтирана на 

метална рамка, състояща се от тън-

ки диагонални опори. Черупката нама-

лява интензитета на светлината с 

60%. В същото време придава лекота 

на фасадата и изглежда като плаващ 

воал.

В центъра на атриума е работна 

зона с буйна зелена градина и водни еле-

менти, което осигурява плавен преход 

към пейзажа. Екипът търси откритост 

и прозрачност в цялата структура, 

създавайки визуална комуникация между 

етажите и отделите. 

По същия начин е украсено и място-

то за срещи, отворено за служители и 

посетители. Прозорец с форма на облак 

в горната част позволява на въздуха да 

циркулира в цялата сграда. Пешеходен 

мост се издига над него и свързва раз-

личните отделения - в него ще се про-

веждат модни ревюта на Xin Нee като 

на подиум.

Тенденцията към бърз 

спад на разрешенията за 

строителство на апарта-

менти в Германия е продъл-

жила и през 2022 г. и това 

се възприема като лош сиг-

нал за задълбочаване на не-

достига на жилища, съобщи 

Федералната статистиче-

ска служба. Правителство-

то вече призна, че няма да 

изпълни целта си за стро-

ителство на 400 000 нови 

жилища годишно.

През ноември 2022 г. в 

страната е било одобрено 

изграждането на 24 304 

жилища, или с около 16% 

по-малко, отколкото през 

същия период на предход-

ната година. 

Експерти от базирания 

в Мюнхен институт Ifo 

сочат, че от януари до но-

ември са одобрени 321 757 

жилища, което е спад с 

5,7% спрямо същия период 

на 2021 година. При едно-

фамилните имоти той е 

още по-голям - 15,9%.

Според твърденията на 

много строители има заба-

вяне дори на проекти с го-

това документация и дори 

такива, които се отменят 

напълно. Това е и обясне-

ние на факта, че цените 

за ново строителство на 

класически жилищни сгради 

са нараснали с почти 17% 

през ноември.

Това се случва в мо-

мент, в който значител-

ната имиграция, най-вече 

на бежанци от Украйна, 

е довела до нарасналото 

търсене.

Според оценките по-

настоящем има дефицит 

на около 700 000 апарта-

мента в Германия.

Snohetta интегрира 

традициите на Норвегия и 

Горния среден запад в ди-

зайна на културния кампус 

Vesterheim в Декора, Айова, 

САЩ. Обектът ще приеме 

Националния норвежко-

американски музей и учи-

лище за народно изкуство 

и ще изследва многообра-

зието на американската 

имиграция през призмата 

на норвежкия опит. 

Новата сграда е раз-

гърната на 2438 кв. м и е 

планирана като основно 

пространство за културен 

живот. Тя трябва да бъде 

завършена през лятото на 

2023 г., след като Snohetta 

работи по нея от 2019 г. 

А в т ор и т е  ч е р п я т 

вдъхновение от норвежки-

те занаятчийски тради-

ции, но използват местни 

материали – дърво и тух-

ли, за да почетат и култу-

рата на Декора. 

Извисяващ се дървен 

балдахин, който е произве-

ден в Минесота, определя 

образа на кампуса от ни-

вото на улицата, отвеж-

дайки посетителите към 

рецепцията. Гъвкавите 

галерии на по-високото 

ниво показват артефакти 

и произведения на изку-

ството, като същевре-

менно създават връзка с 

образователния център и 

училището за народно из-

куство. 

Горните етажи включ-

ват пространства за 

учебни стаи и офиси в до-

пълнение към галериите.

Вече готовият край 

зданието парк предлага 

обществени зелени площи 

за целогодишен достъп до 

различни растения, прене-

сени от мигранти. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Глобалното затопляне 

продължава, ледниците 

се топят и морското рав-

нище се покачва и с това 

проектите за адаптира-

не към океана се увелича-

ват. Estudio Focaccia Prieto 

предлага концепцията за 

Полимерополис, гигантски 

клъстер от плаващи гра-

дове. 

Представен като ма-

щабируем модел, който 

може да се разраства на 

етапи, проектът включва 
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Германският дизайнер Стефан Диц превръща жиците в художествен елемент
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Осветлението е в чел-

ните редици на дизайна 

днес – новите тенденции 

предполагат, че светлина-

та може да се превърне в 

материал, а осветителна-

та система да се адапти-

ра възможно най-гъвкаво 

към нуждите на личност-

та.

Студиото на немския 

дизайнер Стефан Диц 

Plusminus предлага разра-

ботка, която е иноватив-

на и проста едновременно. 

Колекцията е настроена 

да определи бъдещето на 

дизайна на осветлението, 

като направи светлината 

пластична и осезаема, а с 

осветително тяло може 

да се борави напълно без-

опасно и да се мести спо-

ред променящите се нужди 

благодарение на проста 

текстилна лента, която 

пренася електричество-

то.

А в т о р ъ т  о п и с в а 

Plusminus като „светлина 

без граници“, която „се 

адаптира към всяка ар-

хитектура, улеснявайки 

различни композиции от 

висулки, полилеи, стенни 

и таванни осветител-

ни тела и разделители 

на  пространството“ . 

„Plusminus е кутия с ин-

струменти,  която Ви 

позволява да решавате 

невероятно количество 

проблеми с осветление-

то“, обяснява още Диц. 

Колекцията включва 

Sphere за 360-градусова 

околна светлина, Spotlight 

за насочено или акцентно 

осветление и линеен дифу-

зер за общо осветление.

Системата предлага 

възможност сами да съз-

дадете уникални и ориги-

нални решения за интери-

ора във всякакъв мащаб, 

като използвате множе-

ство свързващи и взаимо-

заменяеми части. Освети-

телните тела могат да се 

поставят по няколко, като 

се използва простата сис-

тема „щракни и се свър-

жи“. Освен това Plusminus 

се конфигурира с помощта 

на безплатен софтуер.

Plusminus набира попу-

чрез различни похвати.

„Прибирането“ на при-

родата вътре решава 

много градоустройстве-

ни проблеми, идващи от 

индустриализацията на 

света и фокусирането на 

нарастващото население 

в градовете. То трябва да 

изглежда различно в зависи-

мост от региона, в който 

човек живее, както и от 

заобикалящата го култура, 

климат и дори гъстотата 

на населението. Биофилен 

дизайн някъде в пустиня-

та не може и не трябва да 

бъде възпроизведен както 

в регион с четирисезонен 

климат. 

В дизайна или декора на 

дома по много начини свър-

заността с флората не е 

сложна за изпълнение. 

Според американския 

учен проф. Едуард Уилсън, 

който два пъти е награж-

даван с „Пулицър“ в област-

та на биологията, всеки от 

нас е склонен да промени 

поведенческите си моде-

ли именно черпейки сила и 

вдъхновение от природата.

Изследванията показ-

ват също, че възможност-

та да видите зеленина от 

(или в) дома си може да на-

мали симптомите на тре-

вожност и депресия. А на-

личието на много зеленина 

в дома Ви е лесен начин да 

подобрите общото си със-

тояние.

Интересна  подроб-

ност е, че с тази „добавена 

стойност живот“ има сми-

съл само ако не внасяте с 

нея и пластмаса. Кашпите 

от естествени материали 

и керамика дори и сами по 

себе си помагат за връзка-

та с природата. 

лярност отскоро, тя е за-

почната още през 2018 г. 

по молба на фабриката 

Vibia, която търси концеп-

ция, базирана на връзката 

между положително и от-

рицателно. Стефан Диц 

решава да намери начин 

да захранва лампата, из-

оставяйки класическото 

окабеляване и изваждайки 

го на показ. „Виждам ра-

ботата си малко като на 

магьосник. Става дума за 

създаване на чар, каране на 

нещата да изчезват или 

правене на невъзможното 

лесно. Не ми харесва осо-

бено, когато резултатът 

показва твърде много уси-

лия“, разказва авторът.

Използваните от Диц 

проводими текстилни лен-

ти, които могат или да 

бъдат опънати в строги 

геометрични подредби, 

или по-гъвкаво и свободно 

оформени в извивки, нару-

шават много от основни-

те принципи на дизайна на 

осветлението. „Харесва 

ми да използвам гравита-

цията като сила срещу 

материален обект. Имен-

но от диалога на тези две 

сили обикновено се раж-

дат красивите форми. Ра-

ботихме с работилница за 

прототипи в Берлин, за да 

измислим няколко метода 

за тъкане, наслагване на 

нишки, докато получихме 

крайния материал с изклю-

чително качество“, казва 

ръководителят на базира-

ното в Мюнхен студио.

Една от основните 

тенденции в последните 

години е нуждата от лесен 

достъп до природата. Тя се 

проявява не само в об ласт-

та на градоустройството 

и недвижимите имоти, но 

и в интериора. Платформа-

та Pinterest Predicts обяви, 

че биофилният дизайн ще 

е водещ и през настояща-

та 2023 г. Причината е, че 

той задоволява бързо нара-

стващата нужда от кому-

никация с външната среда, 

като за всички, които ня-

мат достъп до градината, 

предлага усещането за хар-

мония и спокойствие, което 

предоставят растенията 

вътре. 

Докато терминът би-

офилия, който се обяснява 

като „вътрешно осъзната 

емоционална свързаност 

на хората с другите живи 

организми“, все още е не-

познат за мнозина, той да-

леч не е нова концепция и в 

строителната индустрия 

навлиза почти агресивно с 

цел да увеличи свър за ност-

та на обитателите на една 

сграда с външната среда 
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ 25 ГОДИНИ 
СТОЛИЧНО 
МЕТРО

Искра Михайлова, 
евродепутат, 
зам.-председател на 
Групата „Обнови Европа“

Инж. Йордан Николов, 
председател на секция 
„Изолации“ към КСБ и 
изп. директор на БАИС

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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„Български пощи“ ЕАД

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

Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП Ямбол, Белла Сиракова – ОП Враца, Рени Александрова – 

ОП София, Василена Димова – ОП Русе, Роза Никова – ОП Кюстендил, Станислава Босева – ОП Плевен, Недялка Маргаритова – 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 

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ДО   

Милан Костадинов – 75 г., секция „Инженерно 

строителство“ 

Валентин Петров – 70 г., РКСВ Варна 

Жечка Читакова – 80 г., РКСВ Пловдив 

Каньо Стоянов – 80 г., РКСВ Димитровград 

Ваньо Иванов – 70 г., РКСВ Кърджали 

Цветко Цветков – 70 г., РКСВ Враца 

Васил Тодоров – 75 г., РКСВ Враца 

Любен Джиков – 90 г., РКСВ Самоков 

Иван Иванов – 80 г., РКСВ Враца 

Здравко Стефанов – 80 г., РКСВ Димитровград 

Емануил Ерменков- 70 г., РКСВ Монтана 

Емил Лазаров – 70 г., РКСВ Враца 

Антон Балтаджиев – 80 г., РКСВ Ямбол 

Кръстина Найденова – 75 г., РКСВ Варна 

Радко Петров – 75 г., секция „Инженерно 

строителство“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Национал-

ния клуб на строителите  ветерани  и  лично от мое 

име най-сърдечно Ви  поздравявам с Вашия  юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме  Ви  здраве,  бодър дух и дълги годи-

ни да се радвате на уважението на Вашите близки, 

колеги и съграждани!

                    

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                     

Януари 2023 г.      Инж. Тодор Топалски 

                            Председател на УС на НКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

Снуп Дог, Гло-

ри я  Естефан и 

Шаде са сред из-

браните, които 

ще да бъдат въ-

ведени в Залата 

на славата на ав-

торите на песни. 

Церемонията ще 

се състои на 15 юни в хотел „Мариот маркис“ в Ню Йорк.

Снуп Дог, който е създател на сингли, като Drop It 

Like It's Hot и Gin & Juice, ще се присъедини в залата 

към рапъри, като Миси Елиът и Джей-Зи. Глория Есте-

фан е отличена за популяризирането на латино ритми-

те с хитове, като Rhythm Is Gonna Get You и Let's Get 

Loud. Шаде, позната с песни като Smooth Operator и The 

Sweetest Taboo, ще е сред избраните соул-джаз изпъл-

нители.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

За първи път световноизвестни-

ят американски актьор Джон Мал-

кович ще играе на българска сцена. 

През февруари холивудската звезда 

пристига в София заедно с една от 

най-популярните литовски актриси 

Ингеборга Дапкунайте. Двамата ще 

си партнират в спектакъла „В са-

мотата на памуковите полета“ от 

Бернар-Мари Колтес на режисьора 

Тимофей Кулябин. Родната публика 

ще има невероятната възможност 

да ги гледа единствено на 16, 17 и 18 

февруари в Народния театър „Иван 

Вазов“. Представленията ще бъдат 

на английски език, а български суб-

титри ще се излъчват на специални 

монитори.

Началото на актьорската кари-

ера на Джон Малкович  е свързано с 

театъра. В киното дебютира през 

1984 г. с филма „Място в сърцето“, 

за който е номиниран за „Оскар“ в 

категорията за най-добра мъжка 

второстепенна роля. Малкович е 

участвал в над 90 филма, като някои 

от най-запомнящите му роли са в 

„За мишките и хората“, „Под прицел“, 

„Опасни връзки“, „Въздушен конвой“, 

„Играта на Рипли“, „Изгори след про-

читане“, „Полетата на смъртта“, 

„Империята на Слънцето“, „Желязна-

та маска“ и, разбира се, „Да бъдеш 

Джон Малкович“. През последните 

години се изявява в няколко сериала, 

сред които се откроява участието 

му в драмата на Паоло Сорентино 

„Новият папа“.

Това няма да е първото госту-

ване на Джон Малкович у нас. Преди 

6 г. той бе в България за снимки на 

продукцията „Без окови“, в която си 

партнира с Ейдриън Броуди и Анто-

нио Бандерас.

През февруари българската публика ще може да го гледа 
във „В самотата на памуковите полета“

На 28 февруари концертът „Една нощ в операта“ ще 

почете великия Фреди Меркюри. Шоуто ще събере оби-

чани рок музиканти и Оркестъра на Опера Пловдив на 

сцената на Зала 1 на НДК. Те ще представят 20 от 

най-известните песни на легендарната британска група 

Queen. 

Вечните хитове ще бъдат изпълнени от Славин 

Славчев, известен с умелото си превъплъщение в образа 

на Фреди Меркюри, както и музикантите Дони, Славчо 

Николов, Венко Поромански, Михаил Шишков-син заедно с 

оркестър и хора на Пловдивската опера с диригент Kон-

стантин Добройков. В спектакъла ще участва и Вера 

Гиргинова, сопрано.

През 2023 г. след 3-го-

дишна пауза у нас се завръща 

най-мащабното събитие за 

поп култура Aniventure Comic 

Con. Феновете на аниме, 

манга, гейминг, косплей и ко-

микс културата отново ще 

се съберат на популярния 

фестивал заедно със звезди 

от цял свят. Най-цветното 

мероприятие в София ще се 

проведе на 8 и 9 юли в Интер 

Експо Център.

Aniventure Comic Con няма 

да изневери на стила си и ще 

предложи оригинална програма. Феновете на азиатската 

култура ще се насладят на множество интересни панели, 

демонстрации, прожекции и лекции, а най-добрите геймъри у 

нас отново ще имат възможността да се състезават за го-

леми награди. В палитрата от забавления се нареждат още 

и традиционният Cosplay конкурс, състезанието по K-pop, 

срещи с гостуващи актьори от любими касови продукции и 

щандовете на легендарни художници от света на комиксите. 

Залите на Интер Експо Център ще предложат още редица 

кътове за забавления, срещи с най-популярните инфлуенсъри 

и влогъри у нас, премиери на книги и много други.
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Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

%50

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.

Обем до 5000 знака + 1 снимка Цена – 500 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


