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Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, и
инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“:

Инж. Асен Соколов, председател на 
ОП на КСБ – Смолян:

BG.121357Q/U

Изключително важно е с КСБ да 
стартираме Фонд „Професионално 
обучение“ и „Помирителна комисия и 
доброволен трудов арбитраж“ 

Участието в благотворителни 
инициативи е традиция за 
строителните фирми от 
ОП Смолян

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-8  стр. 9

Емил Христов
Ренета Николова

Разширеният управителен 

съвет на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) 

избра арх. Иван Несторов за 

изпълнителен директор на 

браншовата организация. За-

седанието се състоя в сгра-

дата на КСБ.

За позицията бяха постъ-

пили три кандидатури – на 

Пламен Никифоров, на арх. 

Иван Несторов и на проф. 

Венелин Терзиев. Изборът се 

проведе чрез тайно гласуване.

Членовете на УС с голямо 

мнозинство избраха арх. Нес-

торов за изп. директор на Ка-

марата. Арх. Иван Несторов 

има дългогодишен опит в ди-

рекция „Архитектура и градо-

устройство“ на СО, бил е и.д. 

главен архитект на София, 

заемал е ръководни позиции в 

Министерството на инвес-

тиционното проектиране и 

Министерството на регио-

налното развитие и благоу-

стройството. Бил е началник 

на ДНСК, както и директор на 

дирекция „Геозащита и бла-

гоустройствени дейности“ 

в МРРБ. След провеждането 

на избора председателят на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзиев 

поздрави арх. Несторов и му 

пожела успех в отговорната 

работа, която му предстои.

„Благодаря на членовете 

на Управителния съвет за 

избора и доверието. Искам 

да работя с човеци“, от своя 

страна каза арх. Иван Несто-

ров.

Разширеният УС на Камарата прие разпределението на 
представителите на ръководството по ресори и по основни политики 

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
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.leo-bg.com
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Работна група ще обсъжда възможностите 
за изграждане на магистрали на концесия

В. „Строител“

Работна група от предста-

вители на Министерството на 

регионалното развитие и благоу-

стройството (МРРБ) и на стро-

ителния бранш ще разглежда 

възможностите и вариантите 

за изграждането на магистрали 

на концесия. Това беше обсъдено 

по време на среща между минис-

търа на регионалното развитие 

и благоустройството арх. Иван 

Шишков, инж. Илиян Терзиев, 

председател на УС на Камарата 

на строителите в България, и 

представители на ръководство-

то на КСБ, инж. Стефан Чайков, 

председател на УС на Българска 

браншова камара „Пътища“, и 

представители на ръководство-

то на ББК „Пътища“. 

Идеята за работната група 

беше на регионалния министър 

и тя бе подкрепена от пред-

ставителите на КСБ и ББКП. 

„Единственият вариант да се 

построят всички магистрали 

е на концесия“, заяви министър 

Шишков и обобщи, че така ще 

има възможност да се изграж-

дат два пъти повече пътища. 

Обсъдена бе и възможността 

да бъде създадена още една  ра-

ботна група, която да разгледа 

промени в проекта на Закон за 

ВиК. Коментирана бе възмож-

ността „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД да може да финансира без-

възмездно изграждането на пуб-

лични активи, а не под формата 

на заем, каквато е единствена-

та законова възможност сега.

От страна на КСБ и ББК „Пъ-

тища“ отново бяха повдигнати 

въпросите за индексацията и 

разплащанията към фирмите. 

Министър Шишков съобщи, 

че са подписани всички споразу-

мения за индексиране на изпъл-

няваните сега с финансиране от 

ОП „Околна среда 2014-2020“ ВиК 

проекти, с изключение на 3 – за 

Варна, Бургас и Стара Загора. 

Комуникацията с тези ВиК дру-

жества продължава. Предстои 

споразуменията да бъдат съгла-

сувани от Управляващия орган на 

програмата и индексацията да 

влезе в сила.

„Всички тези обекти трябва 

да бъдат завършени и ще бъдат 

финансирани“, категоричен беше 

министър Шишков. Той посочи, 

че ще се търси механизъм да се 

разплати и индексирането на 

останалите, но беше категори-

чен, че индексация на цените по 

ин хаус договорите не може да 

има. „Отворени сме на всякакви 

разговори, но във възможности-

те на закона и така, че да бъде 

защитен публичният интерес“, 

каза още той. 

Арх. Шишков заяви, че се пра-

ви възможното да се продължи 

строителството по големите 

инфраструктурни обекти. Той 

обяви, че с решение на Минис-

терския съвет за отчуждаване 

на терени по АМ „Европа“ ще се 

даде възможност за строител-

ство и в последния участък от 

магистралата – между Сливни-

ца и Северната скоростна тан-

гента на София. Иван Шишков 

бе категоричен, че ако до края 

на годината няма 50% напре-

дък по него, ще бъдат загубени 

средствата от европейското 

финансиране за довършването 

на аутобана.

По думите му предстои пус-

кане в експлоатация на 7 км от 

лот 1 от скоростния път Мездра 

- Ботевград. Прави се процедура 

да се промени проектът на под-

робен устройствен план, така 

че вместо кръгови кръстовища 

да се изградят пътни възли. В 

участъка Ружинци - Монтана 

усилено се работи за отчужда-

ване на терените по трасето.

Министърът добави, че през 

2023 г. ще започне строител-

ство по магистралните участъ-

ци Русе - Бяла и обхода на Бяла. В 

напреднала фаза е процедурата 

за участъка Бяла - Велико Търно-

во. Подготвя се и обществена 

поръчка за изготвяне на идеен 

проект за продължение на ауто-

бана към ГКПП „Маказа“. Такава 

предстои и за магистралата от 

Дупница до Северна Македония.

„Придвижва се и процедурата 

по строителството на тунела 

под Петрохан. Автомагистрала 

„Черно море“ също е на дневен 

ред“, отчете арх. Шишков. Той 

изтъкна, че се търси решение и 

как да продължи максимално бър-

Снимка Ренета Николова

Министър Иван Шишков:

зо изграждането на АМ „Хемус“ 

по законов начин. Министърът 

предложи 7-и и 8-и участък да бъ-

дат разделени на 3 подучастъка, 

за да може проблемните отсечки 

да бъдат заобиколени, докато се 

намери законов механизъм, а ос-

таналите да бъдат одобрени. До 

края на седмицата предстои из-

даване на заповед за одобряване 

на ПУП за участък 9.

Арх. Иван Шишков отново 

призова представителите на 

строителния бранш да се тър-

си механизъм за изменение на 

Закона за устройство на тери-

торията, така че незаконното 

строителство по важните ин-

фраструктурни обекти да бъде 

обявено за търпимо и работата 

по тях да продължи. Другата сед-

мица ще бъде излъчена работна 

група, която да обсъди каква 

точно промяна в тази посока да 

бъде записана в ЗУТ, след което 

подготвеният проект да бъде 

внесен в следващото Народно 

събрание.

Арх. Шишков обяви, че ще за-

върши процедурата по обявяване 

за незаконни на започнатите не 

по правилата строежи, но няма 

да прави наказателни постано-

вления, защото според него фир-

мите нямат вина за създалата 

се ситуация.

„Разчитам да продължим ди-

алога, какъвто беше. За целия 

бранш ще е добре да намерим 

механизъм за промяна на ЗУТ. 

Проблемите са решими“, каза в 

заключение регионалният ми-

нистър.
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22 февруари
Инж. Михаил Драганов, председател на ОП на КСБ – Разград

Наклонени 
подемници за 
соларни панели
За строителни материали!
За дограма, стъкла и мебели!

www.solarlift.bg
sales@solarlift.bg
0877 360 060

В следваща  точка 

от дневни я  ред  беше 

представено и одобре-

но разпределението на 

представителите  на 

ръководството на Кама-

рата на строителите в 

България по ресори и по 

основните политики на 

браншовата организация 

за 2023 г.

Гласувано бе и пред-

ложение за изменение и 

допълнение на „Вътреш-

ните правила за възлага-

не управлението и/или из-

пълнението на проекти“, 

в които Камарата е во-

деща организация или ор-

ганизация партньор. До-

клад по точката направи 

инж. Любомир Качамаков, 

зам.-председател на УС 

на КСБ и председател на 

ОП на КСБ – София, и ви-

цепрезидент на CICA. 

В рамките на Разши-

рения управителен съвет 

бяха приети и изключени 

членове на Камарата на 

строителите в България.

В т. „Разни“ членовете 

На 15 февруари преди заседание на Изпълнително-

то бюро на Камарата на строителите в България по 

инициатива на Областното представителство на 

КСБ – Смолян, членовете на ИБ и Управителния съвет 

на КСБ Владимир Кехайов и инж. Любомир Шербетов 

подариха на председателя на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев картина по случай рождения му ден, символи-

зираща силата на единството.

на УС бяха информирани 

от инж. Йордан Николов, 

председател на секция 

„Изолации“ в КСБ и изп. 

директор на Българската 

асоциация за изолации в 

строителството, за из-

пратено писмо до МРРБ 

във връзка с издадената 

наредба за изисквания 

към енергийните харак-

теристики на сградите. 

След  него  думата 

взе инж. Евгени Борисов, 

председател на секция 

„Метални конструкции“, 

който информира присъст-

ващите за създаването на 

работна група за промяна 

на Наредба 1971 за строи-

телно-технически правила 

и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар.

В точка „Разни“ Любо-

мир Пейновски сподели ин-

формация относно писмо, 

отправено към него като 

член на УС на Конфедера-

цията на работодатели-

те и индустриалците в 

България и изп. член на СД 

на „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД от Фондация 

„Наследство в бъдещето“ 

за партньорство в нацио-

налната кампания за из-

граждането на паметник 

на обединението – Пилон 

„Рожен“ – най-високото 

знаме в Европейския съюз. 

Инициативата се реали-

зира под патронажа на 

президента на Република 

България Румен Радев. УС 

реши да подкрепи и попу-

ляризира сред своите чле-

нове кампанията. Всички 

желаещи да подкрепят 

благородната кауза мо-

гат да дарят средства 

по банковата сметка 

на Фондация „Български 

строител“: 

IBAN BG29STSA93000027602955

 от стр. 1
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Емил Христов

22 административни 

области на страната ще 

имат дигитализирани дан-

ни за наличните ВиК сис-

теми. Това стана ясно по 

време на информационно 

събитие на тема: „Пред-

ставяне на използвани 

софтуери при изготвяне 

на регионалните предин-

вестиционни проучвания“. 

То се проведе в рамките на 

проекта на Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

„Подпомагане на регионал-

ното инвестиционно плани-

ране на отрасъл ВиК – етап 

2“, финансиран от Опера-

тивна програма „Околна 

среда 2014-2020“. 

Участваха експерти от 

министерството, от „Бъл-

гарски ВиК холдинг“ ЕАД, 

ВиК оператори, областни 

администрации и пред-

ставители на местната 

власт.

Бяха демонстрирани 

софтуерните технологии, 

които се ползват за изгот-

вянето на финансираните 

от програмата регионални 

прединвестиционни проуч-

вания (РПИП) за областите 

Велико Търново, Габрово, 

Плевен, София, Търговище 

и Хасково. В предишни го-

дини подобни проучвания са 

изготвени за още 16 адми-

нистративни области. С 

тези съвременни техноло-

гии има възможност да бъ-

дат идентифицирани бър-

зо и лесно проблемите във 

ВиК инфраструктурата. 

Експертите коменти-

раха, че в страната има 

над 90 000 км водопрово-

ди и канали. Немислимо е 

всички тези тръби в един и 

същ период на времето да 

бъдат подменени, затова е 

нужно да се възползваме от 

повече инвестиции за пови-

шаване на ефективността 

и удължаване живота на 

активите. Дигитализа-

цията на ВиК системите 

ще позволи да бъдат при-

оритизирани по важност, 

за да може да се изготвят 

проекти, с които да се кан-

дидатства за ремонт.

Специалистите са из-

ползвали различни софту-

ерни продукти, които имат 

важна роля за качествени и 

пълни разработки, проект-

ни решения и изчисления 

не само при прединвести-

ционните проучвания, а и 

при всякакви инженерни и 

технически проекти. С тях 

е обследвана съществува-

щата ВиК инфраструктура 

и е извършено хидравлично 

моделиране и проектиране 

при реконструкция или из-

граждане на нови мрежи и 

съоръжения. Изработени 

са модели, които симули-

рат различни ситуации по 

отношение на водоснабди-

телните и канализационни 

системи. 

Снимка Росица Георгиева

Росица Георгиева

Столичната община 

(СО) ще търси финансира-

не от плана RePower EU или 

от Фонда за модернизация 

за проекта за изграждане 

на инсталация за комби-

нирано производство на 

енергия в София с оползо-

творяване на RDF – тре-

та фаза на интегрирана 

система от съоръжения за 

третиране на битовите 

отпадъци. Това стана ясно 

по време на съвместен 

брифинг на министъра на 

околната среда и водите 

д-р инж. Росица Карам-

филова и кмета на СО 

Йорданка Фандъкова. Ин-

сталацията трябваше да 

се изпълни по ОП „Околна 

среда 2014-2020“. Инвести-

цията е близо 370 млн. лв., 

от които над 177 млн. лв. 

европейско финансиране, а 

останалите от общината. 

Фандъкова припомни, че 

проектът е бил спиран във 

всеки един етап от реали-

зацията му. „Беше обжал-

вано всичко, което може-

ше да бъде жалено, и това 

създаваше много проблеми. 

Но продължавам да съм ка-

тегорична, че тази инста-

лация е важна, защото ще 

осигури диверсификация на 

източниците на гориво на 

„Топлофикация София“ ЕАД, 

каза тя. 

СО е получила 40% 

аванс по проекта за ин-

сталацията, или 70 млн. лв. 

Кметът Фандъкова съоб-

щи, че тези средства ще 

бъдат използвани за други 

проекти на общината като 

изграждане на жп линия за 

транспорт на произведено-

то RDF гориво към цимен-

товите заводи, където да 

бъде изгаряно. „Друг наш 

проект е насочен към по-

добряване на механизма за 

разделното събиране на 

отпадъците на столица-

та“, поясни Йорданка Фан-

дъкова. 

Министър Карамфилова 

заяви, че Управляващият 

орган на „ОПОС 2014-2020“ 

и Министерството на 

околната среда и водите 

работят повече от 4 г. 

заедно със СО и „Топлофи-

кация София“ ЕАД за реали-

зиране на проекта. Тя по-

сочи, че МОСВ ще направи 

всичко възможно да не се 

допусне загуба на пари по 

ОПОС. „Средствата, кои-

то остават от проекта 

на СО, са около 30 млн. лв. 

Те ще бъдат инвестирани 

в индексацията на строи-

телни договори, които се 

изпълняват в сферата на 

околната среда като ВиК 

проекти“, каза д-р Карам-

филова. Тя добави, че пред-

стоят преговори с ЕК за 

изменение на „ОПОС 2014-

2020“. „Ще направим опит 

да отпадне ключов инди-

катор, имащ отношение 

към изпълнението на ос 

„Отпадъци“, тъй като 1/3 

от нейния финансов ресурс 

бяха за проекта на СО. 

Ако успешно предоговорим 

програмата, ще избегнем 

налагането на финансови 

корекции“, подчерта Роси-

ца Карамфилова.

Снимка авторът
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Тръжните процедури са за четиригодишен срок

петък, 17 февруари 2023 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ) обяви 7 обществени по-

ръчки за избор на изпълнители за 

поддържане и ремонтни дейности 

на републиканската пътна мрежа 

за срок от четири години. Общата 

стойност на тръжните процедури 

е над 3,6 млрд. лв. без ДДС. Те са за 

Югоизточен район, Южен Централен 

район, Югозападен район, Североиз-

точен район, Северен Централен 

район, Северозападен район и авто-

магистралите „Хемус“, „Тракия“, „Ма-

рица“ и „Струма“. Всички поръчки са 

с продължителност 48 месеца и са 

разделени в обособени позиции (ОП). 

Оферти по тях могат да се подават 

до средата на март.

Търгът за Югоизточен район 

е за 428 946 025 лв. без ДДС и е в 

четири ОП по областни пътни уп-

равления (ОПУ). Първата обособена 

позиция е за ОПУ Бургас с прогнозна 

стойност 161 635 162 лв. без ДДС. 

В ОП 2 е ОПУ Сливен, която е за 

60 706 637 лв. без ДДС, в ОП 3 влиза 

ОПУ Стара Загора – 139 299 087 лв. 

без ДДС, а позиция 4 – ОПУ Ямбол за 

67 305 137 лв. без ДДС.

В поръчката за Южен Централен 

район са заложени 557 681 375 лв. без 

ДДС, разпределени в пет обособе-

ни позиции. В обхвата на първата е 

ОПУ Кърджали, за която са планира-

ни 79 319 150 лв. без ДДС. В ОП 2 вли-

за ОПУ Пазарджик – стойността й е 

83 704 425 лв. без ДДС, в ОП 3 е ОПУ 

Пловдив – 131 348 700 лв. без ДДС, в 

ОП 4 е ОПУ Смолян – 66 640 637 лв. 

без ДДС, и в ОП 5 е ОПУ Хасково – 

196 668 462 лв. без ДДС.

Обособените позиции в тръжна-

та процедура за Югозападен район 

са 4, като общата й стойност е 

561 197 875 лв. без ДДС. В ОП 1 е 

ОПУ Благоевград за 132 766 687 лв. 

без ДДС, в ОП 2 е ОПУ Кюстендил – 

102 618 325 лв. без ДДС, в ОП 3 е ОПУ 

Перник – 67 723 925 лв. без ДДС, и в 

ОП 4 е ОПУ София – 258 088 937 лв. 

без ДДС.

Обществената поръчка за Се-

вероизточен район е на стойност 

379 449 472 лв. без ДДС и е в 4 по-

зиции. ОП 1 включва ОПУ Варна 

– 102 821 300 лв. без ДДС, в ОП 2 

попада ОПУ Добрич – 70 275 535 лв. 

без ДДС, в ОП 3 е ОПУ Търговище – 

107 895 137 лв. без ДДС, и в обхвата 

на ОП 4 е ОПУ Шумен – 98 457 500 лв. 

без ДДС.

За Северен Централен район 

са предвидени 522 673 270 лв. без 

ДДС, като търгът е разделен в 

пет обособени позиции. В ОП 1 

влиза ОПУ Велико Търново, която е 

за 156 046 925 лв. без ДДС, в ОП 2 

е ОПУ Габрово – 76 310 807 лв. без 

ДДС, в ОП 3 попада ОПУ Разград 

– 71 698 005 лв. без ДДС, в ОП 4 е 

включено ОПУ Русе – 125 302 345 лв. 

без ДДС, а ОП 5 е за ОПУ Силистра 

– 93 315 187 лв. без ДДС.

Обществената поръчка за Севе-

розападен район е за 521 667 800 лв. 

без  ДДС.  Обособените пози-

ции по нея са: ОП 1 – ОПУ Видин 

за 122 659 187 лв. без ДДС, ОП 2 

– ОПУ Враца за 112 010 892 лв. 

без ДДС, ОП 3 – ОПУ Монтана за 

68 337 707 лв. без ДДС, ОП 4 – ОПУ 

Ловеч за 112 705 362 лв. без ДДС, 

ОП 5 – ОПУ Плевен за 105 954 650 лв. 

без ДДС.

Тръжната процедура за извършва-

нето на поддържане и ремонтни дей-

ности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ 

„Марица“ и АМ „Струма“ е с прогноз-

на стойност 715 692 030 лв. без ДДС.

„До около 2 месеца 

участъкът между гранич-

ния контролно-пропуска-

телен пункт „Калотина“ 

и Драгоман на автомаги-

страла „Европа“ може да 

бъде въведен в експлоата-

ция“. Това съобщи минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството арх. Иван Шишков 

на брифинг след редовно-

то правителствено засе-

дание, като припомни, че 

трасето на инфраструк-

турния обект между Сли-

вница и Драгоман вече е 

изградено. „С решение на 

Министерския съвет за-

почваме процедурата по 

отчуждаване на последния 

участък от магистралата 

– от Сливница до Северна-

та скоростна тангента 

на София“, съобщи още 

той.

„Работим последова-

телно в целия процес. В 

края на миналата година 

одобрих подробен устрой-

ствен план за тази отсеч-

ка. Следващото действие 

е да започнем процедурата 

по отчуждаване, за да по-

строим последния участък 

от аутобана“, обясни ми-

нистърът. „Надявам се до 

няколко месеца да можем 

да кажем, че строител-

ство на последния учас-

тък ще стартира, така че 

вратата на България към 

Европа да бъде наистина 

европейска“, изтъкна още 

арх. Иван Шишков. 

Той посочи, че срокът 

за завършване на ма-

гистралата е краят на 

2023 г. „Изключително ва-

жно е да започнем строи-

телство и да изпълним 

50% от него, за да не загу-

бим европейското финан-

сиране. Затова работим 

интензивно, за да спасим 

парите, които държавата 

би могла да загуби“, каза 

още министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството.
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В. „Строител“ е единственото 
издание, което дава платформа на  
всички заети в строителството  

Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, и инж. Иоанис Партениотис,         

Ренета Николова

Инж. Манолов, инж. 
Партениотис, приемете 
поздравленията на СД 
на в. „Строител“ и екипа 
на изданието за преизби-
рането Ви за президент 
и вицепрезидент на КТ 
„Подкрепа“ по време на XI 
Конгрес на организация-
та. Каква е равносмет-
ката Ви за изминалия 
мандат?

Инж. Димитър Мано-
лов: Тези сметки се пра-

вят много просто – мо-

жеше и по-добре. Когато 

човек си мисли, че е свър-

шил цялата работа, най-

често нищо не е направил. 

Постигнахме немалко, но 

дейността ни е такава, че 

е важно да изпълним всич-

ко запланувано. Предстои 

ни още много работа, 

която вече сме статира-

ли от миналата седмица. 

Продължаваме да вървим 

напред.

Инж. Иоанис Парте-
ниотис: Имайки предвид 

времето, през което ние 

изкарахме втория си ман-

дат, той може да се раз-

дели на две части. В пър-

вата година икономиката 

и благоденствието на хо-

рата растеше и беше по-

спокойна за синдикатите, 

което ни даде възможност 

да постигнем доста поло-

жителни неща за българ-

ските граждани. Но пос-

ледвалите три години ни 

вкараха във въртележка, 

повлияна от световните 

кризи – като се започне от 

пандемията, мине се през 

енергийната, социална и 

суровинна криза, след това 

дойде военният конфликт 

в Украйна, който доведе 

до други видове кризи. Със 

сигурност мога да кажа, 

че периодът не бе никак 

лесен. Но въпреки че беше 

наситен с предизвикател-

ства, успяхме в голяма 

степен да изпълним важни 

задачи като реализирания 

от нас проект по Опера-

тивна програма „Разви-

тие на човешките ресур-

си“, който ни отне повече 

от половината мандатно 

време – 28 месеца. По него 

ние създадохме иноватив-

ни инструменти, които да 

бъдат полезни както за 

работниците и служите-

лите, така и за бизнеса.

Д.М.: Очевидно е, че 

всичко, което сме постиг-

нали, ще трябва да се над-

гражда.

Как оценявате акту-
алната ситуация в стра-
ната като условия на 
труд и заетост в срав-
нение с периода, в който 
поехте предишния ман-
дат? 

Д.М.: Ако кажем, че 

нещо драматично се е 

променило, то няма да сме 

много коректни. Тепър-

ва очакваме да се появят 

нови предизкателства, 

свързани с факта, че све-

тът се променя. Той не е 

този, който беше, и никога 

няма да е както преди. 

Искам да подчертая, че 

на XI Конгрес на КТ „Под-

крепа“ ние обявихме война 

на ужасните условия на 

труд. Лошите работни ус-

ловия подлежат на някакъв 

вид корекция, но при ужас-

ните трябва да се вземат 

спешни мерки. Преди вре-

ме посетих едно локомо-

тивно депо в голям град 

и там видях неща, които 

си мислех, че са остана-

ли в 19 век и категорично 

са недопустими за 21 век. 

Това е абсурд и не може да 

продължава така. Непре-

менно трябва да се рабо-

ти по този проблем.

И.П.: Различното меж-

ду началото на миналия 

и настоящия мандат е, 

че преди четири години 

започнахме в обстанов-

ка на предвидимост, спо-

койствие и някаква си-

гурност. Новият мандат 

стартира в период на не-

сигурност вследствие на 

двугодишната политиче-

ска криза, в която изпадна 

държавата. Ние по стар 

български обичай всяко зло 

си го надграждаме с още 

едно допълнително зло. 

Нещата не вървят добре, 

имайки предвид, че е вто-

рият месец на годината 

и сме с поредно служебно 

правителство. В ситуация 

сме на неприет държавен 

бюджет, което рефлекти-

ра на всички видове поли-

тики, които държавата може да произвежда и да 

реализира. Това води и до 

много по-трудно постига-

не на правилните решения, 

свързани с преодоляване 

на инфлационните процеси 

и обедняването на хората.

Д.М.: В основата на 

всичко без съмнение са 

проблемите в енергети-

ката. В КТ „Подкрепа“ се 

опитваме да се борим с 

този казус. България е 

износител на електрое-

нергия, а е застрашена 

да се превърне във вно-

сител. Да не говорим, че 

няма откъде да внасяме 

тази енергия. Решението 

ще дойде от предоговаря-

не на Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост (НПВУ). Ние като 

синдикална организация 

със сигурност ще играем 

важна роля в намирането 

на изход. Това е благодаре-

ние на решение на Минис-

терския съвет, съгласно 

което аз като президент 

на КТ „Подкрепа“ и колега-

та Пламен Димитров, пре-

зидент на КНСБ, можем да 

участваме в преговорите 

за НПВУ. Определено ще е 

тежка задача и съм убе-

ден, че както и да завър-

ши, ние ще бъдем крити-

кувани. 

Тук искам да отбележа, 

че бях гост на първа копка 

на изграждането на фо-

товолтаичен парк на те-

риторията на ТЕЦ „Бобов 

дол“, което показва нова 

посока на развитие. Надя-

вам се да се получи взаи-

модействие между тради-

ционното производство 

на електроенергия и това 

от възобновяеми енергий-

ни източници (ВЕИ). Дано 

резултатът да бъде добър 

и да има успех. 

И.П.: Подобна синергия 

може да бъде постигната, 

ако се реализира и такъв 

проект на помпено-аку-

мулираща водноелектри-

ческа централа „Чаира“. 

ПАВЕЦ може да акумулира 

енергия, която да не се 

консумира веднага. 

Д.М.: Във визията за 

развитието на енерге-

тиката през следващите 

20 г. присъства синергия 

между класическото про-

изводство на електрое-

нергия и от ВЕИ, макар и 

още в сурова фаза. В одо-

брения НПВУ са заложени 

ненужни проекти за бате-

рии за локално съхранение, 

за което според мен ще се 

похарчат излишно големи 

суми пари. Поради тази 

причина ние като синди-

кат предложихме част от 

предвидените средства 

да се пренасочат за въз-

становяването на ПАВЕЦ 

„Чаира“ и за изграждането 

на друга помпено-акумули-

раща водноелектрическа 

централа.

Съществува ли вече 
нагласа, че НПВУ ще бъде 
предоговорен? 

Д.М.: Със сигурност 

ще има предоговаряне. 

Въпросът е какъв ще 

бъде крайният резултат. 

Важното е да се напра-

ви първата крачка в пра-

вилната посока. България 

има немалко аргументи за 

промяна на Плана. Смея да 

твърдя, че имам принос за 

решението на Народното 

събрание (НС) за измене-

ние на НПВУ по отношение 

на сектор „Енергетика“. 

Беше ясно, че България не 

е в състояние да изпълни 

ангажиментите, които са 

записани в НПВУ в сфера-

та. Аз много настоявах 

за приемането на текста 

от НС и съм щастлив, че 

политиците го вкараха за 

разглеждане и гласуване. 

Това е само първата стъп-

Снимки в. „Строител“ и КТ „Подкрепа“
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         вицепрезидент на КТ „Подкрепа“: 

ка. Ние с лекота можем да 

докажем, че българската 

енергетика е в състояние 

да произведе средства, 

които ще пренасочи по 

НПВУ, и то в рамките на 

не повече от две години.

И.П.: Водач на деле-

гацията на България по 

предоговаряне на Плана е 

вицепремиерът по упра-

вление на европейските 

средства Атанас Пека-

нов. Той вече има насро-

чени няколко срещи за 

стартиране на процеса. 

Големият въпрос е кога и 

как ще завърши всичко. В 

крайна сметка трябва да 

поискаме, за да очакваме 

да ни се даде.

Освен енергетиката 
кои са другите водещи 
предизвикателства пред 
КТ „Подкрепа“, а и пред 
българските работници 
и служители?

Д . М . :  Опр е деле н о 

това са инфлационните 

процеси и запазването 

на жизненото равнище. 

Имаше едно изказване, 

че Европейският съюз е 

добре подредена градина, 

около която е джунгла, но 

мога да кажа, че нещата 

в градината много сери-

озно закъсват и както е 

тръгнало, тя скоро ще се 

слее с джунглата. Това 

предизвикателство стои 

пред целия ЕС, а не само 

пред нашата страна. Със 

сигурност в даден момент 

ще ни се наложи да се из-

правим срещу този про-

блем. За съжаление неща-

та се трупат.

И.П.: Основно тряб-

ва  да  се  фокусираме 

върху овладяването на 

инфлационните процеси 

и спиране на темпа на 

инфлацията. Нужно е да 

се компенсират доходи-

те на всички слоеве от 

населението. Предизви-

кателство е и реално да 

започнем да прилагаме ев-

ропейската директива за 

справедливите доходи. Бих 

добавил и отрасловите ко-

лективни трудови догово-

ри и техния обхват в рам-

ките на цялата икономика. 

Сред постиженията ни от 

предишния мандат е дого-

вореният през ноември 

2022 г. пореден Отраслов 

колективен трудов дого-

вор в сектор „Строител-

ство“, с който минимал-

ната работна заплата се 

увеличи над минималното 

възнаграждение в стра-

ната. Говорим за сума от 

порядъка на 1200 лв. Не 

така обаче стои въпро-

сът в други сфери на ико-

номиката. Свидетели сме 

на непрекъснати социални 

протести и настроения за 

стачни действия в различ-

ни сектори на икономика-

та. 

Тази седмица след мно-

го трудности успешно се 

достигна до компромисно 

решение, касаещо служи-

телите в „Български пощи“ 

ЕАД. С него се тушира 

опасността от ефектив-

на стачка с много сериоз-

ни последици, които щяха 

да засегнат доста голяма 

част от населението. 

Д.М.: Сходен конфликт 

имаше и за работниците 

в обществения градски 

транспорт на София, къ-

дето остана да подпишем 

споразумение със Столич-

ната община. Трябва да 

отбележим, че и в двата 

случая беше постигнато 

съгласие за увеличение на 

заплатата с брутна сума, 

а не с процент от възна-

граждението. 

Повишаващата се 
инфлация се отразява 
на всички сектори в дър-

жавата. Особено силно 
тя се усеща в строи-
телството. Бе приета 
Методика за индексация, 
но все още липсва реал-
ното й приложение. Как 
виждате решаването на 
този ключов за бранша 
въпрос? Имате ли опасе-
ние от фалити на фирми 
или освобождаване на ра-
ботници?

Д.М.: За съжаление 

сектор „Строителство“ 

от много години изпитва 

затруднение с намиране-

то на кадри. Липсата на 

индексация без съмнение 

има отношение към за-

дълбочаващия се проблем. 

Българските строители 

много лесно си намират 

препитание извън стра-

ната, защото се изпитва 

дефицит за строителни 

кадри по цял свят. Когато 

отрасълът е недофинанси-

ран, първото нещо, което 

се случва, е загуба на не-

говите работници. Като 

организация, която защи-

тава интересите на ра-

ботниците, се тревожим 

от подобно развитие. 

Свидетели  сме  на 

този проблем от доста 

отдавна. Още в началото, 

когато започна преходът 

в страната, се стъпи на 

грешна основа, която раз-

читаше, че в държавата 

има достатъчно квали-

фицирани хора, готови да 

работят за малко пари. 

Подобно условие същест-

вува само в режим на дик-

татура. Няма как да се 

случи, когато разполагаме 

със свободен пазар, и упра-

вляващите го разбраха по 

трудния начин. По-лошото 

е, че трудовата сила, коя-

то държавата ни загуби, 

когато много сънародници 

заминаха в чужбина, дове-

де до това техните деца 

да се раждат извън Бълга-

рия. Много малка част от 

тях ще се върнат в стра-

ната ни.

Със сигурност мога да 

заявя, че ако процесът на 

индексация не се случи, не 

ни чака нищо хубаво.

И.П.:  Методиката 

основно касае обектите, 

които се реализират с 

обществени поръчки. Те 

са били договорени при 

различни от настоящите 

условия – на други ценови 

равнища на заплащане на 

работна ръка, на матери-

али и суровини и т.н. Не 

мога да кажа със сигур-

ност по какъв начин този 

проблем ще се отрази на 

трудовата заетост, но по 

всяка вероятност, ако не 

се осигури компенсация за 

строителните фирми, то 

те ще изпитат огромни 

затруднения. Пример за 

това в момента са ком-

паниите, които се зани-

мават с пътно строител-

ство. Без индексацията на 

дейността им те няма как 

да продължат да работят. 

Традиционно имате 
работещо партньорство 
с Камарата на строите-
лите в България (КСБ). 
Споменахте, че в края на 
2022 г. бе подписан От-
раслов колективен тру-
дов договор в сектор 
„Строителство“. В как-
ви проекти си партнира-
те и в кои сфери бихте 
задълбочили сътрудни-
чеството си?

И.П.: Като социални 

партньори заедно с Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ), подпис-

вайки Отрасловия колек-

тивен трудов договор, 

успяхме да постигнем две 

добри неща, които да бъ-

дат като рефлексия на 

предизвикателствата, 

възникващи в строител-

ния сектор. Решихме да 

създадем една напълно 

нова институция, нарече-

на „Помирителна комисия 

и Доброволен трудов ар-

битраж“. Идеята е тя да 

помогне за намаляване на 

социалното напрежение 

в отделните строителни 

фирми, ако такова възник-

не вследствие на процеси-

те, които се случват. 

Другото, което дого-

ворихме, е да се създаде 

Фонд „Професионално обу-

чение“, който да отговаря 

на предизвикателства, 

свързани с внедряването 

на нови технологии, су-

ровини и материали, как-

то и на изискването за 

повишаване на знанията 

и уменията на заетите 

в сектора. Бих добавил и 

възникването на нови про-

фесии. 

За  да започнат да 

функционират тези два 

органа, ние постигнах-

ме съгласие да предприе-

мем изключително важна 

стъпка, а именно коефи-

циентът за т.нар. профе-

сионални знания и умения 

да бъде повишен от 1 на 

1.2, но при условие, че ще 

се използва за тези ра-

ботници, които заплащат 

една вноска в двете орга-

низации. За момента сме 

договорили цената да бъде 

по 1 лв. и за Фонд „Профе-

сионално обучение“, и за 

„Помирителна комисия и 

Доброволен трудов ар-

битраж“. Заедно с КНСБ 

смятаме да предложим на 

КСБ да предоговорим тази 

сума и тя да стане 3 лв. 

Европейската феде-

рация на работещите в 

строителството и дърво-

добивната промишленост 

(EFBWW) и Европейската 

федерация на строител-

ната индустрия (FIEC) 

избраха КСБ и Федерация 

„Строителство, индус-

трия и водоснабдяване“ 

– „Подкрепа“ да реализира-

ме проекта TANSIRC 2.0, 

 стр. 8

КСБ и Ф „СИВ“ - „Подкрепа“ реализират съвместни проекти



8 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 17 февруари 2023
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финансиран по програма 

„Подкрепа за социалния 

диалог“ на Европейската 

комисия. Той е насочен 

към проучване на нуждите 

в строителния бранш от 

нови знания и умения сред 

работниците. В рамките 

на този проект трябва да 

изготвим механизъм, по 

който да бъде направена 

идентификацията на въз-

никващите професии или 

надграждането им. Този 

алгоритъм след това ще 

се опитаме да го прило-

жим във всички страни 

членки на ЕС. Ако той е 

достатъчно добър, може 

да се използва дори и в 

други сектори на икономи-

ката. С него е възможно 

да се подпомогне проце-

сът на дигитализацията 

на строителството, да 

го ускори.

Федерация  „СИВ“  - 

„Подкрепа“ като част от 

голямото семейство на 

Конфедерацията е тради-

ционен партньор на КСБ. 

Определено ние сме ета-

лон за много други колеги 

заради начина, по който 

си сътрудничим. Със си-

гурност ще реализираме 

и други общи проекти. За 

мен е изключитено ва-

жното с КСБ успешно да 

стартираме Фонд „Про-

фесионално обучение“ и 

„Помирителна комисия и 

Доброволен трудов арби-

траж“. И двата органа са 

изключително новаторски 

за България. 

Планираме да възобно-

вим традицията да отбе-

лязваме подобаващо Деня 

на труда. За тази година 

сме планирали шествие по 

улиците на София и про-

веждането на концерт, 

чието име ще бъде „Rock 

за труда“.

КСБ изпрати писмо до 
КТ „Подкрепа“ с апел да се 
инициира анализ от стра-
на на Икономическия и 
социален съвет (ИСС) за 
това как проблемите на 
строителния браш се от-
разяват на икономиката. 
Получихте ли го?

Д.М.: Получихме го и 

вече го пренасочих към 

колегата, който отговаря 

за дейностите на КТ „Под-

крепа“ в ИСС, с молба да се 

реагира адекватно на за-

питването на Камарата. 

Без съмнение в това има 

смисъл. Икономическият и 

социален съвет се занима-

ва именно с проблемите на 

различните браншове. А 

строителството е струк-

туроопределящ отрасъл.

Какви ще бъдат ос-
новните дейности, кои-
то планирате за 2023 г.? 

Д.М.: По време на XI 

Конгрес на КТ „Подкрепа“ 

бяха приети 17 резолюции 

за отделните направле-

ния, по които ние ще тряб-

ва да развиваме своите 

дейности. Начертахме и 

стратегията си за рабо-

та. Мотото на Конгреса 

беше „С подкрепа в бъде-

щето“. Със сигурност ни 

очакват нови предизви-

кателства, за които те-

първа ще трябва да тър-

сим отговори и решения. 

Ако например дигитали-

зацията се прави срещу 

интересите на хората, 

очевидно е, че процесът 

ще трябва да се коригира. 

Важно е да не стане де-

хуманизация. Хубаво е да 

знаем, че днес е само вче-

рашното утре. Да мислим 

за утрешния ден, но като 

започнем още от днес.

Вие често сте гос-
ти на събитията на 

в. „Строител“. Как оценя-
вате съвместната ни ра-
бота и какво е мнението 
Ви за изданието, полезен 
ли Ви е вестникът?

Д.М.: В. „Строител“ 

е изключително полезно 

издание. Хората, които 

работят в строителния 

отрасъл, имат нужда от 

него, защото секторът 

по принцип е децентрали-

зиран. Връзките между от-

делните субекти, които 

участват в строително-

инвестиционния процес, 

са трудно осъществими. 

Професионална медия като 

в. „Строител“ е в състоя-

ние да центрира цялата 

важна информация и да я 

достави до бранша, което 

безспорно е много необ-

ходимо. Пожелавам вятър 

в платната на вестника, 

ние ще сме му полезни с 

каквото можем.

И.П.: В. „Строител“ е 

единственото издание, 

което дава платформа 

на всички видове заети 

в строителството. Чрез 

различните си канали – пе-

чатното издание, интер-

нет страницата и онлайн 

комуникаторите, медията 

дава информация изключи-

телно навреме за актуал-

ните теми, какви процеси 

се реализират в рамките 

на строителството. Пре-

доставя платформа на 

лицата от отговорните 

за бранша институции. 

Вестник „Строител“ е и 

трибуна за експерти, кои-

то имат отношение към 

това, което се случва око-

ло нас. Давате думата и 

на социалните партньори, 

каквито се явяваме и ние. 

Ако нещо ми липсва в из-

данието на КСБ, то това 

е забавната страница. 

Покрай сериозното е хуба-

во да има и нещо весело, 

с което да обогатим до-

пълнително знанията си 

извън чисто професионал-

ната сфера.
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Десислава Бакърджиева 

Дни след разрушителното 
земетресение в Турция и Сирия 

на 6 февруари 2023 г. български 
общини разкриха пунктове за 
събиране на дарения за постра-
далите, като помощта вече се 
транспортира към съседната 

държава. Събират се и се изпра-
щат палатки за зимни условия, 
генератори за електричество, 
печки за отопление на газ, оде-
яла, спални чували, дрехи, боту-

ши, пакетирани храни, хигиенни 
материали, външни батерии за 
мобилни устройства и др. Ето 
къде можете да дарите за бед-
стващите хора:

Столичната община разкри 7 пункта за събиране 
на помощи. Те работят от 9:00 до 18:00 ч. и са на 
адреси: 

- Пазар „Иван Вазов“, павилион В9 на бул. „Петко То-

доров“;

- Пазар „Ситняково”, павилион 31 на централен сек-

тор;

- „Софийски имоти“, бул. „Черни връх“ 23Б, при севе-

роизточния изход на метростанция „Европейски съюз“;

- „Женски пазар“,  ул. „Цар Самуил“ 90-Б, сграда №10, 

павилион 1; 

- Пазари „Запад“ – на пазар „Люлин 4“ 

- Пазар „Красна поляна“  в административните офи-

си; 

- „Надежда 4“, фермерски пазар, кръстовището на ул. 

„Хр. Силянов“ и ул. „Търговска“, павилион 2.1.

Община Бургас разполага с два пункта:
- Туристически информационен център „Часовника“, 

от 9:00 до 18:00 ч.;

- Плувен комплекс „Парк Арена ОЗК“, от 7:00 до 

21:00 ч. 

В община Варна дарения се събират в един пункт: 
- Дворец на културата и спорта, на вход 6, влиза се 

от ул. „Васил Друмев”, работното време е от 8 до 19 ч. 

Велико Търново събира помощи в пункт, който е 
отворен от 8.30 ч. до 17.00 ч. и е разположен: 

- на ул. „Марно поле“ 14А.

В Кърджали е разкрит пункт в гаража на община-
та. Отворен е от 8.00 до 19.00 ч. и се намира в: 

- кв. „Студен кладенец“ на ул. „Капитан Петко войво-

да“ 1 (до Строителния техникум).

Хуманитарна помощ се събира в Ямбол в пунктове 

отворени от 8:30 ч. до 17:00 ч. Адресите са:
- ул. „Търговска“ 120; 

- в Комплекс за социални услуги за деца и възрастни 

и в сградата на общината на ул. „Г. С. Раковски“ 7.

В община Хасково пунктът работи от 9.00 до 
18.00 ч. и се намира:

- в административната сграда на БЧК на ул. „Илари-

он Макариополски“ 2.

В община Димитровград дарения се правят на:
- ул. „Цар Симеон” 1, от 9.00 до 18.00 ч. 

В Ловеч се събират дарения от на:
- в Клуб на инвалида на ул. „Стефан Караджа“ 25, от 

8:00 до 18:00 ч.

Община Троян е разкрила пункт:
- в сградата на отдел „Социална и здравна политика“ 

на ул. „Любен Каравелов“ 42, от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Националната асоциация на доброволците в Репу-
блика България също разкри 21 пункта за дарения в 
цялата страна. Те са на следните адреси: 

- София, кв. „Банишора“, бул. „Сливница“ 115 на рецеп-

ция на СПА център „Деметра“, от 10:00 до 18:30 ч;

- София, ул. „Гео Милев“ 158, общежитие 2, офис 2, 

Фондация „Дари за България“;

- София, жк. „Левски Г“, ул. „Могилите“, бл. 2В, ет. 2, 

Heaven clinic, Фондация „Дари за България“, от 09:00 до 

18:00 ч.;

- Пловдив, ул. „Васил Соколов“ 7;

- Велинград, ул.“Христо Смирненски“ 5;

- Панагюрище, ул. „Макгахан“ 2А, МИГ „Панагюрище, 

Стрелча, Лесичово“, ет. 2, от 14:00 до 18:30 ч.;

- Ботевград, ул. „Зелинград“ 8А, от 15:00 до 21:00 ч.;

- Ракитово, сградата на община Ракитово, от 09:00 

до 17:00 ч.;

- Перник, ул. „6 май“ 4 и ул. „Белоградчишки скали“ 7, 

след 18:30 ч.;

- Сандански , ул. „Чудомир Кантарджиев“ 58;

- Хисаря, ул. „Аугуста“ 16, от 08:00 до 17:00 ч.;

- Тополовград, СУ „Д-р Петър Берон“, от 08:00 до 

17:00 ч.;

- Благоевград , ул. „Свобода“ 1, бивш Център по ме-

трология и стандартизация, от 08:00 до 17:00 ч.;

- Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 13, до киното, срещу 

„Тортата“, от 09:00 до 19:00 ч.;

- Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ 1, Младежки 

дом, ет. 2, от 08:00 до 19:00 ч.;

- Септември, Община Септември, ул. „Александър 

Стамболийски“ 37а, от 08:00 до 17:00 ч.;

- с. Ивайло, община Пазарджик, кметството;

- Сърница сграда (кино салон);

- Свиленград, Спортна зала “Свиленград“, ул. „Ненчо 

Христов“ 1, от 08:00 до 20:30 ч.;

- Белово, НЧ „Кирил и Методий – 1927“, от 09:00 до 

17:00 ч.

Хуманитарна помощ за пострадалите от земе-
тресението в Турция и Сирия предоставя и Българ-
ският Червен кръст, който провежда и национална 
кампания за набиране на средства. Всеки може да се 
включи в кампанията на БЧК като дари пари по:

- Банкова сметка в лв.:

Български Червен кръст
Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG64UNCR76301078660913
UNCRBGSF (За пострадалите от земетресението)

- SMS на стойност 1 лв. кратък номер 1466 към всич-

ки мобилни оператори

- Онлайн на www.redcross.bg/donations/view?donid=25

На 14.02.2022 г. Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в Смолян обяви съвместна бла-

готворителна инициатива заедно с БЧК – Смолян, за подпомагане на пострадалите от опустошителното земетресение в Турция. Предсе-

дателят на ОП на КСБ – Смолян, инж. Асен Соколов разказа пред вестник „Строител“ за инициативата и за традицията на строителната 

общност в Родопите да се помага.

Инж. Асен Соколов, председател на ОП на КСБ – Смолян: 

Недялка 
Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

Г-н  Соколов,  като 
председател на ОП на 
КСБ – Смолян, от само-
то начало на мандата 
Ви давате ясна заявка 
за продължаване на един 
обичай в Родопския край 
за помощ на хората в 
нужда и за включване с 
лични средства на стро-
ителите в инициативи 
с обществено значение. 
Вече дадохте гласност 
на кампанията в помощ 
на болно дете в Девин 
и за изграждане на храм 
в с. Забърдо. Какво Ви 
накара да подемете ор-
ганизирана акция съв-
местно с БЧК в подкрепа 
на бедстващите хора в 
Турция? 

Родопчани сме извест-

ни с чувството си за общ-

ност и съпричастност 

към хора със сериозни 

проблеми, към бедства-

щи, пострадали от по-

жари и природни стихии. 

Това е част от нашата 

народопсихология, резул-

тат от трудния живот в 

планината, който развива 

чувство за солидарност. 

Успоредно с това стро-

ителната гилдия винаги 

е била ангажирана с бла-

готворителност – от из-

граждането на училища, 

храмове, мостове, чешми 

до помощ и разбиране в 

чисто човешки трагедии. 

Преди да встъпя в 

длъжност като пред-

седател на ОП на КСБ 

- Смолян, съм участвал 

в организирани иници-

ативи от Областното 

представителство, в ка-

узи, като подпомагане на 

деца в тежко положение, 

семейства, останали без 

дом в резултат от пожар, 

изграждане на храмове 

и др., които се случиха 

под ръководството на 

предишния председател 

Владимир Кехайов, сега 

почетен председател на 

ОП Смолян и член на УС 

на КСБ. Впечатлението 

ми е, че много от колеги-

те се включват. Правят 

го съвсем искрено, от 

сърце. Всеки от ръково-

дителите на ОП Смолян е 

продължавал тази нишка 

на благотворителност 

през годините и намирам 

това за особено положи-

телно, включително въз-

питателно в определени 

ценности на младите 

строители. 

По отношение на на-

стоящата съвместна 

инициатива с БЧК ще 

кажа, че тя бе предложе-

на от самите строители. 

Няколко фирми показаха 

интерес да дарят, като 

много от колегите дори 

го направиха още в първи-

те дни след трагедията.

Каква организация се 
създаде? По какъв начин 
се случват на практика 
нещата?

Влязохме във връзка с 

БЧК в Смолян, за да полу-

чим информация от какво 

точно има нужда в насто-

ящия момент. Спряхме се 

на тях като партньор-

ска организация, защото 

знаем, че данните им са 

актуални, а помощта ще 

отиде по предназначение. 

За една благотворителна 

кампания прозрачността 

и достоверността са 

много важни. Принципно 

правим проучване, преди 

да подадем информация 

до фирмите. 

От БЧК съобщиха, че 

на този етап се събират 

само парични дарения, 

като след извозване на 

материалната помощ ще 

ни информират какви са 

актуалните нужди. В съ-

общението ни до фирми-

те включихме банковата 

сметка на БЧК. Считаме 

за най-добър вариант все-

ки, който е решил, да насо-

чи дарението си директно 

към тях, за да не се губят 

средства в допълнителни 

такси за преводи, а и с ог-

лед на цялата система за 

контрол на разходването, 

която има Българският 

Червен кръст. Ангажира-

ме се с предоставянето 

на точна и актуална ин-

формация за текущата 

ситуация с хуманитарна-

та криза в Турция, за да 

бъдем максимално ефек-

тивни в помощта си.

Времената не са леки 
за самите строителни 
фирми. Зимен период е, 
работи се в неясна си-
туация по отношение на 
индексацията, компани-
ите са изправени пред 
ред предизвикателства. 
Въпреки това имате ли 
информация за направе-
ни дарения? 

Да. Вече споменах – 

наши колеги са направили 

дарения за хората, по-

страдали от земетресе-

нието в Турция – матери-

ални и парични. Вярвам, че 

ще продължат да го пра-

вят. На този етап няма 

да споменавам конкрет-

ни имена, защото никой 

от тях не го е направил 

като ПР акция. Някои дори 

са организирали цялата 

логистика с доставката 

и всичко останало, за да 

стигне дарението до хо-

рата в нужда. Ето в това 

бихме искали да улесним 

колегите – в чисто ор-

ганизационен и информа-

ционен план, което също 

изисква сериозен ресурс.

Снимка авторът



10 ИНФРАСТРУКТУРАÑòðîèòåë петък, 17 февруари 2023

.

.

Христо Алексиев, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията:

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

„Работим приоритет-

но за ускоряване на дей-

ностите по проекта за 

развитие на градската 

железница в Пловдив.“ Това 

е обявил вицепремиерът и 

министър на транспорта 

и съобщенията Христо 

Алексиев след работна 

среща с областния упра-

вител на Пловдив Ангел 

Стоев и кмета на Плов-

див Здравко Димитров. 

От Министерството на 

транспорта и съобще-

нията оповестиха, че в 

срещата, състояла се в 

Града под тепетата, са 

участвали зам.-минис-

търът на транспорта и 

съобщенията инж. Кра-

симир Папукчийски, ген. 

директор на Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“ инж. Зла-

тин Крумов, както и пред-

ставители на общините и 

бизнеса в региона.

„Правилното планиране 

на транспортната инфра-

структура е от ключово 

значение. С увеличаване 

на населението и инвес-

тициите в Пловдив се 

увеличават и проблеми-

те. Всеки ден на хората 

им се налага да пътуват 

два часа до работа и об-

ратно. Този проблем може 

да бъде решен с градска-

та железница като вът-

решноградски транспорт, 

така и като довеждащ 

транспорт. Надявам се, че 

Пловдив ще бъде първият 

град в България, който ще 

развие железницата като 

вътрешен градски транс-

порт“, е посочил министър 

Алексиев. По думите му из-

граждането на интермо-

далния терминал в града е 

един от примерите за пол-

зите от жп транспорта. 

„Терминалът вече генерира 

4 пъти повече трафик от 

прогнозирания в начало-

то. През миналата година 

в интермодалния терми-

нал на влакове са качени 

50 000 камиона, което 

води до намаляване на за-

мърсяването, облекчаване 

на трафика и съхраняване 

на пътната инфраструк-

тура“, е добавил Христо 

Алексиев. Той е отбелязал, 

че до един месец заедно с 

местната власт трябва 

да бъдат определени мес-

тата на допълнителните 

жп спирки, които ще оси-

гурят обслужването на 

пътникопотока и свърза-

ност с индустриалните 

зони.

Ангел Стоев е подчер-

тал, че по време на среща-

та е договорено да бъде 

сформирана работна група 

с участието на предста-

вители от държавните 

структури и местните 

власти. „Основната зада-

ча на експертите е да ко-

ординират действията на 

ангажираните държавни 

структури, така че всички 

процеси по реализирането 

на градската железница 

да се случват по-бързо“, е 

допълнил той.

„В момента се под-

готвя документацията 

за избор на проектант за 

участъка от жп гара Плов-

див до жп гара Филипово 

и избор на проектант и 

строител за участъците 

от жп гара Филипово до 

жп гара Скутаре. Дей-

ностите са в обхвата на 

проект „Развитие на же-

лезопътен възел Пловдив, 

Фаза 2“, включен в Про-

грама „Транспортна свър-

заност 2021-2027“. Стой-

ността му e 198 млн. лв. и 

е предвиден за изпълнение 

по Приоритет 4 „Интермо-

далност в градска среда“, 

е съобщил Алексиев. Той е 

подчертал, че модерниза-

цията на тази жп отсеч-

ка ще позволи движение на 

влаковете с до 160 км/ч. 

Проектът включва 

построяването на нови 

железопътни мостове в 

междугарията и над река 

Марица. Ще бъдат из-

градени нови жп и пътни 

надлези/подлези, както 

и спирки с пресичане на 

две нива. Това ще осигури 

безконфликтното преси-

чане на бул. „Копривщица“ 

с три други булеварда – 

„Пещерско шосе“, „Свобо-

да“ и „6-ти септември“. 

Предвидено е и внедрява-

не на ERTMS система за 

сигнализация и телекому-

никации, което ще повиши 

безопасността на прево-

зите и ще даде по-високо 

качество на услугите.

„Подготвя се и доку-

ментацията за избор на 

проектант за изпълне-

ние на проекта за връзка 

между жп гара Крумово 

и летище Пловдив. Този 

проект е на стойност 44 

млн. лв. и също е включен 

в Програма „Транспортна 

свързаност 2021-2027“, 

като предвидената ско-

рост на влаковете по 

този участък е 80 км/ч.“, е 

обявил още вицепремиер-

ът Христо Алексиев, като 

е изтъкнал, че жп връзка-

та с летище Пловдив е от 

съществено значение за 

развитието на аерогара-

та и региона.

кмета на града 

Здравко Димитров, 

неговите замест-

ници Пламен Рай-

чев и Тодор Чонов, 

експерти от ОП 

„Организация и 

контрол на транс-

порта“ и Пътна 

полиция Пловдив с 

фирмата изпълни-

тел на Интегрира-

ния воден проект 

на града.

Изпълнителят е поел 

ангажимент максимално 

бързо да направи проби на 

положените по бул. „Брезов-

ско шосе“ тръби, след кое-

то да асфалтира. „Правете 

предварително проектите 

за временни организации на 

движението на следващи-

те етапи на Водния цикъл, 

за да се съгласуват по-бър-

зо и да работите по-бързо“, 

е казал Здравко Димитров.

По думите на зам.-кме-

та Пламен Райчев през 

март т.г. се планира да 

се възобнови работата 

по т.нар. Воден цикъл в 

района, където беше на-

мерена археология, която 

забави изпълнението на 

проекта. Той е припомнил, 

че по Водния цикъл вече са 

готови повече от 40 ули-

ци в кварталите „Захарна 

фабрика“ и карето около 

хотел „Санкт Петербург“. 

Подменени са водопроводи-

те и колекторите по тези 

улици, както и по ул. „Кар-

ловска“.

Започва дългоочакваният 

и належащ за извършване ре-

монт на ул. „Черновръх“ в Тряв-

на. Той ще бъде изпълнен от 

община Трявна с финансиране 

от „Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020“. 

Местната администрация е 

подписала договор по Мярка 

7.2. „Подкрепа за инвестиции 

в създаването, подобряването 

или разширяването на всич-

ки видове малка по мащаби 

инфраструктура“ през април 

миналата година, който е на 

стойност 83 055 лв. без ДДС. 

„Извършването на ремонт на 

ул. „Черновръх“ е необходимо, 

тъй като улицата е строена 

преди повече от 50 години и на 

места състоянието й е крайно 

компрометирано“, сподели кме-

тът на община Трявна Силвия 

Кръстева.

Срокът за изпълнение на 

проекта за рехабилитация на 

ул. „Черновръх“ е 30 юни 2023 г. 

Той ще включи обновяване на 

тротоарите по ул. „Черновръх“.

Община Пловдив рабо-

ти приоритетно за по-бър-

зото асфалтиране на бул. 

„Брезовско шосе“ от вто-

рото кръгово кръстовище 

на панаира до колектора, за 

да може да се премине към 

изпълнението на следващия 

участък от Водния цикъл 

в район „Северен“. Асфал-

тирането ще е поетапно. 

Това съобщиха от община 

Пловдив след среща между 
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения 

от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първоначал-

но вписване в ЦПРС, разширяване на обхвата на вписване, свиване на обхвата 

и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на Разширения управителен 

съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1696/19.01.2023 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС, РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС, СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС, З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване на ЕИК или името на строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител.

Легенда:  

204768840 МИД-Н-Строй ООД ПВп

175342271 ДЕРАМКО ФАЙНЕНШЪЛС 
- БЪЛГАРИЯ ЕООД

ПВп

131385698 БАРТЕР ЕООД ПВп

207193422 БИЛД КОМЕРС ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

ПВп

130923304 БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ООД

ПВп

203463151 ЕЛИФ ЕКСПОРТ ЕООД ПВп

206377437 КК Инвест Груп ООД ПВп

205116046 ВАЛ БИЛД СОФИЯ ЕООД ПВп

206413812 С-МАГ-1 ЕООД ПВп

206401404 МАТЕКС ЪП ЕАД ПВп

207187024 Строй Фърст ЕООД ПВп

205700859 ТРАКИЯ ЯПЪ ЕООД ПВп

202803754 ЖП Строй ЕАД ПВп

205494601 БОРИТОН БИЛДИНГ 
ЕООД

ПВп

107533607 МЕГАФОРМ ЕООД ПВп

103628876 АВАНГАРД-И ЕООД ПВп

207192466 ФИТАУ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

ПВп

204381515 ДАВИПЕП СТРОЙ ЕООД ПВп

131286091 ЕВРОСТРОЙ С 2008 
ЕООД

ПВп

207057625 ЕМИТ-2022 ЕООД ПВп

206299216 Мажор 7 ЕООД ПВп

205114885 ХИДРО НИК ЕООД ПВп

207171486 Тонга 3 ООД ПВп

206585331 ГАЯ ИН ЕООД ПВп

203945952 ПРОФИЛАЙН ООД ПВп

206788552 БАЛМОР КОМЕРС ЕООД ПВп

204815260 Мил-Мар 80 ЕООД ПВп

206907565 СЛ А ВИСТРО Й  ГРУП 
ЕООД

ПВп

207185767 ПриРоден живот ООД ПВп

205539651 РЕМОХЪБ ЕООД ПВп

832048826 ЕТРОСТРОЙ АД ПВп

204283761 СТРОЙКО 2011 ЕООД ПВп

205719731 БИЛДИЛИТИ ЕООД ПВп

203824281 АЛНУАИМИ ГРУП ЕООД ПВп

203785266 Европроект билдинг 
ЕООД

ПВп

206446933 КОГЕР И ПАРТНЬОРИ 
ООД

ПВп

999999184 Хабау С.Р.Л ООД ПВп

200347063 Аеро концепт инжене-
ринг ЕООД

РОб

204448024 И.М.ТРЕЙД КЪМПАНИ 
ООД

РОб

202671886 3А ДИЗАЙН ЕООД РОб

205342465 АК СМАРТ ИНВЕСТ ЕООД РОб

205753071 СЕТОН ЕООД РОб

203522062 НАРТ - ММ ЕООД РОб

175251156 ЛЮНИК ЕООД РОб

200706025 ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ЕООД РОб

117111115 АЛФА 2000 ЕООД РОб

201675586 ЕС - билд ООД РОб

204329333 ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЕНД СЪР-
ВИСЕС ЕООД

СОб

ЦПРС

Емил Христов

Форумът „Европа, 

нека си сътрудничим!“ 

дава старт на подго-

товката за втората 

покана за набиране на 

предложения по про-

грама „Interreg Европа 

2021-2027“. Той ще се 

проведе на 15 март 

2023 г.  в Стокхолм, 

Швеция. В конферен-

цията ще участват 

представители на Уп-

равляващия орган на 

програмата, Съвмест-

ния секретариат, На-

ционалните органи и 

звена за контакт, на 

Европейската коми-

сия, партньори от про-

грамния период 2014-

2020 г. и организации, 

търсещи такива за 

разработване на идеи 

по новата „Interreg Ев-

ропа 2021-2027“.

334 млн.  евро са 

общо  средствата, 

които ще бъдат раз-

пределени за финанси-

ране на междурегио-

нални проекти.

Целта на събити-

ето е да представи 

възможностите  за 

сътрудничество, кои-

то се  предвиждат, 

п о с т и г н а т и т е  д о 

момента успехи и да 

предложи на участни-

ците работа в мрежа 

и  обмен на идеи за 

проекти. То е и шанс 

за индивидуални сре-

щи със Съвместния 

секретариат и нацио-

налните звена за кон-

такт.

Втората покана ще 

бъде отворена от 15 

март до 9 юни 2023 г.

Стартира същинската работа по промотирането на инвестиции в рамките на сътрудничеството с VEF

Десислава 
Бакърджиева 

В продължение на съ-

трудничеството меж-

ду Фонда на фондовете 

(ФнФ) и Виенския ико-

номически форум (VEF) 

Управителният съвет 

на VEF одобри официал-

но молбата за членство 

на ФнФ в престижната 

регионална платформа. 

Това съобщиха от Фонда 

на фондовете след засе-

дание на VEF във Виена, 

което се е провело на 13 

февруари. На него освен 

приветствие към нови-

те членове е направен и 

обзор на планирани ини-

циативи и приоритети за 

настоящата година. 

„Основите на парт-

ньорството между двете 

институции бяха поло-

жени с подписването на 

Меморандум през есента 

на 2022 г. Придобитият 

статут на член на Виен-

ския икономически форум 

е допълнителна стъпка в 

синергията между ФнФ 

и VEF в целенасочената 

подкрепа за развитие на 

региона от Адриатиче-

ско до Черно море. Освен 

това членството дава 

възможност за неогра-

ничен достъп до цялата 

партньорска мрежа на 

VEF, включваща изтък-

нати представители на 

бизнеса, политиката и 

дипломатическите сре-

ди, покана за Общото съ-

брание на организацията 

и други стратегически 

мероприятия, пакети за 

активно позициониране и 

бранд присъствие на во-

дещи събития в Австрия и 

в други държави чрез кор-

поративни информацион-

ни материали, собствен 

щанд и др.“, посочват от 

ФНФ. 

В рамките на среща-

та във Виена ФнФ и VEF 

са начертали план за из-

пълнение на основните 

цели и точки от Меморан-

дума, които отговарят в 

пълнота на мисиите на 

двете организации – попу-

ляризиране и насърчаване 

на растежа на малките 

и средни предприятия в 

България за ФнФ и сти-

мулиране на междуинсти-

туционалното сътруд-

ничество на регионално 

ниво и публично-частните 

партньорства за VEF.

Десислава Бакърджиева 

Министерството на инова-

циите и растежа (МИР) отвори 

трета процедура по Национал-

ния план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ). Общи-

ят бюджет на мярката е 200 

млн. лв. Насочена е към българ-

ските фирми, които искат да 

изградят свои нови ВЕИ инста-

лации в комбинация с батерии 

за локално съхранение на енер-

гията. Мярката е насочена към 

микро-, малки, средни компании и 

дружества с до 3000 служители 

от различни икономически сек-

тори. Те могат да получат от 

75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъз-

мездна финансова помощ.

„Съфинансирането е до 50% 

по линия на НПВУ, като интере-

сът на компаниите към мярката 

се очаква да е изключително го-

лям, както стана ясно при оби-

колката на страната от минис-

търа на иновациите и растежа 

Александър Пулев с мобилната 

приемна на МИР и проведените 

от него срещи с местния бизнес 

и местната власт във всички 

области“, посочват от МИР.

Документи могат да се по-

дават до май 2023 г.

Десислава Бакърджиева

От 1 до 14 февруари 

2023 г. близо 4000 клиенти 

на „Електрохолд Продажби“ 

ЕАД са заявили електронна 

фактура и са спечелили по 

23 безплатни киловатчаса 

в рамките на кампанията 

„23 кВтч подарък“. Това съ-

общиха от дружеството, 

като припомниха, че себе-

стойността на 23 кВтч 

електроенергия ще бъде 

отразена във втората 

електронна фактура, из-

дадена след регистраци-

ята. Тя може да се напра-

ви на сайта Електронна 

фактура (electrohold.bg), 

в търговски център на 

„Електрохолд“ или на каса 

на Изипей. Необходимо е 

да се предостави клиент-

ски номер, код за иденти-

фикация (за битови клиен-

ти това са последните 4 

цифри от ЕГН на титуляря 

на клиентския номер, а за 

стопански клиенти – ЕИК 

на фирмата) и актуален 

имейл адрес. 

От „Електрохолд Про-

дажби“ ЕАД припомнят, че 

електронната фактура е 

напълно безплатна услуга. 

Тя гарантира защита на 

личните данни, спестява 

време и дава възможност 

за лесно и практично кон-

тролиране на разходите. 

„Всеки трети клиент на 

дружеството получава 

фактурата си онлайн. Над 

540 000 вече са се отка-

зали от хартиения вари-

ант и предпочитат удоб-

ството и сигурността на 

електронната фактура. С 

избора си те спасиха над 

12 000 дървета, които за 

един сезон осигуряват кис-

лорода, необходим за една 

година на 120 000 души“, 

посочват от „Електрохолд 

Продажби“ ЕАД.

Кампанията продъл-

жава  до  28  февруари 

2023 г. Информация за нея 

е публикувана на https://

electrohold.bg/bg/sales/

kampanii/23-kvtch-podark/.
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ITRE прие проектомерки за увеличаване на процента 
на обновяване на здания

Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Комисията по промишле-

ност, изследвания и енерге-

тика ( ITRE) в Европейския 

парламент (ЕП) е приела проек-

томерки за увеличаване на про-

цента на обновяване на сгради 

и намаляване на потребление-

то на енергия и емисиите на 

парникови газове. Това е ста-

нало по време на редовното за-

седание на ITRE, съобщиха от 

институцията, като уточни-

ха, че членовете на комисията 

са гласували позиция относно 

предложеното преразглеждане 

на Директивата за енергий-

ните характеристики на сгра-

дите (EPBD) с 49 гласа „за“, 18 

„против“ и 6 „въздържал се“.

Основните цели на EPBD са 

значително намаляване на еми-

сиите на парникови газове (ПГ) 

и потреблението на енергия в 

строителния сектор на ЕС до 

2030 г. и превръщането му в 

неутрален по отношение на 

климата до 2050 г. Също така 

има за цел да увеличи процента 

на обновяване на енергийно не-

ефективни сгради и да подобри 

информацията за енергийна 

ефективност.

Съгласно приетия текст от 

ITRE всички нови сгради тряб-

ва да бъдат с нулеви емисии от 

2028 г., докато за новите зда-

ния, заети, управлявани или при-

тежавани от публични органи, 

това ще е валидно от 2026 г. 

Новите сгради трябва да бъ-

дат оборудвани със слънчеви 

технологии до 2028 г., когато 

това е технически подходящо 

и икономически осъществимо. 

Жилищните обекти, които са 

в процес на основен ремонт, 

имат срок до 2032 г. да се съо-

бразят с изискванията.

Жилищните  с гради  ще 

трябва да постигнат клас на 

енергийна характеристика 

поне E до 2030 г. и D до 2033 г. 

Нежилищните и обществените 

сгради ще трябва да постиг-

нат същите класове съответ-

Отворената наука и научните инфраструктури дискутира 

в Стокхолм българският еврокомисар с ресор иновации, науч-

ни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел с 

министрите на науката на ЕС. Това съобщиха от Европейската 

комисия.

 „Научните инфраструктури са ключови за изграждането на 

умения в науката и иновациите, привличането на таланти от цял 

свят и отличните постижения. Амбицията ни е да насърчим сво-

бодното движение на знания и подобрим достъпа до научните ин-

фраструктури на европейско и национално ниво. За да постигнем 

тези цели, са важни инвестициите, критериите за оценяване на 

качеството на научноизследователската дейност и подкрепата 

на държавите членки“, е коментирала Мария Габриел.

Българският еврокомисар е информирала, че 13,5 млрд. евро ще 

бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации по линия на 

„Хоризонт Европа“ за 2023-2024 г. Тя е добавила, че 600 млн. евро 

са инвестициите в петте мисии по „Хоризонт Европа“ – ключов 

елемент на стратегическия план на програмата за 2025-2027 г. 

Мария Габриел е поставила акцент и върху приноса на Европейския 

облак за отворена наука, който позволява на милиони изследовате-

ли да съхраняват, управляват, анализират и използват повторно 

огромни количества данни за научни изследвания и иновации.

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

„Икономиката на ЕС навлезе в 2023 г. в по-добро състояние от 

прогнозираното през есента.“ Това се казва в прессъобщение на 

Европейската комисия относно зимната междинна икономическа 

прогноза за ЕС. Според институцията перспективите са за по-

висок растеж през тази година — 0,8% в ЕС и 0,9% в еврозоната.

„След силния растеж през първата половина на 2022 г. темпото 

на БВП се забави през третото тримесечие, макар и малко по-слабо 

от очакваното. Въпреки извънредните сътресения икономиката на 

ЕС избегна свиването през четвъртото тримесечие, предвидено в 

есенната прогноза. Годишният темп на растеж за 2022 г. се оце-

нява на 3,5% както в ЕС, така и в еврозоната“, посочват от ЕК.

Прогнозираният растеж в зимната междинна прогноза от 0,8% 

в ЕС за 2023 г. нараства на 1,6% за ЕС за 2024 г., като за България 

се очаква растеж от 1,2% през 2023 г. и 2,5% през 2024 г.

но до 2027 г. и 2030.

Мерките, необходими за 

осъществяване на тези цели, 

ще бъдат определени от всяка 

държава членка в национални 

планове за обновяване. За да 

се вземат предвид разноо-

бразните сградни фондове на 

държавите от ЕС, буквата G 

трябва да съответства на 

15% с най-лош енергиен клас 

сгради в националния фонд.

Паметниците ще бъдат 

изключени от новите правила, 

докато страните от ЕС мо-

гат да решат да изключат и 

здания, защитени поради тех-

ните специални архитектурни 

или исторически достойнства, 

технически сгради, временно 

използване на постройки или 

църкви и места за поклонение. 

Страните от Съюза могат 

също така да освободят об-

ществените социални жилища, 

където ремонтите биха дове-

ли до увеличения на наемите, 

които не могат да бъдат ком-

пенсирани чрез спестяване на 

сметки за енергия.

Евродепутатите от ITRE 

също искат да позволят на 

държавите членки да кориги-

рат новите цели в ограничен 

дял от сградите, обхванати от 

изискванията, в зависимост от 

икономическата и техническа 

осъществимост на обновяване-

то и наличието на квалифици-

рана работна сила.

Националните планове за 

обновяване трябва да включ-

ват схеми за подпомагане с 

реалистични цели и мерки за 

улесняване на достъпа до без-

възмездни средства и финанси-

ране. Страните от ЕС трябва 

да въведат безплатни инфор-

мационни пунктове и неутрал-

ни по отношение на разходите 

схеми за обновяване. Финансо-

вите мерки следва да осигурят 

важна премия за цялостно обно-

вяване, особено на най-лошите 

сгради, а целеви безвъзмездни 

средства и субсидии следва да 

бъдат предоставени на уязви-

мите домакинства.

Директивата за енергийни-

те характеристики на сгради-

те трябва да бъде окончателно 

приета през март от Европей-

ския парламент.
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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: 10 март 2023 г.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
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Кметът Лилия Донкова:

Георги Сотиров

Г-жо Донкова, нека за-
почнем нашия разговор с 
преглед на проектите, 
които се реализират в 
район „Кремиковци”, как-
то и на реновираните 
обекти от образовател-
ната и социалната ин-
фраструктура.

Въпреки че живеем 

в интересно и трудно 

време, успяхме да реа-

лизираме повечето от 

набелязаните проекти, с 

изключение на този за из-

граждане на нова детска 

градина в кв. „Ботунец 2“. 

Проблемът с него се ус-

ложнява заради липсата 

на държавен бюджет за 

настоящата година и 

това вероятно ще отло-

жи строителството.

В кв.  „Кремиковци“ 

имаме нова детска гради-

на, санирахме училище и 

здравната служба. Изгра-

дихме ново футболно игри-

ще. Това, което предстои 

в квартала, е основният 

ремонт на сградата на 

кметството. От някол-

ко години безрезултатно 

търсим финансиране за 

този обект и вероятният 

вариант за осигуряване 

на средства ще бъде от 

продажбите на нежилищни 

имоти, които се намират 

на нашата територия. Ис-

кам да отбележа, че сгра-

дите на кметствата са 

много стари, строени са 

отдавна и ремонтът им е 

задължителен.

В другите квартали 

се изградиха детски и 

спортни площадки, фит-

нес зони, но по отношение 

на пътната инфраструк-

тура са необходими дос-

та инвестиции в тях. В 

кв. „Сеславци“ много до-

бре функционира новата 

детска градина. Канди-

датствали сме пред Ми-

нистерството на обра-

зованието и науката да 

ни отпусне 240 000 лв., за 

да реализираме голям ре-

монт на 117-о СУ „Св. св. 

Кирил и Методий” в същия 

квартал. То е средно об-

щообразователно учили-

ще с природо-математи-

чески профил. В своята 

над 130-годишна история 

е претърпяло няколко ме-

таморфози – било е СПТУ 

по редки метали, гимназия 

и основно училище. От 

2000 г. е СУ и от тогава 

досега в него средното си 

образование са завършили 

над 200 ученици. Голяма 

част от тях са се реали-

зирали успешно на трудо-

вия пазар.

В Бухово е санира-

на детската градина, а 

сградата на училището 

е обновена, включително 

е ремонтиран и покривът 

му. В момента се реали-

зират СМР по покрива на 

зданието на Културния 

дом в града. 

В с. Яна училището и 

детската градина са в 

прекрасно състояние, ре-

монтът им беше направен 

миналата година. Детска-

та градина в с. Горни Бо-

гров също е санирана, но 

самата сграда има нужда 

от разширение.

Бихте ли разказа -
ли и за проектите в кв. 
„Враждебна”? 

В този квартал учили-

щето е санирано и много 

добре поддържано. Ото-

плението е с термопомпи, 

такова е и в детската 

градина. Тази система 

поддържа температурата 

24 часа в денонощието и 

не се налага да се изключ-

ва вечер. В детската гра-

дина има две яслени групи, 

помещенията са изрядни. 

Предстоящо е строител-

ството на четири нови 

детски площадки в кв. 

„Враждебна“. Тук трябва 

да поясня, че на различни 

места именно детските 

площадки са в лошо със-

тояние, а част от тяхно-

то оборудване е и опасно 

за ползване, особено на-

стилките. Всичко ще бъде 

обновено и реновирано до 

лятото, за да може в топ-

лите месеци децата да 

играят, без да се притес-

няваме за тяхното здраве.

Успешно завършихме 

санирането и необходи-

мия ремонт на покрива 

на читалището в квар-

тала. Миналата година 

ремонтирахме и сграда-

та на кметството във 

кв. „Враждебна“. Няма как 

да не отбележа, че според 

възможностите на ра-

йонната администрация 

се грижим и за доброто 

състояние на уличната 

мрежа. През 2023 г. ще 

обновим тротоарната 

настилка около значими-

те сгради от социалната 

инфраструктура, за да я 

приведем в нормално със-

тояние.

На територията Ви 
се намира и с. Желява, 
което има много богата 
история, за която свиде-
телстват паметниците 
около населеното мяс-
то. Има ли интерес към 
него, строят ли се къщи? 
Колко са строителните 
разрешения за миналата 
година за целия район?

Желява е много кра-

сиво село, като искам да 

подчертая, че то е живо 

село, а не е вилна зона, 

независимо че вили се 

строят непрекъснато. 

Характерното за това 

населено място е, че имо-

ти се търсят от хора, 

които искат да живеят 

постоянно там, а не се-

зонно, през отпуската или 

за уикенда. Интересът 

към с. Желява се дължи 

на това, че е достатъчно 

близко до столицата, ав-

томагистрала „Хемус”, до 

летище София, въздухът е 

чист, спокойно е, местни-

те хора са гостоприемни 

и трудолюбиви.

В с. Желява, а и във 

всичките ни села продаж-

бите на терени или стари 

къщи до известна степен 

се задържат с очакване 

на нарастване на цените. 

Поради това все още се 

срещат пустеещи дворо-

ве и занемарени сгради. 

Други не смятат да про-

дават имотите си с идея-

та, че някой ден децата и 

внуците им ще се върнат 

на това приказно място 

под Стара планина.

В нашите села и квар-

тали се живее спокойно. 

Децата сами ходят на 

училище, играят по улици-

те, парковете и детските 

площадки. Неслучайно в 

район „Кремиковци“ за ми-

налата година сме издали 

146 строителни разреше-

ния. В район „Кремиковци“ 

се строи – доста хора се 

връщат във фамилните 

къщи и ги ремонтират 

или на тяхно място вди-

гат нови.

Вероятно и панде-
мията, която продължи 
повече от две години, е 
оказала влияние на тър-
сенето на имоти и го-
лемия брой строителни 
разрешения?

Да, ограниченията за-

ради COVID-19 изнервиха 

хората, особено жителите 

в големите градове. Дос-

та граждани избраха да се 

преместят към малките 

населени места, включи-

телно и към нашите села. 

При нас се заселиха висо-

коквалифицирани хора, раз-

читайки на бързите пътни 

и интернет връзки, на до-

брото електрозахранване 

и прекрасния старопланин-

ски климат.

Кв. „Ботунец“ не е 
най-предпочитаното 
място за живеене.

Така е, въпреки че за 

хората, които са родени 

там и са останали в квар-

тала, нещата са много 

по-различни. Цели фами-

лии живеят в къщите си, 

отглеждат децата си и 

нямат никакво намерение 

да напускат слънчевия 

регион. През 1978 г. село 

Ботунец става квартал 

на „Кремиковци“, тога-

ва е създадена и нашата 

районна администрация. 

Проблемите започнаха 

след спиране работата на 

металургичния комбинат. 

Останалите без поминък 

хора, обитаващи общин-

ските жилища, масово са 

завърнаха по родните си 

места. Тогава тези панел-

ни блокове масово бяха на-

Снимки авторът

ДГ 146 „Звездица“
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селени със семейства от 

малцинствата. Известно 

е, че повечето са без обра-

зование, без трудови нави-

ци и професионално разви-

тие и т.н., с които трудно 

се съжителства.

Старата слава на 
„Кремиковци“ като за-
мърсител, а и на Бухово 
като голямо средище на 
уранодобива сякаш са с 
различен имидж.

Район „Кремиковци“ не е 

онзи икономически масто-

донт, който замърсяваше 

цялото Софийско поле с 

производството си или с 

пепелта от шлаката на 

табаните си. Старата 

слава на металургичния 

комбинат отдавна отми-

на. Трябва да поясня, че 

на площадката му няма 

почти нищо, липсва произ-

водствена дейност. Извън 

площадката има развитие 

на различна лека промиш-

леност. Строят се мо-

дерни нови халета, които 

изглеждат като в Западна 

Европа. Не бих подкрепила 

като кмет, а и като жител 

на едно от селата в район 

„Кремиковци“ инвестиции 

за каквато и да е замър-

сяваща промишленост. 

Хората разбират, че това 

е един прекрасен район за 

живеене в полите на Ста-

ра планина, сред най-слън-

чевата част на Софийска-

та равнина.

Специално за Бухово 

фирма, закупила опреде-

лени сгради, в които се е 

помещавало управлението 

на уранодобива у нас, има 

идея да обособи в тях та-

екуондо център. Водени 

са разговори с предста-

вители на Южна Корея да 

построят в този район 

интересен парк с корейска 

специфична градина, а са-

мите сгради постепенно 

да се превърнат в хотели, 

в помещения за обучение и 

тренировки. Подобен ком-

плекс в Бухово може да за-

еме изключително място в 

развитието на тази инте-

ресна спортна дисциплина 

и ще е единственият в 

България. 

Перспективна  ин -
вестиция, като се има 
предвид, че таекуондо 
се практикува на много 
места в България, но не в 
такива мащаби, каквито 
се замислят в Бухово.

 Интересът към на-

шия район за развитие на 

строителни проекти е ог-

ромен. На територията на 

Бухово има и саниран блок 

по Националната програ-

ма за енергийна ефектив-

ност на многофамилните 

жилищни сгради, чието 

сдружение на собствени-

ците бе сред първите, кои-

то успяха да се организи-

рат и да кандидатстват 

за финансиране. В доста 

панелки не повярваха, че 

програмата е наистина 

безплатна, което изигра 

лоша шега на много от 

собствениците.

Сега сме в очакване 

на новите средства за 

енергийно обновяване 

по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост. Съгражданите 

ми се подготвят да спа-

зят новите условия – 

те трябва да направят 

енергийно обследване и 

да предоставят техни-

чески паспорти. Реално 

до 2024 г. всички сгради 

в страната трябва да 

имат технически паспор-

ти. Важно е гражданите 

да знаят, че разходите за 

обследването и за пас-

порта ще бъдат за смет-

ка на етажните собстве-

ности,  но в случай на 

одобрение на средства 

за финансиране парите 

ще бъдат възстановени.

Стана ясно,  че  се 
строят доста обекти в 
„Кремиковци“. В целия ра-
йон се забелязва инвазия 
– има нови промишлени 
халета, логистични бази, 

офиси на фирми, жилищ-
ни сгради. Изглежда има 
работа за строителите.

Да, има работа не само 

за строителите. Складо-

вите бази, малките произ-

водства също осигуряват 

заетост. Има, разбира се, 

специфични работни мес-

та, където се търсят оп-

ределени специалисти, но 

в някои производства хора 

без висока квалификация 

могат бързо да бъдат нау-

чени да извършват дадена 

дейност, стига да имат 

желание. С други думи – 

работата е достатъчна, 

като фирмите предпочи-

тат да наемат местни-

те, за които не се изисква 

превоз или ползване на 

градския транспорт. 

В края на януари сто-
личното метро чества 
25-ата си годишнина. 
Подземната железница 
на София е много близо до 
Вашия район, но изглеж-
да нямате бърза връзка 
с нея?

Приветствам метро-

строителите за работата 

им през годините по проек-

тите за разширението на 

този голям инфраструкту-

рен обект на София. Кате-

горично нашите населени 

места трябва да имат ре-

ално свързващ транспорт 

с най-близката станция на 

метрото. Това не е мисия 

невъзможна, но се нуждае 

от видоизменена градска 

транспортна схема.

159 ОУ „В. Левски” - кв. „Челопечене“

Спортен център - кв. „Челопечене“

На територията Ви 
се намира известният 
Кремиковски манастир 
„Св. Георги Победоно-
сец”, част от Софийска-
та Мала Света гора.

За обекта Столична-

та община спечели про-

ект за около 10 млн. лв. 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-

2020“. Те се влагат в рес-

таврация на стенописи, 

изграждането на нови 

параклиси, информацио-

нен център, музейни по-

мещения и др. 

В манастира всеки 

понеделник идват деца 

за църковното училище 

и в неделя ги прибират. 

През деня, докато се обу-

чават, са без телефон. Те 

се запознават с основите 

на християнското право-

славно учение, малчугани-

те учат молитви и пеят 

тропари, приучават се на 

подобаващо поведение в 

храма и манастира, като 

наред с това се запоз-

нават с различни форми 

на църковното служение. 

Успоредно с религиозно-

то ограмотяване децата 

се грижат за манастир-

ския двор и неговото 

облагородяване, подпо-

магат многообразните 

дейности в манастира и 

се занимават с проекти, 

свързани с църковното 

приложно изкуство. Всич-

ко това е безплатно за 

родителите.

Какво още иска да 
каже кметът Донкова 
на хората от района, на 
своите колеги от стра-
ната, на строителния 
бранш и всички читате-
ли на в. „Строител“? 

„Живеем в едно труд-

но и преломно време. Ос-

новното в битността на 

кметовете е, че те ви-

наги искат да направят 

повече за хората. Аз не 

правя изключение. 

Кремиковският манастир

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
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В. „Строител“

На 8 февруари 2023 г. 

беше направена първа 

копка и стартира изпъл-

нението на обект „Ре-

конструкция на Блок 29 

– самостоятелна сграда, 

собственост на БАН, кам-

пус „Гео Милев“, по проект 

„Национален център по 

мехатроника и чисти тех-

нологии“. След провеждане 

на процедура по избор на 

изпълнител, договор за 

възлагане на обществена-

та поръчка за проектира-

не и изпълнение на стро-

ителство е подписан на 

02.02.2022 г. Страни по до-

говора са: Институтът по 

обща и неорганична химия 

към БАН и ДЗЗД „Калистра-

тов и партньори“, пред-

ставлявано от двамата 

участници в обединението 

– „Ей Зет Партнърс“ ЕООД 

и „Калистратов Груп“ АД.

„Ей Зет Партнърс“ 

ЕООД са екипът, изготвил 

техническия проект, и ще 

упражняват авторски над-

зор по ЗУТ. „Калистратов 

Груп“ АД е изпълнител на 

строителните дейности.

Кампусът „Гео Милев“ е 

част от Центъра за върхо-

ви постижения по мехатро-

ника и чисти технологии и 

се изгражда с финансовата 

подкрепа на Оперативна 

програма „Наука и обра-

зование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за реги-

онално развитие.

Центърът за върхови 

постижения по мехатро-

ника и чисти технологии 

е най-големият проект 

в страната с близо 70 

млн. лв. бюджет и той е с 

ясна индикация за това как-

во можем и какво трябва да 

дадем на обществото.

Проектът предвижда 

изграждане на научно-

изследователска инфра-

структура в областта на 

мехатрониката и чистите 

технологии, чрез която да 

се постигне един завър-

шен цикъл в изследовател-

ския процес: от синтез 

през характеризиране, мо-

делиране и прогнозиране 

до тестване и изпитания. 

Това позволява да се об-

хванат всички аспекти на 

познанието, което е необ-

ходимо условие за издигане 

на изследванията на ново 

ниво, като една от най-ва-

жните цели е участието 

на млади последователи. 

Центърът за върхови 

постижения по мехатро-

ника и чисти технологии 

обединява три комплекса, 

които се изграждат на 

принципа „допълняемост-

синергизъм”:  комплекс 

„Студентски град“ – спе-

циализиран в областта 

на мехатрониката, ком-

плекс „Лозенец” – насочен 

предимно към областта 

на чистите технологии, 

и комплекс „Гео Милев” 

– обхващащ областите 

мехатроника и чисти тех-

нологии.

Планираното за заку-

пуване ново оборудване 

допълва и изгражда ма-

териалната база, необхо-

дима за рязко повишаване 

на изследователския капа-

цитет и развиване на съ-

ществуващия потенциал 

на участниците в Центъ-

ра за постигане на нови 

значими фундаментални 

и приложни резултати в 

тази важна за България и 

Европа научна област, оп-

ределена като приоритет-

на в Иновационната стра-

тегия за интелигентна 

специализация 2021-2027 г.

Изграждането на новия 

тип инфраструктура ще 

има добавена стойност не 

само върху изследванията 

в областта на мехатро-

никата и чистите тех-

нологии, но също така ще 

спомогне за сформиране на 

конкурентоспособни и ин-

тердисциплинарни научно-

изследователски колекти-

ви, които са способни да 

участват успешно в други 

програми и конкурси.

На церемонията при-

състваха служебният за-

местник министър-пред-

седател по управление на 

европейските средства 

Атанас Пеканов, служеб-

ният министър на образо-

ванието и науката проф. 

Сашо Пенов, както и де-

легация на Европейската 

комисия, водена от Агнес 

Монфре, началник на отде-

ла „България, Унгария и Сло-

вения“, които отговарят за 

изпълнението на Споразу-

мението за партньорство 

и програмите, съфинанси-

рани от Европейския фонд 

за регионално развитие, 

Кохезионния фонд и Фонда 

за справедлив преход в ня-

колко държави, включител-

но и България. Присъстваха 

още: акад. Юлиан Ревалски, 

председател на БАН; Иван 

Попов, зам. изп. директор 

на ИА „Програма за образо-

вание“; Георги Илиев, кмет 

на район „Слатина“, арх. 

Маргарита Илиева, главен 

архитект на район „Слати-

на“; акад. Константин Хад-

жииванов, председател на 

УС на проекта, и др.

Росица Георгиева

Столичната община (СО) ще 

кандидатства за финансиране от 

Националния план за възстановя-

ване и устойчивост (НПВУ) по про-

цедура „Модернизация на образова-

телна среда” с  проекти за ремонт 

и реконструкция на 22 училища и 

детски градини. Процедурата е с 

бюджет 328 817 500 лв., като към 

Югозападния район за планиране, 

в който е СО, ще бъдат насочени 

54 802 916 лв. Средствата са разде-

лени в четири компонента. Първият 

от тях е за училища с 301 и повече 

ученици, които се обучават в днев-

на форма. Във втория са допустими 

учебни заведения с между 151 и 300 

ученици, също в дневна форма. За 

финансиране по компонент 3 могат 

да бъдат подавани проекти за ре-

монт на детски градини с до 2 групи, 

в т.ч. с яслена група. В четвърти 

компонент ще попадат забавачки с 

3 и повече групи, в т.ч. детски гра-

дини с яслени групи. 

В образователните обекти ще 

могат да се реализират основен 

ремонт, реконструкция, обновява-

не, пристрояване, надстрояване, 

доставка и монтаж на оборудване и 

обзавеждане за сградите. Ще се из-

пълняват и дейности за въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност, 

като за някои от обектите целта е 

да се постигне клас „А”. Продължи-

телността на изпълнението на от-

делните проекти ще бъде не повече 

от 35 месеца, като те трябва да 

бъдат завършени до 31 май 2026 г.

В списъка, с който СО ще канди-

датства за финансиране, са вклю-

чени 10 СУ „Теодор Траянов”, 25 ОУ 

„Д-р Петър Берон”, 40 СУ „Луи Пас-

тьор”, 42 ОУ „Хаджи Димитър”, 59 

ОбУ „Васил Левски”, 55 СУ „Петко 

Каравелов”, 61 OУ „Свети свети 

Кирил и Методий”, 92 ОУ „Димитър 

Талев”, 104 ОУ „Захари Стоянов”, 105 

СУ „Атанас Далчев”, 128 СУ „Алберт 

Айнщайн”, 137 СУ „Ангел Кънчев”, 

143 ОУ „Георги Бенковски”, 145 ОУ 

„Симеон Радев”, 163 ОУ „Чернори-

зец Храбър”, 201 ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий”, ДГ 25 „Изворче”, ДГ 76 

„Сърничка”, ДГ 126 „Тинтява” - фили-

ал, ул. „Професор Вайганд” 6, ДГ 141 

„Славейкова поляна”, ДГ 173 „Звънче” 

– филиал, стара сграда, ул. „Филип 

Тотю” 24, ДГ 178 „Сребърно копит-

це”. 

Росица Георгиева

Район „Младост“ обяви общест-

вена поръчка за избор на изпълни-

тел на изграждането на двуетажна 

пристройка за две групи и физкул-

турен салон към ДГ 75 „Сърчице”. 

Стойността на дейностите е 

2 746 155,51 лв. без ДДС, а продъл-

жителността е 15 месеца. Офер-

ти могат да бъдат подавани до 6 

март. 

Предложеният срок за реализи-

ране на дейностите ще е с тежест 

60 т., а цената ще носи 40 т. на 

кандидатите. 

В документацията за участие 

в тръжната процедура е заложена 

клауза, според която в случай че 

след сключване на договора за из-

пълнение в резултат на инфлация 

настъпи съществено увеличение 

на цените на основните стоки и 

материали, е допустимо извърш-

ването на промени в единичните 

цени, като същите се индексират 

съгласно Методиката, одобрена с 

акт на Министерския съвет. Ин-

дексацията се извършва до макси-

мално допустимия размер, посочен 

в Методиката, в ЗОП и/или в друг 

нормативен акт, и/или документ, 

приет от Министерския съвет. 

Росица Георгиева

Столичният общин-

ски съвет (СОС) прие ре-

шение 3 млн. лв. да бъдат 

инвестирани в ремонт на 

около 150 детски площадки 

в междублокови простран-

ства. Средствата ще бъ-

дат разпределени между 

районните администрации, 

които ще получат между 

100 и 135 хил. лв. Според 

информацията, подадена 

от районите, в София има 

1372 детски площадки. От 

тях 698 бр. се нуждаят от 

пълно обновяване или закри-

ване като места за игра. В 

СО са постъпили писма от 

22 районни администрации 

със заявки за обновяване на 

807 детски площадки, като 

стойността на дейности-

те е 33 млн. лв. 

Председателят на СОС 

Георги Георгиев представи 

план за действие за ремонт 

на детските площадки в 

столицата. Той коментира, 

че приоритетно ще се рабо-

ти по най-старите и опас-

ни съоръжения. „Другият 

критерий е фокусът върху 

кварталите, които са насе-

лени предимно с млади се-

мейства с малки деца. Сто-

личната община осигурява 

средствата за обновяване 

и изграждане на детски пло-

щадки, а кои пространства 

да бъдат рехабилитирани, 

определят районните кме-

тове. Изпълнението на ре-

монтите ще е тяхна зада-

ча“, допълни още той.

Снимки Мартин Стоянов

Началото на строителството дадоха Агнес Монфре, началник на отдел „България, Унгария и 
Словения“ в ЕК, Георги Илиев, кмет на район „Слатина“, инж. Нина Стоянова, изп. директор на 
„Калистратов Груп“ АД, вицепремиерът Атанас Пеканов, председателят на БАН акад. Юлиан 
Ревалски и министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов
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Инвестицията е 54 млн. лв., а срокът за подаване на оферти – 6 април
Страницата подготви 
Елица Илчева

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструктура“ 

(НКЖИ) пусна търга за изграж-

дането на интермодален терми-

нал в Русе. Стойността на об-

ществената поръчка е малко над 

54,1 млн. лв. без ДДС, а срокът 

за подаване на оферти – 6 април.

Терминалът ще бъде отдаден 

на концесия след изграждането 

му. Всички дейности трябва да 

бъдат изпълнени в срок от 24 

месеца, като заложеното време 

за строително-монтажни ра-

боти е 18 месеца. Последните 

включват терминална площад-

ка с един товаро-разтоварен 

коловоз с дължина за 26 вагона, 

външни паркинги (два от тях за 

инвалиди), двуетажна админи-

стративна сграда със застрое-

на площ 307,5 кв. м и митнически 

пункт. Ще бъдат направени още 

площадка за поддръжка и ремонт 

на механични средства със сгра-

да за поддръжка и ремонт на мо-

билната техника, автомивка за 

контейнери, пункт за ремонт на 

контейнери и площадка за хла-

дилни контейнери.

Заложени са и нова служеб-

на сграда към Приемно-отправ-

ния парк, терминална гара Русе 

изток, както и реконструкция 

на сградата на Разделен пост 

„Дунав“. Освен това е заложена 

пътна връзка от Индустриална 

зона Русе северно от терминала 

с дължина около 450 м и габарит 

на пътно платно с четири ленти 

за движение по 14 м и тротоар 

6 м.

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

Областният управи-

тел на Смолян Стефан 

Сабрутев участва в засе-

данията на Съвместния 

комитет за наблюдение 

на Програмата за тран-

сгранично сътрудничест-

во Интеррег V-A „Гърция 

- България 2014-2020“ и 

Комитета за наблюдение 

на ПТС Интеррег VI-A „Гър-

ция - България 2021-2027” в 

Солун, Гърция. В рамките 

на посещението си той се 

запозна на място с напре-

дъка по строителството 

на пътя Димарио - ГКПП 

„Рудозем-Ксанти“. Стефан 

Сабрутев бе придружен 

от Момчил Караиванов, 

директор на дирекция „Ад-

министративен контрол, 

регионално развитие и 

държавна собственост“ в 

Областна администрация 

Смолян и ръководител на 

проекта за изграждане на 

граничния пункт. В среща-

та участваха и предста-

вители на Гръцката пътна 

агенция „Егнатия Одос“. 

Бе констатирано, че с 

оглед необходимостта от 

укрепване на двата свла-

чищни участъка на обект 

Димарио - ГКПП „Рудозем-

Ксанти“ гръцката страна 

е в процес на финализи-

ране на финансирането, 

но не са спазени предва-

рителните индикативни 

срокове за обявяване на 

процедурата до края на 

2022 г. За обект Дима-

рио - Меливия се очаква в 

скоро време съдът да се 

произнесе по отношение 

на правната процедура. 

Всичко това усложнява 

ситуацията относно  от-

варянето на ГКПП „Рудо-

зем-Ксанти“ през 2023 г., 

което е ключов индикатор 

за ПТС Интеррег V-A „Гър-

ция - България 2014-2020“. 

На Съвместния коми-

тет за наблюдение на про-

грамата Стефан Сабру-

тев заяви, че Областна 

администрация Смолян е 

успяла да се справи в срок 

с изграждането на ГКПП 

„Рудозем-Ксанти“. На за-

седанието бяха дадени 

уверения за ангажиране на 

високо ниво от страна на 

двете правителства в по-

сока завършване на гръц-

кия участък и отваряне на  

ГКПП „Рудозем-Ксанти“ 

през 2023 г. с перспектива 

да бъде сформирана група, 

която да следи ежемесеч-

но напредъка на обекта 

Димарио - ГКПП „Рудозем-

Ксанти“, като през февру-

ари ще бъде организирана 

първата инспекция. 

На събитието бе об-

съден и още един мащабен 

проект, за който се по-

твърди финансирането в 

размер на 14 465 178 евро. 

Със средствата ще се 

завърши последният учас-

тък от Главна пътна ко-

муникация – Смолян - ГПК 

„Смолян“ п.в. Юг - Топливо 

кв. „Устово“ от км. 0+000 

до км. 2+520 - четвърти 

етап, област Смолян. През 

ноември 2022 г. на среща в 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството за опре-

деляне на приоритетните 

инфраструктурни обекти 

по ПТС Интеррег V-A „Гър-

ция - България 2021-2027” 

този обект бе включен 

като стратегически пъ-

тен проект по приоритет 

„Свързаност“.

Общинските съветни-

ци в Ловеч дадоха съгласие 

да се осигури допълните-

лен собствен финансов 

принос в размер до 314 

хил. лв. за индексиране на 

разходите за изпълнение 

на договор за обществе-

на поръчка в резултат на 

инфлация за доизгражда-

нето на спортна зала и 

рехабилитация на дворно-

то пространство на ОУ 

„Проф. Димитър Димов“. 

Предложението бе на кме-

та на общината Корнелия 

Маринова, а средствата 

ще бъдат от бюджета на 

община Ловеч за 2023 г. 

Сумата следва да бъде из-

платена на изпълнителя на 

строително-монтажните 

работи след приемане на 

макрорамката.

„В първия възможен мо-

мент, когато бе изготвена 

и влезе в сила Методиката 

за индексация на цените и 

бяха проведени разговори 

с Управляващия орган, ние 

внесохме в Общинския съ-

вет предложение за осигу-

ряване на това допълни-

телно финансиране“, каза 

кметът.

Ремонтните дейности 

в училището се извършват 

по проект, финансиран от 

оперативна програма „Ре-

гиони в растеж“. Те за-

почнаха през лятото на 

2018 г., но преди да бъдат 

реализирани, договорът с 

фирмата изпълнител бе 

прекратен и беше обявена 

нова обществена поръчка. 

По старата са платени 

над 751 хил. лв., а по нова-

та има избран изпълнител, 

но все още не е подписан 

договор.

Маринова каза, че на-

деждите на администраци-

ята са до края на септем-

ври тази година обектът 

да бъде завършен.

Започват дългоочаквани основни ремонти на улици 

в община Тунджа с европейско финансиране, съобщи на 

брифинг кметът Георги Георгиев. Реконструкцията е 

на обща стойност малко над 255 хил. лева, осигурени по 

„Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ 

чрез Местната инициативна група Тунджа.

Работата ще обхване три улици в две от най-голе-

мите села на общината – Тенево и Ботево. За реален 

старт на строителните дейности се чакат единстве-

но подходящи метеорологични условия, като срокът за 

завършване е до края на юни тази година, уточни кме-

тът.

По думите му това е един от осемте одобрени още 

преди три години проекти с европейско финансиране. 

Изпълнението им е забавено поради допълнителни про-

цедури, независещи от общинската администрация, 

посочи кметът.

„Този проект има всички шансове да бъде изпълнен 

като първия от осемте, които нашите граждани чакат 

толкова време. Очакваха се всички етапи на съгласува-

не от Държавен фонд „Земеделие”. Наложи се индексация 

на цените заради поскъпналите строителни материа-

ли”, коментира той.

Културният център в село Долно Камарци, община 

Горна Малина, е номиниран от международната плат-

форма ArchDaily в категория сгради за култура. Проек-

тът Арт Център „Вихрони” представлява реконструкция 

на бившия училищен стол на селото. Включва цялостна 

трансформация, обновяване и надграждане на същест-

вуващата постройка.

„Проактивният подход към устойчив дизайн и стре-

межът към въглеродна неутралност постави запазване-

то на сегашната конструкция на първо място в процеса 

на проектиране. Най-малко 80% от съществуващата 

конструкция са запазени, което намалява въглеродните 

емисии на строителството с поне 50% в сравнение с 

изграждането на нова сграда. Минимум 70% от отпадъч-

ните строителни материали бяха повторно вложени в 

строежа или в произведения на изкуството на професор 

Вихрони Попнеделев“, пише в обосновката на решението 

за номинация.
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60 млн. са нужни за 40 обекта в пострадалите от наводненията през септември села 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

През март започва 

укрепването на речни-

те корита в Каравелово, 

Богдан и Слатина със 

средства от държавата. 

Това съобщи областният 

управител на Пловдив Ан-

гел Стоев след инспекция 

в трите най-тежко по-

страдали села от навод-

ненията през септември 

миналата година. 

На място бяха кметът 

на община Карлово д-р 

Емил Кабаиванов, пред-

седателят на Общинския 

съвет Доньо Тодоров, 

зам.-кметовете Данка 

Люртова и Николай Цве-

тков, както и кметовете 

на трите села. Общият 

размер на средствата, 

които са необходими за 

възстановяването на ин-

фраструктурата на се-

лата, е 60 млн. лв. Те са 

за 40 обекта – речните 

корита, мостове, улици, 

пътища и обществени 

сгради. 

Първият транш се 

очак ва да бъде отпуснат 

от Междуведомствена-

та комисия за възстано-

вяване и подпомагане към 

Министерски съвет до 

края на февруари. Това са 

около 9 млн. лв., 1 млн. лв. 

от които ще бъде при-

оритетно насочен към 

укрепване на коритата 

на реките, за да се гаран-

тира безопасността на 

хората.

До момента за въз-

становителни дейности 

на общината от страна 

на правителството са 

отпуснати над 12 млн. лв., 

с които е разплатено раз-

чистването от дървета-

та и наносите на речни-

те корита и улиците. В 

тази сума влизат и па-

рите за проектиране на 

част от обектите. 

Кметът на Карлово 

съобщи, че следващата 

седмица ще се състои 

среща с австрийска фир-

ма, която има готовност 

да изготви безплатно 

обследване на коритото 

на р. Струма и да напра-

ви анализ за дългосрочни 

мерки за обезопасяване.

Предстои също така 

към Междуведомствена-

та комисия да бъдат по-

дадени документите за 

отпускане на средства 

за възстановяването на 

18 къщи от трите села.

„За голяма част от ин-

фраструктурните обек-

ти приключва процесът 

на проектиране и всеки 

момент ще се обявят 

обществени поръчки за 

избор на изпълнители“, 

обясни кметът на Кар-

лово.

„Об щ и н а  Ст ара 

Загора е една от пър-

вите администрации, 

облекчаващи бизнес 

и граждани с по-бър-

зо обслужване в ресор 

строителство. Вече е 

в сила служебното съ-

гласуване с експлоата-

ционните дружества 

при издадена виза за 

проектиране на обект“, 

обяви кметът на Ста-

ра Загора Живко Тодо-

ров.

Той разясни, че еки-

път му е работил по 

темата съвместно с 

Общинския съвет, как-

то и с Камарата на 

строителите и Съюза 

и Камарата на архи-

тек тите.

„Служебното съгла-

суване с експлоата-

ционните дружества 

– ВиК, електроразпре-

деление и газоснаб-

дяване, на визата за 

проектиране ще бъде 

безплатна. По служе-

бен път ще изпраща-

ме извадки от Под-

робния устройствен 

план (ПУП) и скицата, 

като дружествата ще 

имат 14-дневен срок да 

предоставят изходни 

данни и да съгласуват 

внесените документи, 

необходими за изгот-

вяне на инвестиционен 

проект. Срокът за ва-

лидност на визата за 

проектиране в общи-

ната ще бъде удължен 

на 1 година. Така всеки, 

на когото му предстои 

да сключи договор с 

експлоатационно дру-

жество, ще може да го 

направи за двойно по-

дълъг период от вре-

ме, както и да входира 

в администрацията 

своето инвестиционно 

намерение за разреше-

ние”, даде подробности 

главният архитект на 

Стара Загора Младен 

Иванов. Той подчерта, 

че облекчението ще 

важи и при ПУП. „Съгла-

суването на Подробни-

те устройствени пла-

нове също ще става по 

служебен път. Общи-

ната ще играе ролята 

на посредник, който ще 

облекчава гражданите”, 

допълни арх. Иванов.

„Всичко, което пред-

ставяме, е в синхрон 

със Закона за устрой-

ство на територията. 

Проучихме как е и в дру-

гите общини – оказа се, 

че Стара Загора е една 

от малкото, която успя 

да наложи на експло-

атационните друже-

ства да спазват зако-

на”, подчерта и Мария 

Динева, председател 

на Общинския съвет.

Тя каза още, че про-

мяна ще има и при съ-

гласуването на самите 

инвестиционни проек-

ти: „До днес за различ-

ните части от проек-

та се налагаше също 

съгласуване с експло-

атационните друже-

ства, но в синхрон със 

ЗУТ, ако това се случва 

в рамките на една го-

дина, то такова няма 

да бъде необходимо“. 

Още едно облекчение, 

изключително важно – 

всички документи, кои-

то са издавани назад 

във времето – копие 

от ПУП, разрешение за 

строеж, удостоверение 

за въвеждане в експло-

атация, в рамките на 

следващи процедури 

няма да се изискват от 

инвеститора, а ще се 

проверяват и набавят 

по служебен път.

Кметът Живко То-

доров бе категоричен, 

че ако от дружествата 

не спазват сроковете, 

то законът дава право 

на общината да налага 

санкции.

Община Сливен 

обяви процедура за 

избор на изпълнител 

на строително-мон-

тажни и  консер-

вационно-рестав-

рационни работи, 

благоустрояване 

и социализация на 

Държавната сукне-

на фабрика в града, 

създадена от Добри 

Желязков. В момента 

сградата се ползва 

от Регионалния ис-

торически музей и 

ще остане музей.

Обектът е вклю-

чен в Интегрирания 

проект за развитие 

на туризма и подо-

бряване на културна-

та и историческата 

инфраструктура в 

община Сливен по 

Оперативна програ-

ма „Региони в рас-

теж 2014-2020“.

Ще бъдат обосо-

бени и ремонтирани 

помещения за фон-

дохранилища, рабо-

тилници и ателиета 

за работа с деца, 

изложбени зали за 

постоянни и времен-

ни експозиции, ате-

лиета за реставра-

ция и консервация, 

санитарни възли, 

зали,представящи 

архитектурата и 

историята на първа-

та държавна сукнена 

фабрика. 

Ще бъдат под-

менени дограмите 

и електрическата, 

противопожарна и 

ВиК инсталаци я . 

Сградата ще раз-

полага с асансьор 

и рампи. Зелените 

площи ще бъдат 

обновени с подмяна 

на алейни настилки, 

пейки, кошчета за 

отпадъци. 

П р о г н о з н а -

та  стойност на 

д е й н о с т и т е  е 

1 223 700 лв. Крайни-

ят срок за подаване 

на необходимите до-

кументи за участие 

е 28 февруари.

От края на януа-

ри до сега бяха обя-

вени други три об-

ществени поръчки 

– за къщата-музей 

„Добри Чинтулов“ 

с прогнозна стой-

ност от 498 602 

лева, родната къща 

на Хаджи Димитър 

– 506 790 лв., и на 

Музеен  комплекс 

„Сливенски бит“ - 

608 548 лв.

И  ч е т и р и т е 

обекта са със защи-

тен статут от на-

ционално значение. 

Кметът на община 

Свищов д-р Генчо Генчев 

даде старт на първия 

етап от ремонтните 

дейности по проект за 

основен ремонт и благо-

устрояване на стадион 

„Академик“ в града. С оси-

гурените от Министер-

ството на младежта и 

спорта средства в раз-

мер на 450 хил. лв. ще бъде 

извършена „Модернизация 

и въвеждане на енергийна 

ефективност на админи-

стративно-спортната 

сграда“, след което общи-

ната ще кандидатства 

за финансиране на втори 

етап, при който пред-

стои да се извърши рекон-

струкция и модернизация 

на терена на футболното 

игрище, трибуните и ин-

фраструктурата на самия 

стадион.

ПРОТЕКТОРИ ЗА СТЕНА
ЗА ГАРАЖА

ЗА ПАРКИНГА

ЗА ЗАВОДА

ЗА РАБОТИЛНИЦАТА

www.iparking.bg
0877280080

sales@iparking.bg
ЗА
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Георги Сотиров

Доц. Хрисчев, след 
у с п е ш н о  п р и к л ю ч и -
лия пpoeкт „Обнoвя-
вaнe и мoдepнизaция нa 
oбpaзoвaтeлнaтa ин-
фpacтpyктypa в УАСГ“, 
реализиран по ОП „Peгиo-
ни в pacтeж 2014-2020“, 
студентите и препода-
вателите работят в по-
добри условия. Вие бяхте 
ръководител на проекта. 
С какви предизвикател-
ства се сблъскахте при 
изпълнението му?

Завършихме успешно 

всички дейности през ми-

налата година. Те включ-

ваха обновяване и модер-

низация на сградата на 

Ректората на Универси-

тета по архитектура, 

строителство и геодезия 

(УАСГ) и физкултурния са-

лон. Искам да благодаря 

на вестник „Строител“, 

че редовно отразяваше 

мероприятията ни, свър-

зани с този проект. В 

неговите рамки се внед-

риха мерки за енергийна 

ефективност, беше из-

вършен цялостен ремонт 

на покрива, фасадите и 

интериорните части на 

двата обекта. Направи се 

монтаж на напълно нови 

инсталации – електро, 

ВиК, отоплителна, вен-

тилационна и климатична, 

пожароизвестителна сис-

тема. Структурното ин-

тернет окабеляване и съ-

ответните сървъри също 

са изцяло нови. Приложиха 

се и мерки за подобряване 

на достъпа на хора с ув-

реждания.

Разбира се, в етапа 

на самото изпълнение 

възникнаха редица специ-

фични моменти. Част от 

предизвикателствата 

идваха от това, че стро-

ителните и монтажните 

дейности трябваше да се 

изпълняват в условия на 

частично работеща сгра-

да, и то за целия срок на 

проекта. Това изискваше 

много добра организация, 

но също и прилагането на 

някои по-нестандартни 

строително-технологич-

ни решения. Друга труд-

ност, с която често се 

сблъскаха строителите, 

е възникналият серио-

зен обем СМР при подоб-

ни ремонти на по-стари 

здания, които няма как 

да бъдат предвидени на 

етап проектиране и дого-

варяне. Когато се работи 

в условията на предвари-

телно определен бюджет 

и изникнат такива дей-

ности, а това неминуемо 

се случва, възможност-

ите за вариране са дос-

та ограничени. Проблем 

имахме и по отношение 

на доставките. Началото 

на проекта бе дадено през 

2016 г., но поради незави-

сещи от нас причини – об-

жалвания по провеждани-

те от УАСГ обществени 

поръчки, изпълнението за-

почна реално през 2021 г. 

И когато се очакваше да 

се реализират част от 

доставките, най-вече на 

компютърна техника, се 

оказа, че тази заложена 

в документацията преди 

5-6 г., вече не се произ-

вежда. Това ни принуди да 

актуализираме характе-

ристиките на доставе-

ното оборудване, което 

стана при спазване на 

съответните процедурни 

правила. 

Използвам възмож-

ността да благодаря от 

страниците на в. „Стро-

ител“ на целия екип на 

УАСГ, участвал в реали-

зирането на проекта, за 

всеотдайната работа и 

професионализма, както и 

на фирмите изпълнители 

на дейностите на този 

важен ремонт. 

Вие сте ръководител 
катедра „Технология и 
механизация на строи-
телството“. Разкажете 
ни повече за нейната 
структура и функции, 
както и за един от Ва-
шите лекционни курсове 
„Здравословни и безопас-
ни условия на труд“ за 
специалността „Управле-
ние в строителството”.

Нашата катедра има 

дългогодишни традиции 

и извършва научна и учеб-

на дейност в област та 

на технологията и из-

пълнението на строи-

телството. Основните 

дисциплини, които водим, 

са „Строителни машини“, 

„Технология на строител-

ството“, „Технология на 

производството на сгло-

бяеми стоманобетонни 

елементи“ ,  „Довърши-

телни работи в строи-

телството“, „Инженерни 

инсталации“, „Контрол на 

качеството и приемане на 

строителните работи“, 

„Софтуерно проектиране 

на кофражи и скелета“, 

споменатата „Здраво-

словни и безопасни усло-

вия на труд“ и др. Акцент 

в нашата работа са съ-

временните строителни 

технологии и механизация 

и се стремим всички ново-

сти да бъдат включени в 

учебния материал. 

Ние сме дипломираща 

катедра основно за сту-

денти от Строителния 

факултет. Една много 

положителна тенденция в 

дипломното проектиране 

е разработването на ди-

пломни работи с научноиз-

следователски характер 

или научноизследовател-

ски елементи. Това, от 

една страна, провокира 

интереса на дипломанти-

те, а от друга - им дава 

възможност да се насо-

чат към докторантури и 

продължаване на изслед-

ванията. 

Темите на дисерта-

циите на нашите док-

торанти са  свързани 

с усъвършенстване на 

строителните процеси и 

методите за изграждане 

на сгради и съоръжения. 

Мога да обобщя, че цяла-

та дейност на катедра-

та е насочена към стро-

ителната практика. В 

тази връзка много добре 

си партнираме и поддър-

жаме тесни връзки с ре-

дица строителни фирми, 

членове на КСБ, както и 

с производители и дос-

тавчици на строителни 

материали, оборудване и 

механизация.

В края на 2022 г. се 
проведе Международна 
юбилейна научна конфе-
ренция „80 години УАСГ“. 
Как се изяви катедрата, 
която ръководите?

В рамките на прес-

тижното събитие ние 

организирахме Юбилейна 

научна сесия „45 годи-

ни катедра „Технология 

и механизация на строи-

телството”. На нея бяха 

изнесени двадесет и три 

доклада по актуални въ-

проси от строителната 

наука и практика. В рам-

ките на научната сесия 

участваха колеги от УАСГ, 

Висшето строително 

училище „Любен Караве-

лов“, Варненския свобо-

ден университет „Черно-

ризец Храбър”, факултет 

„Пожарна безопасност и 

защита на населението” 

към Академията на МВР, 

както и колеги от строи-

телната практика. Също 

така имаше и сериозно 

присъствие на студенти 

и докторанти в научната 

сесия, което за нас беше 

много радващо. Именно 

работата с младите ко-

леги е перспективата за 

устойчиво развитие на 

катедрата и научното 

направление.

П р е д с е д а т ел  с т е 
на УС на Научно-техни-
ческия съюз по строи-
телството в България. 
Какви мероприятия пред-
стоят през 2023 г.?

Пр е з  т а з и  го ди н а 

предвиждаме да проведем 

два семинара в Смолян и 

в Пловдив по актуални 

теми на строителство-

то. Традиционно смятаме 

да организираме и двата 

ни конкурса – за най-до-

бра дипломна работа на 

абсолвент строителен 

инженер и за най-добри 

постижения на ученици 

от ПГСА. 

Друго съществено, 

което ни предстои,  е 

Втората младежка науч-

на конференция „Проекти-

ране и строителство на 

сгради и съоръжения”, пла-

нирана за ноември. Първо-

то издание на конферен-

цията през 2021 г. беше 

много успешно и се надя-

вам и сега да бъде така. 

Също така предвиждаме 

и провеждането на нацио-

нален семинар, свързан с 

проблемите на цифровиза-

цията на строителство-

то. Това е тема, по която 

непрекъснато се работи, 

и нашата цел е резулта-

тите в тази област да 

се популяризират, като 

се намери по-тясна връз-

ка между разработките, 

науката и практическото 

приложение.

Имате традиционно 
добро взаимодействие 
с Камарата на строите-
лите в България, включи-
телно и професионални 
ангажименти към орга-
низацията. Водите лек-
ции „Длъжностни лица 
по безопасност и здраве 
при изпълнение на СМР“ 
и „Координатор по безо-
пасност и здраве в стро-
ителството“ в област-
ните структури на КСБ. 
Какво предстои в това 
направление?

Бих искал да отбележа 

много добрата ни работа 

с колегите от „Строител-

на квалификация” ЕАД. Ос-

вен традиционните обуче-

ния, които според мен са 

задължителни и без тях 

не може, много добра е и 

инициативата им за про-

веждане на специализи-

рани семинари. Те допри-

насят за повишаването 

на нивото и капацитета 

на специалистите от 

строителните фирми. В 

тази посока са и част от 

предстоящите ни задачи 

– разширяване на спектъ-

ра и тематиката на спе-

циализираните семинари. 

Тук, разбира се, процесът 

е двустранен – обратна-

та връзка и нуждите на 

строителните фирми и 

областните структури на 

КСБ са много важни. 

Интересувате се от 
фасадните скелета, из-
ползвани в българската 
строителна практика 
Правили сте анализ в 
съавторство за такива 
съоръжения на сградата 
на Телевизионната кула в 
столицата.

Въпросите, свързани 

със строителните ске-

лета, винаги са били из-

ключително важни. Но те 

са доста специфични съ-

оръжения, които, от една 

страна, трябва да осигу-

рят условия за изпълнение 

на строителните работи 

при високо ниво на здра-

вословни и безопасни ус-

ловия на труд, а от друга, 

трябва да имат нужната 

носимоспособност. Към 

момента въпросът е мно-

го актуален и от гледна 

точка на въвеждането 

на Наредбата за техни-

ческите изисквания за 

проектиране, монтаж, 

контрол, приемане и екс-

плоатация на скелета, 

която въвежда като за-

дължителни европейските 

стандарти за строител-

ни скелета. Тази наредба 

беше разработена със 

съдействието на КСБ и 

с активното участие на 

инж. Виолета Ангелиева 

и Българската скеле асо-

циация. Поради важност-

та на въпроса във всеки 

един момент се стремим 

да популяризираме, в т.ч. и 

чрез публикации и статии, 

добрите практики, свър-

зани с проектирането, 

обезопасяването, монта-

жа и експлоатацията на 

строителните скелета. 

Крайната цел е осигуря-

ване на изискванията за 

здравословни и безопасни 

условия на труд. 

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител катедра „Технология и механизация на 
строителството“ в УАСГ и председател на УС на НТССБ:

Стремим се всички новости да бъдат включени в учебния материал

Участниците в Юбилейната научна сесия „45 години катедра „Технология и механизация на 
строителството”

Снимкa авторът



Мирослав Еленков

На 14 февруари ръково-

дителите на лозаро-винар-

ския бранш, официални лица 

и гости посрещнаха заедно 

Трифон Зарезан в земли-

щето на Поморие, област 

Бургас. Домакини на съби-

тието бяха Иван Алексиев, 

кмет на община Поморие, 

Йордан Чорбаджийски, пред-

седател на УС на Национал-

ната лозаро-винарска кама-

ра (НЛВК), и Христо Янков, 

изп. директор на „Черномор-

ско злато“ АД. Сред гости-

те, които уважиха ритуала 

по зарязване, бяха Лазар Ла-

заров, вицепремиер и минис-

тър на труда и социалната 

политика, Тодор Джиков, 

зам.-министър на земе-

делието, проф. д.н. Мария 

Нейкова, областен управи-

тел на Бургас, Лидия Стан-

кова, директор на областна 

дирекция „Земеделие“, Адам 

Адамов, председател на 

Общински съвет - Поморие, 

кметовете на Айтос Васил 

Едрев и на Малко Търново 

Илиян Янчев. 

„Правителството ще 

продължава да подкрепя 

българските лозари, зе-

меделски производители и 

общините с цел подобрява-

не качеството на живот и 

развитието на икономика-

та в отделните региони на 

България“. Това каза вице-

премиерът Лазар Лазаров. 

„Добрите резултати са на-

лице само когато централ-

ната, местната власт и 

представителите на биз-

неса работят заедно“, под-

черта Лазаров. Той отбеля-

за, че Министерството на 

труда и социалната поли-

тика е надежден партньор 

на общините в провеждане-

то на ефективни политики 

на местно ниво. „Разчитам, 

че сътрудничеството ни 

ще продължи, за да можем 

заедно да работим в посока 

по-добри условия за труд и 

по-висок стандарт на жи-

вот“, каза Лазаров и пожела 

на гроздо- и винопроизво-

дителите успешна година, 

плодородие и здраве през 

2023 г.

Вицепремиерът изтък-

на, че въпреки трудности-

те на днешните кризисни 

времена гроздо- и винопро-

изводители в Поморийския 

край отстояват авторите-
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та на професията със своя 

всеотдаен труд и 

утвърждават добро-
то име на българската 
продукция пред Европа и 
света. 

Зам.-министър Тодор 

Джиков сподели, че за него 

е изключителна привилегия 

отново да се върне в По-

морийския регион само 6 

месеца след бурята, пова-

лила декари лозови насаж-

дения, които вече са въз-

становени. „Благодарение 

на хората, които са тук, 

показахме, че държавата 

твърдо стои зад своите 

земеделски производители“, 

изтъкна той. „Държавата с 

целенасочена и прагматич-

на политика за развитие на 

лозаро-винарския сектор 

ще успее в обозримо бъде-

ще да върне българското 

вино на световните пазари. 

Тук особена роля има държа-

вата и политиката, която 

трябва да се води. Ние като 

служебен кабинет ще се бо-

рим в тази посока и се на-

дяваме, че следващите пра-

вителства ще продължат 

нашето дело“, каза зам.-ми-

нистърът на земеделието. 

Той добави, че в момен-

та се 

изготвя маркетингова 
стратегия с хоризонт 
от три години за достъп 
до пазари и реклама на 
българското вино. 

„Работи се по създава-

нето на дигитална карта 

на България, в която ще 

бъдат включени обектите 

за винен туризъм. Това е 

основата, на която трябва 

да стъпим, за да може сек-

торът у нас да се развива 

още по-успешно, а страна-

та ни да се утвърди като 

предпочитана винена дес-

тинация“, изтъкна Джиков.

„Тук бяха унищожените 

лозови масиви, които урага-

нът на 17 септември 2022 г. 

помете. Сега обаче кар-

тината е друга, а ние сме 

щастливи и изпълнили анга-

жимента към лозарите и ще 

споделим с тях празника им. 

Ще им пожелаем Трифон За-

резан да закриля и пази ма-

сивите, да има достатъчно 

грозде и вино, а всички те 

да са живи и здрави“ , каза 

проф. Мария Нейкова.

„Връщайки се няколко 

месеца назад, когато ни 

сполетя бедствието, мога 

да кажа, че първите хора, 

които се отзоваха, бяха 

областният управител на 

Бургас проф. Мария Нейкова 

и зам.-министърът на земе-

делието Тодор Джиков. Бла-

годарение на тях цялата 

държава се задейства и на-

шите лозари бяха обезще-

тени. Не на последно място 

– благодаря и на „Черномор-

ско злато“ АД, че изкупиха 

продукцията на хората, за 

да могат те да си поемат 

глътка въздух. Нека Свети 

Трифон бди над Вас, а приро-

дата да е благосклонна и да 

даде богата реколта“, каза 

кметът Иван Алексиев. Той 

изрази надежда тържество-

то по зарязване в Поморие 

да стане традиция.

Председателят на УС на 

НЛВК Йордан Чорбаджийски 

коментира, че през насто-

ящата година се 

очаква изключително 
висок добив и грозде с 
отлични качества. 

„Радостен съм, че виж-

дам лозарите в региона 

удовлетворени и че сред-

ствата, предвидени за тях 

след бурята, са напълно 

изплатени”, добави Чорба-

джийски. 

Празникът продължи с 

богата фолклорна програма.

Йордан Чорбаджийски, председател 
на УС на НВЛК, изп. директор на 
„Черноморско злато“ АД: 

Г-н Чорбаджийски, като председател на УС на 
НВЛК какви са очакванията Ви за лозаро-винарския 
сектор през настоящата година? Какви са предиз-
викателствата пред бранша?

Надявам се 2023 г. да е добра година, да няма 

природни бедствия. Очакваме подкрепата от дър-

жавата да продължи. Министерството на земеде-

лието оказа голяма помощ, когато през миналата 

есен районът бе връхлетян от ураган. Ведомството 

реагира за 2 дни, бяха описани всички щети, а обез-

щетенията са вече изплатени. 

2023 г. е преходна и няма проекти, по които да се 

кандидатства, така че може да свършим чисто ад-

министративната работа и да сме готови за новия 

програмен период, за да подпомогнем както грозде-

производителите, така и винопроизводителите.

Вие сте и изп. директор на „Черноморско зла-
то“ АД. Ще ни кажете ли накъде се развива компа-
нията? През 2022 г. отпразнувахте 90 г. от създа-
ване на предприятието.

„Черноморско злато“ се развива доста добре. В 

последните повече от 2 години на пандемия не изгу-

бихме пазари. Дружеството не съкрати персонал, 

запазихме всичките си кадри и това ни помогна да 

се развием така, че резултатът, който постигнахме 

през 2022 г., е най-добрият от 15 г. насам. Изключи-

телно доволни сме. 

А какво виждаме напред в бъдеще? През 2023 г. 

да надградим и модернизираме предприятието. То е 

много голямо и има нужда от постоянно реновиране. 

Разкриват ли се нови пазари пред Вас?
Продаваме в цял свят. Въпросът е колко? За съ-

жаление българското вино не е на мястото, което 

заслужава на световната сцена. Затова съвместно 

с Министерството на земеделието сформирахме 

работна група, която ще се занимава само с марке-

тинг. Целта в следващите 3 г. да направим така, че 

българските винопроизводители да могат да показ-

ват продукцията си на различни световни винени 

форуми. До момента всяка изба участваше самос-

тоятелно, а сега вече ще го правим под бранда „Бъл-

гария“. Защото ние не сме голяма държава, имаме 

малко производство и нито една винарна не може 

да се справи сама на който и да е световен пазар. 

Трябва да се обединим, за да постигнем целите, кои-

то сме си поставили.

А какво е отношението на българина към ра-
кията и виното?

Той е добър консуматор, в годините се научи да 

пие все по-качествени продукти. Смея да кажа, че 

българинът обръща внимание на родното и разбра, 

че нашите винопроизводители по нищо не отстъп-

ват на световните такива.

Какво ще си пожелаете на Вас, на Вашите слу-
жители и на целия бранш?

Най-вече здраве! Пожелавам си благоприятна го-

дина за лозовите масиви и да няма липса на консума-

тиви, с които да произвеждаме нашите прекрасни 

продукти.

Снимки Мартин Стоянов
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Затвореното съоръжение ще предлага прохлада 
и комфорт насред трудните пустинни условия

Това очевидно е слож-

на задача предвид клима-

та в емирството - оби-

чайно твърде горещ, за 

да се упражнява продъл-

жително ходене или кара-

не на колело на открито. 

За  да  се  справи  с 

това, Urb предвижда об-

граждането на пътеката 

във футуристично из-

глеждаща остъклена кон-

струкция, която ще бъде 

издигната над земята на 

„кокили“ и ще има интери-

ор с контролиран климат. 

„Планира се THE LOOP 

да свърже повече от 3 

млн. жители, използвай-

ки здравословен начин на 

транспорт, достъп до 

ключови услуги и места 

без автомобили в рамки-

те на минути“, се обяс-

нява в прессъобщението 

на Urb. 

LOOP ще бъде пълен с 

много зеленина, включи-

телно дървета. Ще има 

джоб-паркове, спортни 

съоръжения и дори град-

ско земеделие, за да се 

подобри производството 

на храна в района.

П о д д ъ рж ането  н а 

влажността и темпера-

турата под едно тако-

ва грамадно остъклено 

пространство, както и 

на градините в него, ще 

изисква огромно количе-

ство енергия, което ще 

се добива от възобно-

вяеми източници. Освен 

слънчевата енергия, коя-

то очевидно е подходяща 

предвид местния климат, 

проектантите замислят 

и кинетични подови на-

стилки по пътеките за 

джогинг с идеята всяка 

стъпка да генерира елек-

тричество. 

„Пътеките ще са от 

рециклирани автомобил-

ни гуми, те се огъват 

при  стъпване,  което 

създава кинетична енер-

гия. Настилката ще е 

интегрирана със сензо-

ри за предоставяне на 

критични данни, като 

например брой стъпки и 

количество енергия, ге-

нерирана в реално време. 

Технологията ще осигу-

ри приятна среда с це-

логодишно контролиран 

климат. Целта е да пре-

върнем движението със 

собствена сила в осно-

вен начин на транспорт 

за ежедневни пътувания 

за повече от 80% от 

жителите на Дубай до 

2040 г.“, уточняват от 

студиото, като подчер-

тават, че проектът е в 

съответствие с новата 

цел на градската упра-

ва – да създаде т.нар. 

„20-минутен град“, къде-

то всички важни места 

за всеки гражданин са 

разположени на не повече 

от 20 минути ходене пеш 

(по аналогия с концепции-

те за „10-минутния град“ 

и „5-минутния град“, при-

лагани в Европа).

Никой, който не е жител 

на Канада, вече не може да 

закупи жилище на терито-

рията на страната. Обяве-

ната забрана е предвидена 

да действа в срок от две 

години. Така правителство-

то в Отава цели да ограни-

чи поскъпването на имотния 

пазар в северноамериканска-

та държава, където заради 

високите цени жилищата 

станаха едни от най-недос-

тъпните в света.

Средният дом в Канада 

миналото лято е струвал 

568 хил. щатски долара, или 

над 11 пъти медианния годи-

шен доход след приспадане 

на данъци. Макар цените да 

тръгнаха леко надолу, като 

цяло жилищата са поскъпна-

ли с 48% от 2013 г. 

Aктивнoтo cтpoи-

т e л c тв o  н a  p y дн и к a 

„Cвят-дълбoк” в pycкaтa 

peпyбликa Якyтия в Сибир 

щe зaпoчне пpeз 2024 г. 

Там е eдно oт нaй-гoлe-

митe в cвeтa нaxoдищa 

нa диaмaнти, а новото 

съоръжение ще е нaй-круп-

ното в cвeтa на диaмaн-

тeнaтa индycтpия. Зада-

чата не е проста, защото 

мястото е сред нaй-тpyд-

нoдocтъпнитe нaceлeни 

райони в cвeтa.

П o д г o т o в к a т a  з a 

пpoeкта нa cтoйнocт 

120 млрд. pyбли (нaд 1,7 

млрд.  дoлapa) зaпoчвa 

пpeз 2023 г., като е пла-

нирано дa ce извъpши 

цялoтo пpoeктиpaнe , 

дa пpeминe ocнoвнaтa 

дъpжaвнa eкcпepтизa и 

дa бъдe избpaнa фиpмa 

изпълнитeл. Възложител 

е Peпyбликa Якyтия, коя-

то e eдин oт ocнoвни-

тe aкциoнepи в pycкaтa 

кoмпaния „Aлpoca”, нaй-

гoлямaтa в  cвeтa зa 

дoбив нa диaмaнти. Тя 

e  пocтигнaлa  вcички 

ocнoвни пpoизвoдcтвeни 

пoкaзaтeли зa 2022 г. A 

бoгaтaтa нa пoлeзни из-

кoпaeми Якyтия, кoятo e 

c нaceлeниe oкoлo 1 млн. 

дyши, имa икoнoмичecки 

pъcт зa 2022 г. oт 8,1%, 

нeзaвиcимo oт caнкции-

тe заради войната в Ук-

райна.

Пpoизвoдитeлят нa 

eлeктpoмoбили Теslа плa-

ниpa мнoгoмилиoннo paз-

шиpeниe нa нoвaтa cи 

фaбpикa Gygаfасtоrу  в 

Teкcac, CAЩ. Koмпaниятa 

нa Илoн Mъcк вeчe e пoдaлa 

зaявлeниe дo кoмпeтeнт-

ния opгaн нa aмepикaнcкия 

щaт, в кoeтo ce пpeдвиждa 

инвecтиция в paзмep нa пoч-

ти 776 млн. долара.

Плaниpaни ca пeт дoпъл-

нитeлни cъopъжeния, cpeд 

кoитo и лaбopaтopия зa 

изпитaния. Oчaквa ce Теslа 

дa пpoвeдe cвoя oфициaлeн 

„Дeн нa инвecтитopa” в 

гигaфaбpикaтa нa 1 мapт 

и тoгaвa дa oбяви кoнкpeт-

нитe cи плaнoвe зa paзшиpя-

вaнe.

Лидepът нa пaзapa нa 

eлeктpoмoбили зaпoчнa 

пpoизвoдcтвo в зaвoдa 

минaлaтa гoдинa и в мoмeн-

тa тaм ce прави зaxpaнвa-

ният c бaтepии Моdеl Y.

Mъcк e нaзнaчил пo нo-

вия пpoeкт в Teкcac pъкoвo-

дитeл oт Kитaй, кoйтo 

e oтгoвapял зa изгpaж-

дaнeтo нa гигaфaбpикaтa 

в Шaнxaй.

Ha тoзи фoн кoмпaния-

тa пpeминaвa пpeз нaмaлeн 

пpoизвoдcтвeн гpaфик 

в зaвoдa cи в Шaнxaй дo 

янyapи, yдължaвaйки пepиoдa 

нa нaмaлeнo пpoизвoдcтвo, 

кoйтo зaпoчнa пpeз дeкeм-

вpи минaлaтa гoдинa.

Дом в два от най-голе-

мите градове - Торонто и 

Ванкувър, надхвърля 739 хил. 

долара, заради което те чес-

то влизат в класациите за 

най-скъпи пазари в света.

Законът предвижда някои 

изключения, като например 

за чуждестранни студен-

ти, които са пребивавали 

в страната поне 5 години, 

хора с временно разреши-

телно за работа и бежанци. 

За нарушителите обаче има 

глоба в размер на близо 7400 

долара. Властите настоя-

ват, че домовете трябва да 

се разглеждат не като ин-

вестиция, а като място за 

живеене и създаване на се-

мейство. Намиране на изход 

от жилищната криза беше 

едно от предизборните обе-

щания на премиера Джъстин 

Трюдо през 2021 г.

Забраната идва като 

продължение на по-меки мер-

ки на регионално ниво. В Он-

тарио местната власт вди-

гна данъка за чуждестранни 

купувачи на недвижими имо-

ти от 20 на 25%. 

Експерти се съмняват 

дали забраната ще е ефек-

тивна. Някои определят 

мярката като „оскърбление 

за репутацията на Канада 

като приемаща мултикул-

турна нация”. „Казваме на 

хората, че не са добре до-

шли тук”, коментира Майкъл 

Бурк, изпълнителен директор 

на Канадската асоциация за 

недвижими имоти. Според 

други експерти обаче за-

браната не противоречи на 

канадското гостоприемство 

към имигрантите, а врата-

та се затваря само за ин-

веститорите в имоти.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Ново амбициозно на-

чинание, наречено THE 

LOOP, ще вкара Дубай в 

списъка на градовете, 

най-удобни за колоез-

дене и пешеходство. И 

дори може да измести 

Амстердам или Утрехт, 

след като насред труд-

ните пустинни условия 

започва строителство-

то на 93-километровата 

затворена велосипедна и 

пешеходна пътека, която 

ще предлага прохлада и 

комфорт.

THE LOOP е проекти-

рана от местното сту-

дио Urb, което има мисия 

да подобри инфраструк-

турата на Дубай за хора 

без автомобили до та-

кава степен, че колоез-

денето и ходенето да се 

превърнат в основен вид 

транспорт за ежедневни-

те пътувания за повече-

то от жителите.
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(1960).

Инвеститорите са 

търсили да постигнат 

спокоен лукс, в който ду-

хът на местната култура 

е въплътен в облагородени 

сгради, дадени за управле-

ние на професионалисти. 

Акцентът е върху „указа-

телна“ посока, консиерж 

услуги и индивидуален 

подход. Сградите, сякаш 

издълбани в скалата, на-

помнят конкретно за кра-

сотата на работилница-

та на Жан Кокто. 

„Изкуството наистина 

е навсякъде наоколо. И за 

да подобрим този ефект, 

помолихме художничката 

Флоранс Бамбергер да съз-

даде стенопис на входа на 

хотела, който разказва на 

гостите за историята на 

това място още от пра-

га“, казват Тибо Елзиер и 

Робин Мишел.

L'Étoile des Baux е на-

истина хибридна среда. 

Всичко вътре е артистич-

на атмосфера. Градината 

и стаите са наситени със 

съвременно изкуство и 

дизайнерски предмети от 

сега и от някога. Освен 

луксозна тераса с открит 

театър има детска пло-

щадка и красив басейн в 

подножието на скала. 

Благодарение на ху-

дожествените колекции, 

еклектичния декор, бито-

вите предмети и матери-

алите, от които е постро-

ена вилата, резиденцията 

изглежда жива. Обстанов-

ката интегрира успешно 

дори ретро предмети, на-

мерени на битпазари от 

Авиньон до Л'Ил Сюр Ла 

Сорг. Преобладаващата 

гама е естествена, то-

пла, от нюанси на бежово 

до тъмно червено.

Специално за Седми-

цата на дизайна в Милано 

италианската дизайнер-

ка Кристина Селестино е 

проектирала дивана Visiera 

(Козирка). Той ще блесне на 

събитието в галерия Nilufar, 

а формата му е вдъхнове-

на от… шапка с козирка. 

Козирката е облегалка, а 

основата е седалка. От об-

ратната страна корпусът 

е прихванат от декоратив-

на „панделка” от месинг, 

покрит със защитен лак. 

Държат го два „пирона”  с 

нарочно уголемени капси - 

ироничен и закачлив детайл. 

Предлагат се различни 

варианти на текстилна та-

пицерия, но лимитираната 

серия е от само 39 канапе-

та плюс два авторски ек-

земпляра. 

Новият диван е с ретро 

нотка, точно като минало-

годишната колекция на ав-

торката The Happy Room. 

Международната сла-

ва на Кристина Селестино 

дойде с Design Miami 2016, 

където беше показана се-

рия от мебели и аксесоари, 

създадени за Fendi.

Вграждането на пласт-

масов климатик в изискан 

интериор не е лесно. Све-

товният лидер Ballu обаче 

предложи инверторната 

сплит система Boho Full-

DC на изисканата публика. 

Новият стил на уредите е 

насочен към безгранична 

креативност.

Нестандартното ре-

шение е покриване на ус-

тройството със сменяем 

цветен панел с магнити. 

Дали климатикът ще 

бъде невидим в интериора, 

или ще се превърне в ярък 

акцент, вече зависи само 

от желанието и настро-

ението на собственика. 

В базовата конфигурация 

климатикът се доставя с 

панел Moon Grey, а предло-

жената цветова палитра е 

универсална.

Инверторната сплит 

система Boho Full-DC из-

ползва технически инова-

ции - щорите със специ-

ална форма се въртят на 

180 градуса и насочват 

въздушния поток по та-

вана или пода, функцията 

Cascade е в състояние бър-

зо и равномерно да охлади 

или стопли помещението, 

контролът на скоростта 

е най-плавен и елимини-

ра шума при работата на 

уреда.

Сега климатикът не 

само охлажда или загрява 

въздуха, но и йонизира. Има 

възможност за управление 

на системата с дистан-

ционно и чрез мобилно при-

ложение. 

Функцията за самопо-

чистване елиминира въ-

трешното замърсяване и 

дезинфекцира топлообмен-

ника, а щорите се свалят 

само с едно щракване. В 

същото време спестява до 

60% електроенергия, без да 

намалява ефективността.

Ballu Holding е най-круп-

ната корпорация, обеди-

нила няколко големи пред-

приятия, произвеждащи 

климатици и сплит систе-

ми във фабрики, разположе-

ни в Корея, Китай, Япония 

и Русия. Асортиментът 

на производителя включва 

много артикули от ОВК 

оборудване, най-популярни-

те са сплит системи Ballu.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Инициативата на про-

екта Iconic House принад-

лежи на братята французи 

Тибо Елзиер и Робин Ми-

шел. С нея те превръщат 

частни домове в луксозни 

хотелски резиденции. Една 

от най-новите във вери-

гата е L'Étoile des Bauх, 

проектирана от париж-

ката дизайнерка Жозефин 

Фосей. Това е ваканционна 

къща с 8 апартамента в 

3 сгради, в която стилът 

на живот и комфортът се 

срещат. Разположена е в 

природния резерват Алпи-

лес в Прованс, вдъхновил 

много писатели, художни-

ци, интелектуалци и му-

зиканти. Тук Винсент ван 

Гог (1853-1890) изживява 

най-продуктивния си пери-

од, а писателят, дизайнер, 

художник, скулптор, сцена-

рист, актьор и режисьор 

Жан Кокто (1889-1963) 

снима „Заветът на Орфей” 



23петък, 17 февруари 2023 Ñòðîèòåë

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СВЯТ & ИНОВАЦИИ

Готов е първият 
в света „рециклиран“ 
небостъргач

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

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Калин Алексиев

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател
инж. Любомир Качамаков 
инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков  

 

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Видеооператор                      Мартин Стоянов Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„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 

В началото на новата година екипът на в. „Строител“ Ви желае здраве, късмет и много успехи! 

С цел да направим изданието по-полезно за Вас провеждаме тази анкета. Ще Ви бъдем благодарни, 

ако ни изпратите Вашите отговори до 28.02.2023 г.

1. Получавате ли редовно в. „Строител“?         Да       Не  

2. Четете ли в. „Строител“?                              Да   Не    

3. Кой вариант предпочитате -    хартиен или     електронен като PDF на e-mail? 

4. Кои са темите, които бихте искали на виждате на страниците на изданието, за да Ви бъде по-полезно?

5. Какви са Вашите препоръки към нас?

Предварително Ви благодарим за отделеното време!

Използваме случая, за да Ви инфор-

мираме, че можете да се включите в 

специално създадената VIBER група на 

в. „Строител“ - да получавате новини в 

реално време и да гледате на живо всич-

ки по-важни събития, които се случват 

у нас.  За да станете част от група-

та, трябва да влезете в следния линк: 

https://bit.ly/3Fc2SmJ или да сканирате 

следния QR код:

Ако желаете да се свържете с нас, можете да 

го направите на тел.: 02 806 24 22

С уважение, екипът на в. „Строител“

фирма

контакти

1 2 3

Анкета

Ще очакваме Вашите отговори на

e-mail: anketa.stroitel@gmail.com, 
или на адрес: 
1784 София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
за „Вестник Строител“ ЕАД

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

Ангел Геров, кмет на 
Пирдоп

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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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


