
 стр. 3

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

Стефан Тотев, изп. директор на 
„Джи Пи Груп“ АД, член на ИБ и УС на КСБ:

BG.121357Q/U

Декларацията от Давос поставя 
културата на строителството 
в центъра на просперитета на 
съвременното общество 

Метрото утвърди София 
като модерна европейска 
столица

ИНТЕРВЮ 25 ГОДИНИ 

СТОЛИЧНО МЕТРО
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Мирослав Еленков

С официална церемония на 1 фев-

руари стартира строителството 

на междусистемната газова връзка 

със Сърбия на българска територия, 

като началото на проекта бе дадено 

в района на с. Голяновци, Костинброд. 

Стойността на проекта е близо 140 

млн. лв. без ДДС. От тях 27,6 млн. 

евро са безвъзмездно финансиране 

по Механизма за свързване на Евро-

па (МСЕ). Останалата част от не-

обходимата сума ще се осигури чрез 

гарантиран заем от нидерландска 

банка на стойност 49 млн. евро, как-

то и с финансиране по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност 2014-2020“. 

Изпълнител на трасето е ДЗЗД „Ин-

тернешънал Газ“ с участници „Глав-

болгарстрой“ АД и „Главболгарстрой 

Интернешънал“ АД.  

На събитието присъстваха пре-

зидентите на България Румен Радев 

и на Сърбия Александър Вучич, мини-

стрите на енергетиката на двете 

страни  Росен Христов и Дубравка 

Дедович, началник отдел „Финансира-

не на проекти за енергия и възобновя-

ема енергия“ по МСЕ в Европейската 

изпълнителна агенция за климата, 

инфраструктурата и околната сре-

да (CINEA) Беатрис Кода, изп. дирек-

тор на „Булгартрансгаз“ Владимир 

Малинов, инж. Калин Пешов, член на 

Надзорния съвет на „Главболгарстрой 

Холдинг“ АД, който е и зам.-председа-

тел на Камарата на строителите в 

България, кметът на община Костин-

брод Трайко Младенов. 

В началото на церемонията с ви-

део обръщение се включи и еврокоми-

сарят по енергетика Кадри Симсон, 

в което тя подчерта значението на 

енергийния проект за цяла Европа. 

„Горди сме, че Европейската комисия 

подкрепя изпълнението на този про-

ект, който ще подпомогне енергийна-

та независимост и диверсификация в 

региона“, посочи Симсон.

Стойността на проекта е близо 140 млн. лв. 
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Приемете най-сърдечни поздрави по повод рождения Ви ден от името на Съ-
вета на директорите и екипа на в. „Строител“!

Пожелаваме Ви все така успешно да ръководите Камарата на строителите в 
България! Здраве, сили и късмет, за да реализирате всички настоящи и бъдещи 
цели! Желаем Ви благополучие и лично щастие! Хубав празник!

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Десислава 
Бакърджиева 

Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ) обяви, че стартира 

процедурата за енергийна 

ефективност на сгради в 

сферата на производство-

то, търговията, услугите 

и туризма. Мярката ще 

се финансира с над 235 

млн. лв. без ДДС от На-

ционалния план за възста-

новяване и устойчивост. 

Процедурата „Подкрепа за 

енергийно обновяване на 

сгради в сферата на произ-

водството, търговията и 

услугите“ се управлява от 

МРРБ. Тя цели подобряване 

на енергийните характе-

ристики на сградите чрез 

изпълнение на устойчиви 

интегрирани високоефек-

тивни енергийни мерки за 

постигане на спестяване 

от миниум 30% първична 

енергия (клас на енерго-

потребление минимум „В“). 

„Така ще се осигури и на-

маляване на разходите за 

енергопотребление на биз-

неса, по-добър микрокли-

мат за работна среда, ще 

се подобрят експлоата-

ционните характеристики 

и ще се удължи жизненият 

цикъл на сградите“, посоч-

ват от ведомството. 

От МРРБ обръщат 

внимание, че допустими 

кандидати за предоста-

вяне на средства по про-

цедурата могат да бъдат 

търговци по смисъла на 

Търговския закон или Зако-

на за кооперациите, както 

и микро-, малки, средни и 

големи предприятия в ця-

лата страна. Те трябва 

да са  регистрирани не 

по-късно от 31.12.2019 г. 

и да са реализирали опре-

делени нетни приходи от 

продажби за 2022-ра фи-

нансова година в зависи-

мост от категорията на 

предприятието. Сгради-

те, включително от сек-

тор „Туризъм“, трябва да 

са собственост на канди-

дата или да са с учредено 

право на строеж в полза на 

кандидата. 

Прогнозата на минис-

терството е с наличния 

ресурс да бъдат обнове-

ни 250 сгради. Общият 

размер на средствата е 

разпределен за различни-

те компоненти и кате-

гория на предприятията. 

Предвижда се сградите 

на предприятия в сфера-

та на производството да 

получат 33% от ресурса, 

или над 77,6 млн. лв. Оста-

налите над 157,5 млн. лв. 

са за обекти в сферата 

на търговията, услугите 

и туризма. Най-голям дял 

е определен за големите 

предприятия, тъй като 

те се явяват и най-енер-

гоемки. 

„Минималният и мак-

сималният размер на за-

явеното безвъзмездно 

финансиране по всяко ин-

дивидуално предложение за 

изпълнение на инвестиция 

по процедурата са раз-

пределени според катего-

рията на предприятията. 

Така за микропредприятия 

минималният размер е 35 

хил. лв., а максималният 

- 100 хил. лв., за малки-

те предприятия е от 35 

хил. лв. до 300 хил. лв., за 

средните от 100 хил. лв. до 

500 хил. лв., а големите ще 

получават финансиране до 

1,5 млн. лв.“, информират 

още от МРРБ.
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ПРОДАЖБИ  НАЕМ  СЕРВИЗ
0877 360 060  sales@platformi.bg  www. platformi.bg

ПОДЕМНИ ПЛАТФОРМИ
ХАСПЕЛИ

СТРОИТЕЛНИ АСАНСЬОРИ

Пръв думата взе Вла-

димир Малинов, който бла-

годари на президентите 

на двете държави за по-

литическата подкрепа за 

изграждането на трасето 

и на ЕК, че потвърждава 

статута на проекта като 

такъв от общ интерес, 

както и за оказаната фи-

нансова подкрепа. „С ро-

лята на „Булгартрансгаз“ 

като партньор, на който 

може да се разчита и може 

да осигури диверсификаци-

ята на района с изгражда-

нето на ключови проекти 

като интерконектора със 

Сърбия, газохранилището 

в Чирен ще останем стра-

тегически и незаобиколими 

партньори на Балканите“, 

каза Малинов.

„България е на кръсто-

път, а това е стратеги-

ческо предимство. Стра-

ната ни поема своята 

отговорност да бъде га-

рант за сигурност в енер-

гийния сектор не само за 

България, но и за целия ре-

гион. До края на годината 

очакваме газопроводът да 

започне да функционира“, 

заяви министър Росен Хри-

стов.

„Като компания с по-

вече от половин век опит 

за изграждане на газова 

инфраструктура в Из-

точна Европа осъзнаваме 

високата чест, но и ви-

соката отговорност да 

бъдем изпълнител на този 

стратегически проект. 

Искам да благодаря на 

президента Румен Радев 

и на ръководството на 

„Булгартрансгаз“ за проя-

вената политическа воля 

за осъществяване на този 

проект и други стратеги-

чески проекти като раз-

ширението на газохрани-

лището в Чирен“, посочи 

инж. Калин Пешов. Той бла-

годари предварително и на 

всички работници и ръко-

водители, които ще пре-

карат следващите месеци 

на обекта или мислейки за 

него 24 часа в денонощи-

ето. Инж. Пешов обеща, 

че съоръжението ще бъде 

изградено качествено, с 

материали и оборудване, 

отговарящи на световни-

те стандарти, спазвайки 

срока за строителство 

и пазейки здравето и жи-

вота на всички работещи 

и на жителите от окол-

ността.

Президентът Румен 

Мирослав Еленков

Европейската комисия 

(ЕК) даде одобрение за из-

граждане на близо 33 км 

от АМ „Европа“ в участъ-

ка, свързващ контролно-

пропускателен пункт Ка-

лотина на границата със 

Сърбия и Софийския око-

ловръстен път. „Инвести-

цията в размер на над 183 

млн. евро от Кохезионния 

фонд на ЕС ще допринесе 

за по-доброто интегрира-

не на българската пътна 

система в европейската 

транспортна мрежа“, по-

сочват от ЕК. В официал-

ното си съобщение от ин-

ституцията припомнят, 

че проектът се финансира 

по Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014-

2020“, като той цели да 

увеличи капацитета на 

пътя, като го приведе в 

съответствие със стан-

дартите за магистрали-

те на TEN-T. В резултат 

на това безопасността и 

потокът на движение се 

очаква да се подобрят и 

ограниченията за изпре-

варване да бъдат премах-

нати. Чрез отклоняване 

движението от градските 

райони магистралата ще 

намали шума и вредните 

емисии, което ще бъде 

от полза за здравето и 

качеството на живот на 

местните жители. Това 

също така ще превърне 

региона в по-привлека-

телна дестинация за ин-

вестиции.

Магистралата има 

проектна скорост от 

110 км/ч. Пътят е широк 

27 м с две ленти във всяка 

посока. От целия участък 

от общо 33,403 км една 

отсечка от 17 км вече е 

в експлоатация и пред-

ставлява модернизация 

на съществуващия път 

I-8. Този участък включ-

ва две кръстовища близо 

до Сливница и връзки с 

път III-811. Останалите 

16,456 км са в процес на 

изграждане по маршрут, 

който се отклонява от 

този на I-8. Той има кръс-

товище на север от Кос-

тинброд и друго на юг. Ще 

бъдат изградени връзки с 

I-8 и други пътища, свърз-

ващи София, Костинброд и 

Калотина.

Радев изтъкна, че изграж-

дането на междусистем-

ната газова връзка Бълга-

рия – Сърбия е проект от 

стратегическо значение. 

„Стартирането му е по-

редната важна стъпка в 

задълбочаването на дву-

странните отношения със 

Сърбия и за развитието на 

целия регион. Интерконек-

торът е залог за бъдеще-

то, той е израз на волята 

двете страни заедно да 

градим визия за общото ни 

европейско бъдеще, осно-

вано на солидарност, вза-

имно доверие и подкрепа, 

иновативни подходи и нови 

технологии“, каза държав-

ният глава. 

„Този проект е при-

мер как устойчивото ни 

сътрудничество с Евро-

пейската комисия води до 

взаимни ползи не само за 

нашите страни. Той дава 

нови възможности на ре-

гиона чрез реална дивер-

сификация и сигурност на 

доставките. Той е пример 

за успешното прилагане на 

европейската стратегия 

за достъпна енергия“, посо-

чи президентът. По думи-

те му България е третият 

най-голям нетен износител 

на електрическа енергия в 

Европа. Радев припомни, че 

именно страната ни беше 

инициатор на предложе-

нията към Европейската 

комисия за оказване на по-

мощ за стабилизиране на 

енергийните системи на 

Западните Балкани. „При 

доброто сътрудничество 

между нашите страни мо-

жем заедно да преговаряме 

и да постигаме по-добри 

цени и условия“, допълни 

държавният глава. Румен 

Радев изрази и очакването 

си предвиденият срок за 

строителните дейности 

да бъде спазен и до края 

на настоящата година 

газовият интерконектор 

между Сърбия и България 

да бъде завършен.

Президентът Алексан-

дър Вучич изрази удовлет-

ворението си от това, че 

България и Сърбия реали-

зират мащабен общ про-

ект от голямо значение не 

само за двете държави, а и 

за региона. „България е до-

бър и сигурен приятел не 

само в добри, но и в трудни 

времена“, подчерта прези-

дентът Вучич.
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Премиерът Гълъб Донев запазва поста си, съставът на кабинета остава почти същият  
Емил Христов

На основание чл. 99, ал. 5 от 

Конституцията държавният гла-

ва Румен Радев подписа указ за 

разпускането на 3 февруари 2023 

г. на 48-ото Народно събрание. 

Това съобщиха от президент-

ската институция, като посо-

чиха, че президентът насрочва 

парламентарни избори за 2 април 

2023 г. 

С друг свой указ Румен Ра-

дев назначава служебно прави-

телство от 3 февруари 2023 г. 

Премиер отново е Гълъб Донев, а 

съставът на останалите члено-

ве на новия кабинет се запазва 

почти същият. Вицепремиери са 

Атанас Пеканов – по управление 

на европейските средства, и 

Христо Алексиев – по икономи-

ческите политики и министър 

на транспорта и съобщенията, 

Иван Демерджиев – по общест-

вения ред и сигурност и минис-

тър на вътрешните работи, и 

Лазар Лазаров – по социалните 

политики и министър на труда 

и социалната политика. Минис-

тър на регионалното развитие 

и благоустройството е арх. Иван 

Шишков. Постовете си запазват 

и министрите на финансите Ро-

сица Велкова-Желева, на околна-

та среда и водите Росица Карам-

филова-Благова, на иновациите 

и растежа Александър Пулев, на 

икономиката и индустрията Ни-

кола Стоянов, на енергетиката 

Росен Христов, на отбраната 

Димитър Стоянов, на здравео-

пазването Асен Меджидиев, на 

образованието и науката Сашо 

Пенов, на външните работи Ни-

колай Милков, на правосъдието 

Крум Зарков, на земеделието 

Явор Гечев, на електронното 

управление Георги Тодоров, на 

туризма Илин Димитров, на мла-

дежта и спорта Весела Лечева.

Единственият нов служебен 

министър е на културата, това е 

Найден Тодоров – музикант, ком-

позитор и диригент.

Вестник „Строител“

На 1 февруари в централния офис на 

Камарата на строителите в България се 

проведе първото за годината заседание 

на секция „Хидростроителство“ към На-

ционалния клуб на строителите ветера-

ни (НКСВ). То бе открито от председа-

теля на структурата инж. Николай Таков. 

Гост на събитието бе прокуристът и 

главен редактор на в. „Строител“ Рене-

та Николова. 

По време на работната среща члено-

вете на секцията обсъдиха приоритети-

те си и набелязаха целите си за 2023 г.

Десислава Бакърджиева

От 1 до 28 февруари 2023 г. всеки 

клиент на „Електрохолд Продажби“ ЕАД, 

който заяви електронна фактура, ще по-

лучи като подарък себестойността на 23 

киловатчаса електроенергия. Това съоб-

щиха от дружеството. 

Регистрацията може да се направи на 

сайта Електронна фактура (electrohold.

bg), в търговски център на „Електрохолд“ 

или на каса на Изипей. Необходимо е жела-

ещите да предоставят клиентски номер, 

код за идентификация (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. Всеки, който заяви 

електронна фактура, ще получи подаръка 

от 23 кВтч във втората си електронна 

фактура, издадена след регистрацията. 

От „Електрохолд Продажби“ ЕАД обяс-

няват, че 23 кВтч са достатъчни за при-

готвяне на 250 кафета, 33 изпирания с 

автоматична пералня, 178 часа гледане 

на телевизия или 1530 зареждания на те-

лефон.

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.

„Над 540 000 клиенти на „Електрохолд 

Продажби“ вече оцениха удобството, 

сигурността и екологичните ползи на 

електронната фактура. От въвеждане-

то на услугата през 2011 г. до момента 

с избора си те намалиха използването 

на хартия с 90 млн. листа, с което спес-

тиха изразходването на 900 млн. литра 

вода и 1 800 000 кВтч електроенергия.

Информация за кампанията „23 

кВтч подарък“ е публикувана на сайта 

на „Електрохолд Продажби“ -  https://

electrohold.bg/bg/sales/kampanii/23-kvtch-

podark/.

4 февруари
Тенчо Динев, бивш член на УС на КСБ

Инж. Севдалин Петров, бивш председател на ОП 

на КСБ - Русе

5 февруари
Инж. Таня Каменова, член на Комисията за 

воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

9 февруари
Инж. Тодор Топалски, 
председател на 

Националния клуб 

на строителите 

ветерани

Снимка Рени Александрова
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков:

петък, 3 февруари 2023 Ñòðîèòåë

Страницата подготви 
Емил Христов

„Министерският съвет оси-

гури малко над 776 млн. лв. за 

поддръжката и изграждането на 

нови пътища в България.“ Това 

съобщи на брифинг министъ-

рът на регионалното развитие 

и благоустройството арх. Иван 

Шишков след последното заседа-

ние на първия служебен кабинет 

на премиера Гълъб Донев.

„За зимното почистване за 

месеците януари и февруари са 

заделени почти 158 млн. лв., плюс 

още около 150 млн. лв. за големи-

те и важни инфраструктурни 

обекти в страната“, подчерта 

министър Шишков. По думите му 

част от средствата са за вече 

завършеното строителство и 

въведения в експлоатация учас-

тък от АМ „Хемус“ между Бело-

копитово и Буховци. Предвидени 

са пари за един от лотовете на 

пътя Видин – Ботевград. Там се 

очаква в рамките на 3 месеца да 

бъде въведен в експлоатация и 

да бъде пуснат участък от око-

ло 7 км. С част от сумата ще се 

финансира укрепването на свла-

чище при тунел „Железница“ на 

АМ „Струма“, за да може движе-

нието да бъде пуснато в посока 

от Гърция към София до 3 месеца. 

Планирани са пари и за СМР на 

отсечката Калотина – Драгоман 

на АМ „Европа“, която предстои 

да бъде пусната в експлоатация.

„Държавата осигурява сред-

ства в началото на годината, 

за да не се губи темпо на стро-

ителството и тези инфра-

структурни обекти да бъдат 

завършени“, подчерта арх. Иван 

Шишков. „Това е изключително 

важно решение за финансиране 

на сектора, за да може в рамки-

те на няколко месеца да има съ-

ществено развитие на част от 

магистралната инфраструктура 

в България“, бе категоричен ре-

гионалният министър.

Арх. Шишков обясни, че с 

438 млн. лв. ще бъдат платени 

задължения на държавата към 

пътностроителните фирми за 

ремонти на пътища, възлагани 

в периода 2020 г. –  началото на 

2021 г. Това ще бъде направено 

само за ремонтите, за които е 

установено, че са текущи, защо-

то казусът с основните ремон-

ти е останал за решаване в пар-

ламента, уточни регионалният 

министър. „Народното събрание 

не пожела да намери начин, с кой-

то да регламентира извърше-

ното незаконно строителство, 

с което нанесе сериозна щета 

върху строителния бранш“, каза 

арх. Шишков.

„Предприети са спешни 

действия за стартиране 

на аварийно укрепване на 

пречиствателната стан-

ция за питейни води на 

яз. „Ясна поляна“, която 

водоснабдява населените 

места южно от Бургас. 

Проверка на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД на мяс-

то показа, че станцията 

е в изключително тежко 

аварийно състояние.“ Това 

е обявил министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Иван Шишков на работна 

среща в МРРБ, съобщиха 

от ведомството. В нея са 

участвали зам.-министър 

Николай Шушков, област-

ният управител на Бургас 

проф. Мария Нейкова, изп. 

директор на „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД Ирена Георги-

ева, инж. Десислава Пауно-

ва, член на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура“, 

народни представители и 

кметове от област Бургас.

Министър Шишков е 

информирал, че до края на 

седмицата ще се напра-

ви анализ колко средства 

са необходими за спешно 

укрепване на авариралите 

съоръжения в станцията, 

за да може да се кандидат-

ства за тях пред Минис-

терския съвет. Подготвя 

се и необходимото техни-

ческо задание за ремонт. 

Веднага след това доку-

ментите ще бъдат предос-

тавени на областния упра-

вител на Бургас, който да 

проведе чрез пряко догоря-

ване процедурите по избор 

на изпълнител. Според арх. 

Шишков вероятно сумата 

ще бъде около 15 млн. лв. Той 

е добавил, че укрепването 

на авариралите басейни ще 

отнеме около 2 месеца, а 

цялостните ремонтни дей-

ности ще приключат около 

15 юни т.г. Паралелно ще се 

работи и за изграждане на 

нова пречиствателна стан-

ция, тъй като съществува-

щата е силно амортизира-

на и наближава края на своя 

експлоатационен живот.

На срещата е коменти-

рано и изграждането на око-

ловръстен път на Айтос. 

Министър Шишков е под-

чертал, че местната власт 

трябва да внесе предложе-

ния в Общинския съвет с 

искане за частично измене-

ние на плана за частите, в 

които общината смята, че 

е възможно прокарване на 

трасето, след което да се 

направи задание за възмож-

ното строителство, на ба-

зата на което да се изгот-

ви идеен проект и подробен 

устройствен план.

„Община Карлово полу-

чи над 20 млн. лв. от дър-

жавата за възстановяване 

на засегнатата от навод-

ненията през септември 

2022 г. инфраструктура. 

Това каза министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

арх. Иван Шишков по вре-

ме на посещението си в 

с. Каравелово. На място 

бяха също министърът на 

околната среда и водите 

Росица Карамфилова и ми-

нистърът на земеделието 

Явор Гечев. „Допълнително 

държавата отпусна още 

12 млн. лв., от които около 

9 млн. лв. са за възстано-

вяване на инфраструктура 

като мостове и съоръже-

ния. Останалите около 3 

млн. лв. бяха за разчист-

ване след бедствието. 

„Автомагистрали“ ЕАД, 

Агенция „Пътна инфра-

структура“, строителни 

фирми и ВиК Пловдив то-

гава вложиха много усилия 

безплатно“, допълни той. 

Министърът посочи 

още, че за да може да се 

възстанови инфраструк-

турата, трябва да се на-

правят проекти.
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КСБ може да бъде инициатор България да стане център за развитие        

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

Ренета Николова

Г-жо Михайлова,  в 
рамките на Световния 
икономически форум в 
Давос, Швейцария, 31 ми-
нистри от Европа под-
писаха Меморандум за 
Алианса Баукултур и бе 
създаден Съюз от едино-
мишленици. Разкажете 
ни за тези събития, Вие 
коментирахте, че са ис-
торически. 

По време на Светов-

ния икономически форум, 

който се проведе в пери-

ода 16 - 20 януари 2023 г., 

пет години след първата 

Декларация от Давос за 

Баукултур, беше обсъден 

и подписан Меморандум, 

който дефинира задачите 

на Баукултур в средата 

на 20-те години на 21 век, 

разширява амбициите на 

инициативата и очерта-

ва ролята както на дър-

жавните администрации, 

така и на бизнеса, акаде-

мичните среди и всички 

заинтересовани.

През 2018 г. Деклара-

цията от Давос определя 

културата на строител-

ството като ключов ос-

новен елемент на разви-

тието на човечеството в 

контекста на предотвра-

тяване на промените в 

климата, икономическия 

растеж и по-добрата жиз-

нена среда. Още тогава 

се публикуват и осемте 

критерия на Баукултур, 

които позволяват да се 

определят рамките на 

инициативата и същевре-

менно нейната амбици-

озна роля на коректив на 

хоризонтално ниво, който 

измерва и икономическата 

ефективност, и степента 

на опазване на климата, и 

многообразието, и връз-

ката между културата 

на строителството и 

обществените очаква-

ния, и съответствието 

с изискванията на всяко 

конкретно място.

Декларацията от Да-

вос поставя културата на 

строителството в цен-

търа на просперитета на 

съвременното общество. 

Днес културата на строи-

телството има още по-ва-

жна роля, защото трябва 

да спомогне за преодолява-

нето освен на климатич-

ната криза и за преодоля-

ване на последиците от 

пандемията, военни кризи 

и кризата с ресурси. Имен-

но затова като следваща 

стъпка тази година в Да-

вос се подписа Меморанду-

мът за Алианса Баукултур. 

Защо казваме, че Ме-

морандумът е историче-

ски? Защото той е част 

от общата програма и ре-

шения на Световния ико-

номически форум, защото 

е комплексен, амбициозен 

и мотивиращ. Във време-

на, когато наличието или 

липсата на енергоносите-

ли ангажира по-голямата 

част от вниманието на 

държавните администра-

ции, а инфлацията, поро-

дена от липса на ресурси, 

изравнява грижите на до-

макинствата и отделния 

гражданин в целия свят 

– цени, отопление или ох-

лаждане, социална подкре-

па и неясни перспективи, 

Световният икономически 

форум изпраща послание 

за важността на култура-

та на строителството. И 

по такъв начин дава ясен 

знак за начина на преодо-

ляване на кризите.

Колкото и да е кра-

тък Меморандумът, той 

ясно дефинира целите си 

и поставя амбициозните 

задачи пред всички заин-

тересовани. 

• Социалното, емо-

ционалното, културното 

развитие е на едно и също 

ниво като значимост с 

екологичното, икономиче-

ското или финансовото 

развитие. 

• Строителната ин-

дустрия заедно с търго-

вията с недвижими имоти 

и съпътстващите ги бан-

кови услуги са от огромно 

значение за постигане на 

социални, културни и ико-

номически цели за разви-

тие.

• Строителната ин-

дустрия носи огромна от-

говорност за Баукултур, 

защото съчетава всички 

елементи на съвременни 

технологии, финансови 

инструменти, екологични 

материали, поддръжка и 

реновиране на същест-

вуващи сгради, сътруд-

ничество с архитекти и 

проектанти на простран-

ствено планиране в урба-

низираните зони, обучение 

и професионална квалифи-

кация на своите работни-

ци.

Меморандумът от 

2023 г. е и амбициозен, 

защото поставя изисква-

ния пред всички участни-

ци за промяна на жизнена-

та среда на съвременния 

гражданин на човечест-

вото, която той изисква 

да бъде по-близко и по-ща-

дяща природата, да бъде 

изградена от екологични 

материали, да бъде функ-

ционална, като отговаря 

на днешния начин на жи-

вот, а не на този отпреди 

100 години, да бъде кра-

сива, здравословна, соци-

ално достъпна. В такъв 

комплекс вижда Баукултур 

строителната среда и 

култура.

Казахте, че една от 
амбициозните задачи на 
Меморандума са стро-
ителната индустрия и 
търговията с недвижи-
ми имоти, както и свър-
заните с тях финансови 
индустрии. Бихте ли раз-
казали повече?

В сърцето на ком-

плексността, за която 

говоря, Баукултур поставя 

строителната индустрия, 

търговията с недвижими 

имоти и подкрепящите 

ги банкови институции и 

новата култура, която те 

ще предложат в конте-

кста на 21 век.

Съвременният човек 

живее в урбанизирана 

среда – 75% от европей-

ците са в градове или 

градски райони, очаква се 

до 2050 г. процентът да 

скочи до 90. Качеството 

на тази среда се определя 

от строителната култу-

ра – пространственото 

планиране, архитектур-

ното проектиране, стро-

ителство, поддръжката 

на съществуващ сграден 

фонд, интегрирането на 

исторически здания, ар-

хеологически паметници и 

паметници на културата, 

създаването на здраво-

словни условия, екологичен 

транспорт.
В рамките на Световния икономически форум в Давос бе подписан Меморандум за Алианса 
Баукултур
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         на Алианса Баукултур на Балканите

Голяма част от градо-

вете в Европа и света са 

стари, някои имат хилядо-

летна история. Преминали 

са през различни етапи на 

развитие на технологии, 

производства и зониране 

на урбанизираните части, 

продиктувани от икономи-

ческото им и политическо 

развитие през вековете. 

Предизвикателство е та-

кива градове да бъдат мо-

дернизирани, обновявани и 

приближени до очаквани-

ята на жителите им. Но 

хората се променят и жи-

веят различно от предци-

те си отпреди 50 или 100 

години. Баукултур призова-

ва средата да отговори на 

промените на съвременния 

начин на живот.

Строителната ин-

дустрия заедно с архи-

тектурната общност и 

търговците на недвижими 

имоти могат и са призва-

ни да променят съвремен-

ната урбанизирана среда 

и качеството на живот на 

съвременния човек. Есте-

тическите изменения се 

постигат бавно и пред-

полагат дългосрочна ви-

зия за населеното място, 

както и последователна 

политика. 

Строителството – и 

като ново строителство, 

и като реновиране на 

сграден фонд, предполага 

по-бързи, но също така 

трайни изменения, които 

се допринасят от новите 

технологии в отрасъла, 

качеството на използва-

ните материали, квалифи-

кацията на работниците, 

дигитализацията на про-

цесите и изграждане на 

системи за поддръжка на 

сградния фонд.

Търговията с недви-

жими имоти най-бързо 

рефлектира на очаква-

нията и изискванията на 

гражданите и диктува ус-

ловията на един от най-ва-

жните компоненти в про-

цеса на промяна – пазара. 

Финансовите институции 

могат и имат естествен 

интерес да поддържат и 

трите направления с гъв-

каво, адекватно и модерно 

като визия финансиране. 

Тези три компонента при 

работа в синхрон биха мог-

ли да допринесат за реа-

лизацията на идеите на 

Баукултур.

Какви перспективи 
открива пред строител-
ния бранш в България 
инициативата? Какви 
са възможните ползи за 
страната ни? 

На първо място бих 

искала да подчертая, че 

Баукултур и Алиансът за 

Баукултур не е финанси-

раща програма, а визия за 

развитие. Т.е. очакванията 

не могат да бъдат само 

финансови, а по-скоро оч-

аквания за ясно национал-

но представяне на строи-

телната култура с всички 

нейни елементи в центъра 

на стратегиите за разви-

тие на страната ни и на 

всяка отделна терито-

рия. Когато това стане 

факт, финансирането ще 

се появи като множество 

възможности – Европейски 

структурни фондове, На-

ционален план за възста-

новяване и устойчивост 

(с уговорката, че срокът 

на неговото действие поч-

ти изтича), държавен бю-

джет, кредитни програми 

на Европейската инвес-

тиционна банка и Европей-

ската банка за възстано-

вяване и развитие (както 

и опериращи в България 

банки със собствени про-

грами), поредица от про-

грами за подкрепа. Всички 

тези финансови линии биха 

могли да подкрепят проек-

ти, които изпълняват фи-

лософията на Баукултур. 

Очаквам все по-стабилно 

и предвидимо да е финан-

сирането на проекти с 

етикета „Нов европейски 

Баухаус“ (НЕБ).

За да се постигне 

това обаче, е необходима 

воля на държавната адми-

нистрация, синхрон в ней-

ните действия, партньор-

ство с местните власти, 

академичните среди, граж-

данския сектор, гилдиите 

на строители, архитекти, 

инженери.

Ползите за България 

са много – модернизирани 

градски и урбанизирани 

райони, по-добра и здра-

вословна среда на живот, 

икономически растеж и 

не на последно място из-

равняване на целите в об-

ластта на развитието на 

страната ни с останалия 

свят.

Участието на държа-

вата ни в движението Ба-

укултур, прилагането на 

визията Баукултур в Бъл-

гария може да ни превърне 

от догонващи в развиващи 

се наравно с европейските 

ни партньори и изпревар-

ващи много страни. Защо 

си позволявам да мисля 

така. Защото според мен 

България има потенциал 

– културно и историческо 

наследство не само като 

паметници на културата, 

а и като културни тради-

ции, в т.ч. и традиции в 

строителната култура. 

Страната ни има ста-

билна строителна индус-

трия, която е в състояние 

да поеме отговорността 

за много от процесите 

на Баукултур. Местните 

ни власти и част от дър-

жавната администрация 

имат опит с реализиране-

то на проекти, подкрепе-

ни от кохезионната поли-

тика на ЕС и проектното 

инвестиране е познато в 

България. Държавата има 

и стабилен пазар на недви-

жими имоти, и национална 

култура за притежание на 

недвижими имоти. Имаме 

условия. Дали имаме визия?

Какви стъпки трябва 
да предприеме страната 
ни, за да се включи успеш-
но в инициативата?

В България е необхо-

дима на първо място ин-

формация за Алианса Ба-

укултур и неговите цели. 

За да се разпространи 

такава, няма да бъдат 

достатъчни усилията на 

медии и браншови органи-

зации – нужно е комплексно 

ангажиране на държавата. 

И като казвам комплексно, 

имам предвид координи-

рани действия не само на 

едно министерство, а на 

цялата държавна админи-

страция. Защото инфор-

мацията трябва да съдър-

жа и държавната позиция 

по Алианса, и възможност-

ите за развитието му в 

България.

На второ място, но не 

по важност, е необходи-

мият диалог с всички за-

интересовани страни. Ко-

муникацията в България е 

трудна, но без нея не може 

да се постигне желаното 

партньорство на държав-

ната власт с общините, 

браншови организации, 

граждански организации, 

академични среди, медии. 

Само в разговор с тях и 

държавата може да изгра-

ди позиция и да планира 

действия, подкрепени от 

партньорите й.

И всичко това с много 

амбиция – защо не си по-

ставим за цел да бъдем 

център за развитие на 

Алианса Баукултур на Бал-

каните? За това може да 

бъде инициатор и Кама-

рата на строителите в 

България.

Вие сте докладчик в 
сянка по „Нов европейски 
Баухаус“. Какво предстои 
в рамките на годината? 
Какъв финансов ресурс е 
осигурен за реализиране-
то на проекти? Кой и по 
какъв начин ще може да 
кандидатства?

„Нов европейски Бау-

хаус“ в момента е най-ди-

намичната инициатива, 

която реализира в обеди-

нена Европа идеите на Ба-

укултур. Все повече се на-

лага общото мнение, че от 

инициатива НЕБ трябва да 

се превърне в програма със 

собствен бюджет и това 

да провокира решения за 

финансиране на проекти. 

Има добри примери от раз-

лични страни и аз се надя-

вам, че и от България ще 

има качествени проекти. 

Очаквам Управляващите 

органи на оперативните 

програми в България да 

обявят колкото се може 

по-скоро механизми за 

финансиране на проекти 

Баухаус. Това е един от 

пътищата да започне ре-

ализацията на Баукултур.

Към днешна дата има-

ме информация за работ-

ната програма на „Хори-

зонт Европа“ за 2023 г. 

и 2024 г. на стойност 

13,5 млрд. евро и възмож-

ностите по различните 

клъстери и мисии. Един от 

клъстерите е свързан и с 

културното наследство и 

би могъл да подкрепи някои 

от идейните на този етап 

проекти в България.

И за „Нов европейски 

Баухаус“ информацията в 

България не е достатъчна 

и е необходим диалог на 

държавата със заинтере-

сованите партньори.

Какви са другите, 
свързани с възможности 
за строителния бранш 
инициативи на европей-
ско ниво, които предсто-
ят в краткосрочен план?

В най-краткосрочен 

план би трябвало да се 

реализират проектите 

от Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост и на първо място 

последен етап на под-

готовка за изпълнение 

в строителния сезон на 

мерките по реновиране на 

сградния фонд за пости-

гане на енергийна ефек-

тивност и намаляване на 

вредните емисии.

В съкратени срокове 

очаквам и покани по нови-

те оперативни програми, 

които да позволят об-

ществени поръчки в ран-

ната пролет и активен 

строителен сезон. Заба-

вянето сега би означавало 

още една загубена година 

за инвестиционните про-

екти.

И за да се върнем на 

темата за Алианса Бау-

култур – може би е време 

да се предвиди при акту-

ализация на национален 

бюджет или при приемане 

на нов бюджет да се от-

делят средства за нацио-

нално финансиране по „Нов 

европейски Баухаус“ и Бау-

култур.

На 30 ноември 2022 г. Искра Михайлова организира конференция в София на тема „Нов 
европейски Баухаус – Ролята на културните институции в България“

През декември 2022 г. Искра Михайлова бе домакин на конференция, посветена на бъдещето на 
стратегическите суровини, която се проведе в ЕП в Брюксел
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ТЕХНИКАТЕХНИКА

КОМПАКТНАКОМПАКТНА
УПЛЪТНЯВАЩАУПЛЪТНЯВАЩАУПЛЪТНЯВАЩА

 ВИБРОПЛОЧИ ПРЕДЕН ХОД
 РЕВЕРСИВНИ ВИБРОПЛОЧИ
 ХИДРОСТАТИЧНИ ВИБРОПЛОЧИ

 РЪЧНОВОДИМИ ДВУБАНДАЖНИ ВАЛЯЦИ

 ТРАНШЕЙНИ ВАЛЯЦИ
 ТАНДЕМНИ ВИБРАЦИОННИ ВАЛЯЦИ

 ТРАМБОВКИ, ТИП “ПАЧИ КРАК”
 ВИБРОПЛОЧИ ПРЕДЕН ХОД
 РЕВЕРСИВНИ ВИБРОПЛОЧИ
 ХИДРОСТАТИЧНИ ВИБРОПЛОЧИ

 РЪЧНОВОДИМИ ДВУБАНДАЖНИ ВАЛЯЦИ

 ТРАНШЕЙНИ ВАЛЯЦИ
 ТАНДЕМНИ ВИБРАЦИОННИ ВАЛЯЦИ

 ТРАМБОВКИ, ТИП “ПАЧИ КРАК”

Събитието организираха ОП на КСБ – Габрово, и областният управител на Габрово Кристина Сидорова

Инж. Мария Башева,
председател на 
ОП на КСБ – Габрово

ОП на КСБ – Габрово, и 

областният управител на 

Габрово Кристина Сидоро-

ва организираха разясни-

телна среща с експерти 

от Министерството на 

иновациите и растежа 

(МИР) по предстоящите 

схеми за подпомагане на 

фирмите в областта на 

енергията от възобновя-

еми източници по Нацио-

налния план за възста-

новяване и устойчивост 

(НПВУ). Събитието се 

проведе в залата на хо-

тел „Балкан-Габрово“ и бе 

открито от председателя 

на Областното предста-

вителство на КСБ в Габро-

во инж. Мария Башева. Тя 

уточни, че инициативата 

е във връзка с проявения 

интерес от строителни 

фирми към процедурата 

„Изграждане на нови ВЕИ 

за собствено потребление 

в комбинация с локални съ-

оръжения за съхранение на 

енергия в предприятията”, 

една от малкото, по коя-

то компаниите от сектор 

„Строителство“ са допус-

тими, както и 

възможностите за уча-
стие на бранша по други 
предстоящи процедури по 
НПВУ.

„Благодаря на Минис-

терството на иноваци-

ите и растежа, че от-

кликнаха на поканата ни 

и съдействаха за тази 

среща. Оставаме отво-

рени за организирането и 

провеждането на подобни 

разяснителни срещи за 

програми и проекти в бъ-

деще“, каза областният 

управител Кристина Си-

дорова.

Експертите от МИР 

Росен Драганов и Тони 

Шопов представиха пред 

присъстващите акценти 

от Програма „Конкурен-

тоспособност и иновации 

в предприятията 2021-

2027“ („ПКИП 2021-2027“), 

която е с общ бюджет в 

размер на близо 3 млрд. лв. 

Стана ясно, че предприя-

тията от сектор F „Стро-

ителство” са допустими 

за подкрепа по част 

от мерките по двата 
основни приоритета на 
програмата – „Иновации и 
растеж“ и „Кръгова иконо-
мика“.

Първите процедури, 

които ще стартират по 

„ПКИП 2021-2027“, са за 

разработване на иновации 

в малки и средни предпри-

ятия за 127 млн. лв. през 

март и за внедряване на 

иновации в МСП за над 293 

млн. лв. през април.

В рамките на Приори-

тет 1, Специфична цел 

„Развитие и засилване на 

капацитета за научни из-

следвания и иновации и на 

въвеждането на модерни 

технологии“ предприяти-

ята от сектор „Строи-

телство“ ще могат да 

получат безвъзмездна фи-

нансова помощ (БФП) за 

разработване и внедрява-

не на иновации съгласно 

тематичните области на 

Иновационната страте-

гия за интелигентна спе-

циализация 2021-2027 г., 

както и за защита на 

права по интелектуална 

собственост.

Друга  възможност 

за подкрепа чрез БФП за 

предприятията от стро-

ителния отрасъл е мяр-

ката за производствени 

инвестиции съгласно ре-

гионалния потенциал за 

развитие, в т.ч. подкрепа 

за семейни предприятия, 

предприятия от творче-

ските индустрии и зана-

ятите по Приоритет 1, 

Специфична цел „Насър-

чаване на устойчивия 

растеж и конкурентоспо-

собността на МСП и съз-

даване на работни места, 

включително чрез произ-

водствени инвестиции“.

Най-голям интерес и 

дискусия породи процеду-

рата 

„Изграждане на нови ВЕИ 
за собствено потребление 
в комбинация с локални 
съоръжения за съхранение 
на енергия в предприяти-
ята” 

от НПВУ с общ бю-

джет 200 000 000 лв.

С тях ще се финанси-

рат нови възобновяеми 

енергийни източници (фо-

товолтаични системи) 

до 1 MW за собствено 

потребление, комбинира-

ни с локални съоръжения 

за съхранение на енергия 

(батерии), с общ мини-

мален капацитет, рав-

ностоен на съхранение 

с продължителност от 

поне 4 часа за поне 25% 

от инсталираната мощ-

ност на фотоволтаична-

та система.

Строителните фир-

ми проявиха интерес и 

относно критериите за 

допустимост на канди-

датите, методиката за 

оценка на предложенията, 

документите, които се 

подават на етап канди-

датстване,  минимални-

те технически изисквания 

към фотоволтаичната 

система и батериите. 

Срещата беше полезна 

и за експертите от Ми-

нистерството на инова-

циите и растежа, които 

получиха обратна инфор-

мация от строителите 

за техническото изграж-

дане на фотоволтаичните 

системи, за батериите и 

проблеми, които биха въз-

никнали в процеса на ра-

ботата.

Събитието завърши с 

дискусия и въпроси относ-

но мониторинга и послед-

ващ контрол след реализи-

рането на инвестициите.

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

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Еврокомисарят по ино-

вации, научни изследва-

ния, култура, образование 

и младеж Мария Габриел и 

италианският астронавт 

Саманта Кристофорети 

бяха ключови лектори в 

Европейската конферен-

ция по въпросите за Кос-

моса. Това съобщиха от 

екипа на българския евро-

комисар. В конференция-

та на тема „Осигуряване 

на бъдещето на Европа 

в Космоса“ са се включи-

ли научни изследователи, 

представители на Ев-

ропейската космическа 

агенция и на национални-

те агенции.

„Иновациите, устой-

чивостта и подкрепата 

за талантите са клю-

чови за развитието на 

европейския космически 

сектор. Той е стратеги-

чески за технологичната 

независимост на Европа. 

Европейската космическа 

индустрия е четвърта-

та най-голяма в света 

на стойност от 8,6 млрд. 

евро през 2021 г. С програ-

мата „Хоризонт Европа“ 

инвестираме не само в 

инфраструктури от све-

товна класа, но и в инова-

циите и образованието“, е 

заявила Мария Габриел.

По думите й програма 

„Хоризонт Европа“ обръща 

специално внимание на 

развитието на европей-

ския космически сектор 

в клъстер 4 – „Цифровиза-

ция, индустрия, Космос”. 

Целта на клъстера е да 

финансира разработва-

нето и изграждането на 

космическа инфраструк-

тура, технологии, услуги 

и данни. 

Две са другите основ-

ни програми в подкрепа 

на науката и иновациите 

в космическия сектор. 

Едната е „Галилео“, която 

помага на иновативните 

предприятия в Европа да 

създават и развиват нови 

цифрови технологии. Дру-

гата програма е „Копер-

ник“, която предоставя 

свободно данни и услуги за 

наблюдение на Земята и е 

добър пример за европей-

ско партньорство. 

От екипа на евроко-

мисар Габриел съобщават 

още, че новост за 2023 г. 

е поканата за проектни 

предложения на Европей-

ския иновационен съвет 

и неговия инструмент 

„Ускорител“ с бюджет от 

65 млн. евро, който ще 

подкрепи проекти „Ори-

ентирани към хората и 

иновативни космически 

технологии и услуги“.

Нарастващите раз-

ходи за живот са най-го-

лямата тревога за 93% 

от европейците, сочи 

последното проучване 

на  Евробарометър за 

Европейския парламент, 

съобщават от пресцен-

търа на институцията. 

Във всяка държава член-

ка на ЕС повече от седем 

на всеки десет респон-

денти са посочили, че 

са обезпокоени от на-

растващите разходи за 

живот, като най-високи 

са резултатите в Гър-

ция (100%), Кипър (99%), 

Италия и Португалия (и 

двете с 98%). В България 

делът на респондентите, 

които са притеснени от 

нарастващите разходи 

за живот, се доближава 

Европейската комисия (ЕК) предста-

ви инициатива за допълнително укрепва-

не и насърчаване на социалния диалог с 

конкретни действия на национално рав-

нище и на равнището на ЕС. „Тя подновява 

твърдия ни ангажимент към социалния 

диалог като основен елемент на социал-

ната пазарна икономика на ЕС и нейната 

конкурентоспособност“, заявяват от ЕК. 

Според институцията инициативата 

дава възможност на социалния диалог да 

се адаптира към променящия се свят на 

труда и новите тенденции на пазара на 

труда на фона на прехода към цифрова 

и неутрална по отношение на климата 

икономика и появата на нови форми на 

заетост.

„Преговорите между организации-

те, представляващи работодателите 

и работниците (социалните партньо-

ри), чрез социален диалог и колективно 

договаряне спомагат за подобряване на 

условията на живот и труд, като на-

пример заплащането, работното време, 

годишния отпуск, родителския отпуск, 

обучението и мерките за здравословни 

и безопасни условия на труд. Те играят 

решаваща роля и за адаптирането към 

променящите се икономически и социал-

ни условия и постигането на по-голяма 

производителност, което е необходимо 

за подобряване на конкурентоспосо-

бността на европейските предприятия. 

Всичко това допринася за обезпечаване 

на социална справедливост и демокрация 

на работното място и за повишаване на 

просперитета и устойчивостта на Ев-

ропа“, подчертават от Комисията.

до най-високите нива с 

96%. 

От Евробарометър са 

установили, че повиша-

ването на цените, вклю-

чително на енергията 

и храните, се усеща във 

всички социално-демо-

графски категории като 

пол и възраст, както и във 

всички образователни и 

социално-професионални 

групи. На второ място по 

честота на споменаване 

на европейско ниво с 82% 

е заплахата от бедност 

и социално изключване, 

следвана от изменението 

на климата и опасността 

от разпростирането на 

войната в Украйна в дру-

ги държави, които са на 

трето място с 81%. 
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На специална церемония бяха отличени личности, допринесли с дейността си за развитието на подземната железница

Росица Георгиева 

На 28 януари 2023 г. се 

навършиха 25 години от 

пускането в експлоата-

ция на първия участък от 

столичното метро. Чет-

въртвековният юбилей 

на подземната железница 

беше отбелязан с множе-

ство прояви, като нача-

лото беше поставено с 

провеждането на научно-

техническа конференция с 

международно участие на 

тема „Иновативни архи-

тектурни, конструктив-

ни и технически решения 

при строителството на 

метрополитени“, за която 

Ви разказахме в предиш-

ния брой на в. „Строител“. 

Домакин на форума беше 

Университетът по архи-

тектура, строителство и 

геодезия. Вестник „Стро-

ител“ бе медиен партньор 

на инициативите, които 

във втория ден стартира-

ха от офиса на „Метропо-

литен“ ЕАД, където проф. 

д-р инж. Стоян Братоев, 

изп. директор на друже-

ството, представи дей-

ността на центъра за 

управление на движение-

то, както и системите 

за контрол на движението 

на мотрисите по първи, 

втори и трети метроди-

аметър. След това беше 

организирано посещение 

на диспечерския център 

на метрото и депото за 

съхранение на мотрисите 

на ул. „Житница“, които се 

движат по Линия 3. 

Гостите на събитията 

се запознаха отблизо и с 

тренажор за обучение на 

машинистите в подземна-

та железница. 

Направена бе демонстрация 
и как се управлява мотриса 
по Линия 3, 

както и начините на 

реакция на машиниста в 

различни рискови ситуа-

ции. 

По време на тези любо-

питни представяния стана 

ясно, че преди постъпване 

на работа като машинист 

в столичното метро кан-

дидатът трябва да има 

правоспособност за упра-

вление на жп композиции. 

След това преминава курс 

на обучение, който продъл-

жава 6 месеца. Курсовете 

са различни според вида на 

влаковете, които се дви-

жат по Линия 1, 2 и 3. 

В депо „Земляне“ присъ-
стващите видяха как мо-
трисите преминават през 
техническа поддръжка.

Съоръжението е изгра-

дено от Обединение „Ге-

ометро Земляне“ с водещ 

партньор „Геострой“ АД и 

партньори „Трансремонт-

строй“ ЕАД и „БИАС-М“ 

ООД.

Празникът на Софий-

ското метро продължи с 

демонстрационно пътува-

не от „Земляне“ по цялото 

протежение на третия 

лъч. Присъстващите раз-

гледаха произволно избра-

ни станции, на които слу-

жители на „Метрополитен“ 

ЕАД разказваха любопитни 

факти от строителство-

то и експлоатацията на 

подземната железница. 

Голям интерес предизвика 
посещението на изграж-
дащото се разширение от 
Линия 3 - 

участъкът под бул. 

„Владимир Вазов“ в район 

„Подуяне“, който е с дължи-

на 3 км и е изцяло подземен. 

В отсечката се строят 3 

метростанции, като пър-

вата е МС „Стадион Геор-

ги Аспарухов”, разположена 

под южното пътно платно 

на бул. „Владимир Вазов” 

на кръстовището на бу-

леварда с улиците „Васил 

Кънчев” и „Река Велека” до 

едноименния стадион в 

жк „Сухата река”. Към на-

стоящия момент е изпъл-

нена междинната плоча на 

станцията, както и всички 

шлицови стени, като се ра-

боти по горната част на 

съоръжението. Направена 

е рампата за влизане и е 

стартирана работата по 

прокопаването на тунел-

ните съоръжения. Проф. 

Стоян Братоев подчерта, 

че районът е с много слож-

на геология, с високи нива 

на подпочвените води. 

В района на МС „Стадион 
Георги Аспарухов” са напра-
вени 8 кладенеца за водопо-
нижаване, 

като през тях се из-

помпва водата, за да може 

да се строи. Водопонижа-

ването е започнало през 

лятото на 2022 г. Когато 

бъде  изградена цялата 

конструкция, кладенците 

ще бъдат затворени и то-

гава ще се възстанови ни-

вото на подземните води, 

но те ще са изолирани от 

метростанцията и няма да 

дават отражение. 

Конструкцията на МС 

и тунелният участък към 

нея се очаква да бъдат 

напълно завършени през 

2024 г. След това ще се 

работи по релсовите пъ-

тища и по помещенията 

на спирката, с което ще 

стартират и процесите за 

архитектурно оформление, 

разказа проф. Братоев. По 

думите му съоръжението 

трябва да е напълно гото-

во през 2025 г. Изпълнител 

на станцията е „Джи Пи 

Груп“ АД.

Следващата станция – 

МС „Тракия“, е разположена 
източно по бул. „Владимир 
Вазов” 

на кръстовището му 

с ул. „Витиня” до южното 

платно на булеварда. Съ-

оръжението е изпълнено 

на 20%. И този район се 

характеризира с тежка 

геология и се извършват 

дейности по водопонижа-

ване. В ход са и същински-

те работи по прокопаване 

на тунелите. Оформена е 

шахта за старт на ту-

нелното строителство, 

както и рампата за влиза-

не. През 2024 г. се очаква 

да бъдат готови основни-

те конструкции, а 2025 г. 

всички съоръжения да са 

реализирани. Изпълнител 

е „Трейс Груп Холд“ АД. 

Третата станция в 

участъка е 

МС „Владимир Вазов”, раз-
положена под северното 
платно на булеварда 

в района на кръстови-

щето му с ул. „Станислав 

Доспевски”. След метро-

станцията ще се изгради  

буферен паркинг за 110 

автомобила, който ще 

може да се използва от 

влизащите в столицата 

коли по бул. „Владимир 

Вазов”. Изпълнението на 

станцията е 18%, като по 

план дейностите трябва 

да бъдат приключени до-

година. Тунелът между 

МС „Тракия“ и МС „Влади-

мир Вазов“ е с дължина 

1,2 км и вече е започнало 

реалното строителство. 

Изпълнител на третата 

станция и тунела е „ХСС-

Монолит“ ДЗЗД.  

В рамките на проявите 

за отбелязване на 25-ата 

годишнина на подземната 

железница официално бяха 

въведени в експлоатация 

преградните съоръжения, 

които са монтирани на 12 

станции от първата ли-

ния. Системите са изпъл-

нени от Обединение „Ер 

Ес Де Метро София“, със-

тоящо се от две корейски 

и една българска фирма. 

Финансирането е осигу-

рено по Приоритетна ос 4 

„Иновационни технологии“ 

на Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014-

2020“ и от Столичната 

община. 

Празничният ден про-

дължи с церемония по 

МС „Стадион Георги Аспарухов” 

МС „Тракия” 

МС „Владимир Вазов” 
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 откриване на автоматич-

ни перонни преградни сте-

ни на 12 станции от пър-

вия метродиаметър и на

изложба, посветена на 25 
години Софийско метро. 

На събитията при-

състваха Н.Пр. посланика 

на Република Корея Ли Хо-

шик, кмета на Столична-

та община Йорданка Фан-

дъкова и проф. д-р инж. 

Стоян Братоев. 

„Историята на под-

земната железница е 

част от съвременната 

история на София. Тя е 

част и от нашата лична 

история – защото всеки, 

избирайки придвижването 

си с най-бързия и екологи-

чен транспорт, премина-

ва през метрото. Може би 

има своя любима спирка, 

паркира автомобила си на 

буферен паркинг, работи 

или живее в квартал, през 

който минава подземната 

железница. През послед-

ните 15 години метрото 

промени навиците за пъ-

туване в града на над 350 

хил. души, които всеки ден 

използват метрополите-

на“, каза при откриване-

то на изложбата кметът 

Фандъкова. Тя обясни, че 

фотосите показват ня-

кои от най-интересните 

моменти от 25-годиш-

ната история на строи-

телството на Софийско-

то метро. Изложбата е 

разположена при тунела, 

свързващ първата и тре-

тата линия. Предвижда 

се подобна експозиция да 

бъде представена и на 

станциите при НДК от 

първата и втората линия. 

Вечерта на тържест-

вена церемония в Цен-

тралния военен клуб в при-

съствието на президента 

Румен Радев бяха връчени 

специално изработени по 
повод юбилея медали за из-
ключителни заслуги.

Събитието уважиха 

кметът на София Йордан-

ка Фандъкова, изп. дирек-

тор на „Метрополитен“ 

ЕАД проф. д-р инж. Стоян 

Братоев, председателите 

на синдикалните органи-

зации КТ „Подкрепа“ инж. 

Димитър Манолов и на 

КНСБ Пламен Димитров, 

председателят на Сто-

личния общински съвет 

Георги Георгиев, зам.-кме-

тове на София, общински 

съветници, служители на 

„Метрополитен“ ЕАД, ин-

женери, архитекти, проек-

танти, експерти.

„С изграждането на 

метрото в София Бълга-

рия доказа, че има спе-

циалисти, които могат 

да планират, ръководят 

и строят големи инфра-

структурни обекти със 

стратегическо значение“, 

заяви Румен Радев. Дър-

жавният глава изрази при-

знателност към усилията 

на всички, които са рабо-

тили по проектирането и 

изграждането на подзем-

ната железница, благода-

рение на което се променя 

градската среда,  свърза-

ността и качеството на 

живот в столицата. „Този 

проект стана възможен, 

защото през изминалите 

25 г. държавните инсти-

туции и Столичната об-

щина са работили в син-

хрон, независимо от това 

коя политическа сила е 

била на власт“, заяви още 

Радев. На церемонията 

той удостои „Метропо-

литен“ ЕАД с почетен 

знак на държавния глава. 

Отличието е по повод 

годишнината, както и за 

заслугите към изгражда-

нето и развитието на ин-

фраструктурен обект от 

национално значение. По-

четния знак получи проф. 

д-р инж. Стоян Братоев.

„Софийското метро е 

безспорно успешен про-

ект. Това е стратегиче-

ски проект – и като ма-

щаби, и като строителна 

дейност, зад който стоят 

както ясна управленска 

визия за развитието на 

София, така и последова-

телният труд на много 

хора“. Това заяви кметът 

Йорданка Фандъкова, коя-

то връчи специално из-

работените медали за 

юбилея на личности с из-

ключителни заслуги и при-

нос при реализацията на 

проектите за метрото. 

Бяха връчени и отличия и 

грамоти. 

Фандъкова подчерта, 

че през последните 14 

години са построени 80% 

от линиите на метрото. 

„Свързахме с него част 

от най-големите жилищ-

ни райони - „Младост“, 

„Изток“, „Дианабад“, „Му-

сагеница“, „Лозенец“, „На-

дежда“, „Дружба“, „Красно 

село“, „Овча купел“, „Хаджи 

Димитър“. Изградихме 7 

големи буферни паркин-

га, връзка с летището, 

три интермодални връз-

ки с жп транспорта, в 

процес на подготовка е 

и четвърта връзка с жп 

мрежата на страната в 

кв. „Обеля“. В тези години 

защитихме и осигурихме 

над 2,5 млрд. лв. за стро-

ителството на метрото, 

от тях над 400 млн. лв. са 

собствено общинско фи-

нансиране. По време на 

строителството са били 

ангажирани в различните 

периоди до 2500 души. В 

момента в „Метрополи-

тен“ работят над 2010 

души“, каза още тя. В сло-

вото си 

кметът Йорданка Фандъ-
кова благодари на проф. 
Братоев и неговия екип, 

на всички проектан-

ти, инженери, архитекти, 

строители, надзорници, 

както и на работещите 

ежедневно за нормалното 

функциониране на подзем-

ната железница. Тя от-

прави благодарност и към 

кметовете, застанали 

зад метрото. „Благодаря 

на кмета Янчулев, който 

даде старт на този про-

ект с първата станция в 

„Люлин“, на кмета Софиян-

ски – при когото метрото 

достигна до центъра при 

станция „Сердика“, на кме-

та Борисов, който пусна 

участъка от Национален 

стадион „Васил Левски“ и 

„Младост 1“ и като пре-

миер винаги е подкрепял 

проекта“, изтъкна тя. 

Фандъкова благодари и на 

Столичния общински съ-

вет, също заставал през 

годините зад проекта, на 

Европейската комисия и 

Европейската инвести-

ционна банка. Кметът 

на София не пропусна да 

изтъкне и приноса на ми-

нистрите, помагали на 

проекта да върви напред, 

и на настоящото прави-

телство, подкрепило раз-

ширението на метрото, 

на университетите и 

синдикалните партньори 

на Столичната община. 

Медали и грамоти за 

изключителен принос полу-

чиха: проф. д-р инж. Стоян 

Братоев, изп. директор на 

„Метрополитен“ ЕАД, инж. 

Кирил Зайков, зам. изп. ди-

ректор на „Метрополитен“ 

ЕАД, инж. Ангел Джоргов, 

зам.-кмет на София по „Об-

ществено строителство“. 

В категория „Проектира-

не“ с призове бяха удосто-

ени инж. Антон Янев, инж. 

Маньо Манев, арх. Ирена 

Дерлипанска, а в катего-

рия „Строителство“ беше 

отличен инж. Франсоа До-

менил. В категория „Експло-

атация на метрото“ при-

знание получи Йордан Янев. 

За значимия си при-

нос към изграждането на 

метрото бяха отличени 

д-р инж. Владимир Вутов, 

проф. д-р инж. Божидар Бо-

жинов, доц. д-р инж. Вик-

тор Ташев, инж. Явор Пър-

ванов, инж. Любен Георгиев 

Илиев, инж. Константин 

Петков, инж. Йовко Жил-

ков, Димитър Пантелеев, 

инж. Тошко Колев, инж. Ан-

гел Григоров, Иван Пенчев, 

инж. Искра Илиева, Иван 

Джамбазки, Павел Димов, 

арх. Красен Андреев, арх. 

Константин Косев, арх. 

Елена Христова-Пактиа-

вал, арх. Фарид Пактиавал, 

инж. Мария Димитрова, 

инж. Никос Гицас, Димитър 

Митев, инж. Бойко Комит-

ски, инж. Даниела Романо-

ва, инж. Светослав Томов, 

инж. Азис Шабан, арх. Бог-

дана Панайотова и др.

Снимки Мартин Стоянов и „Метрополитен“ ЕАД



12 25 ГОДИНИ СТОЛИЧНО МЕТРОÑòðîèòåë петък, 3 февруари 2023

Стефан Тотев, изп. директор на „Джи Пи Груп“ АД, член на ИБ и УС на КСБ:

Гордеем се, че сме част от тази глава в историята на града
Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-н Тотев, в края на 
миналата седмица сто-
личното метро отбеля-
за 25-годишен юбилей. 
Вие сте участвали в из-
граждането на най-слож-
ния инфраструктурен 
проект на София. Бихте 
ли разказали повече за 
строителството и кои 
участъци сте изпълнили? 

Изграждането на ме-

трото е инфраструкту-

рен обект без аналог по 

своите мащаби у нас. За 

столицата това е пости-

жение, чиито ползи вижда-

ме ежедневно. Сбъдването 

на план от шейсетте го-

дини на миналия век оси-

гури бърз превоз с редица 

позитивни отражения. 

Освен като инженерно по-

стижение то е обект от 

национална величина от 

икономически, социален и 

екологичен аспект. 

Това, че „Джи Пи Груп“ 

АД е част от писането на 

тази глава от историята 

на столицата, е голям ус-

пех и повод за гордост. От 

2010 г. насам дружество-

то има участие – като 

основен изпълнител или 

като част от обединение 

от компании – в строител-

ството на девет метро-

станции по няколко различ-

ни метродиаметъра. Това 

са: „Александър Малинов“ 

от Линия М1; „Бели Дунав“, 

„Надежда“, „Витоша“ от 

Линия М2; „Св. Патриарх 

Евтимий“, „НДК 2“, „Овча 

купел“, „Горна баня“ от Ли-

ния М3; и „Летище София“ 

от Линия М4.

Какви бяха основни-
те предизвикателства, 

с които се сблъсквахте 
в различните проекти, и 
как ги решавахте - по от-
ношение на геология, на 
методи на изпълнение? 

Подобен вид строи-

телство е трудно и носи 

рискове, независимо къде 

по света се изпълнява. 

Понякога се налага да се 

взимат бързи и сложни ре-

шения, за да се предотвра-

тят опасни последици. В 

интерес на истината през 

годините досега изграж-

дането протича успешно 

и без тежки инциденти – 

както от гледна точка на 

строителството, така и 

при експлоатацията. Надя-

вам се тази тенденция да 

се запази. 

Но въпреки съвремен-

ните методи на изгражда-

не не липсват и предизви-

кателства. Най-големият 

проблем при подземното 

строителство са водата и 

меките почви. При изграж-

дането на шлицови стени 

например изненадващата 

поява на подпочвени води и 

несвоевременната намеса 

може да доведе до дефор-

мация на конструкцията. 

Избила вода е в състояние 

да напълни цял изкоп само 

за ден, дори при направени 

плочи. Често се налагат 

извънредни укрепвания или 

инжектиране на бетон 

под нивото на фундамен-

та. Понякога в зоната на 

станциите се налага из-

местване на подземната 

инфраструктура. Това са 

част от „невидимите“ за 

гражданите проблеми. На 

повърхността, с оглед 

минимизиране на неудоб-

ството за жителите на 

София по време на стро-

ителните дейности, най-

честото предизвикател-

ство е въвеждането на 

сложна временна органи-

зация на движение.

Какво е усещането да 
си част от такъв голям 
проект, който има важно 
значение и за развитието 
на града, и за неговите 
жители? 

Усещането е за нещо 

значимо. Участник си в 

нещо, което ще остане за 

децата ни, а и за техни-

те деца, и от нас зависи 

то да е направено удобно 

и качествено. Това дава 

стимул. 

Благодарен съм на 

всички  специа листи, 

участващи в изграждане-

то на метрополитена. Те 

доказаха своята висока 

инженерна и технологич-

на подготовка, а тяхната 

отдаденост и неуморният 

им - понякога и денонощен 

– труд, са в основата на 

всичко постигнато в име-

то на изграждането на 

София като съвременна 

европейска столица. 

Как работите с екипа 
на „Метрополитен“ ЕАД? 

С „Метрополитен“ има-

ме дългогодишно колегиал-

но партньорство, като се 

надявам това да продъл-

жи и занапред. Процесът 

възложител-изпълнител 

е двустранен и за да вър-

ви работата, трябва да 

има диалог и разбиране. 

В екипа на проф. д-р инж. 

Стоян Братоев участват 

професионалисти на све-

товно ниво, способни да 

достигнат до най-правил-

ните експертни решения и 

да защитят позициите си, 

без значение с колко пре-

дизвикателен проблем ще 

се сблъскат. 

А как бихте описали 
Софийското метро?

Наскоро  з апитани 

деца оприличиха метрото 

като „движещо се“. Това 

интересно определение 

е и моята асоциация – за 

нещо, което ни „придвиж-

ва“ напред – към новото, 

към модерното, към раз-

витието. Спомняте си на-

чалото – първият участък 

не достигаше дори 7 км, а 

сега метромрежата е над 

50 км и със своите 47 ме-

тростанции е най-бързият 

и екологичен транспорт в 

столицата. Ежедневно 

се ползва от над 500 хил. 

души, което за мен гово-

ри, че хората харесват 

този вид транспорт и им 

е удобен. Освен това ме-

трото променя облика на 

града – при строежа му се 

подменя както подземната 

инфраструктура, така и 

се реновират булеварди и 

пространства по пътя на 

трасето.

Откриване на МС „Летище София“ през 2015 г.

МС „Витоша“ бе открита през 2016 г.

Снимки в. „Строител“ и „Джи Пи Груп“ АД 



ТЕМА 13петък, 3 февруари 2023 Ñòðîèòåë

Инж. Цветан Съйков, управител на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол:

В. „Строител“

Инж. Съйков, какъв 
е напредъкът и очаква-
ните резултати от из-
пълнението на проекта, 
финансиран по „ОПОС 
2014-2020“? 

Още през 2021 г. „ВиК“ 

ЕООД – Ямбол, въведе в 

експлоатация първия от 

финансираните по „ОПОС 

2014-2020“ обект „11 км 

реконструиран  водо-

провод „Воден-Елхово“ в 

участък от с. Златини-

ца до напорен резервоар 

- гр. Елхово“. През 2022 г. 

се въведе в експлоатация 

обект „Реконструкция и 

разширение на вътрешна 

водопроводна и канализа-

ционна мрежа на гр. Елхо-

во“. В средата на януари 

се проведе държавна при-

емателна комисия за въ-

веждане в експлоатация 

на обект „Нов външен во-

допровод от ПС „Кабиле“ 

до ПС „Ормана“ – Ямбол“, 

а през февруари очакваме 

и последният от обек-

тите по проекта „Рекон-

струкция и разширение 

на вътрешна водопро-

водна и канализационна 

мрежа на гр. Ямбол“ да е 

с разрешение за ползва-

не. Физическото изпъл-

нение на всички включени 

в проекта обекти е на 

100%. За всички обекти 

е подписан Констативен 

акт образец 15, с което 

е установена годността 

им за въвеждане в експло-

атация и са приети от 

възложителя. С гордост 

можем да заявим, че три 

от четирите инвести-

ционни обекта по про-

екта вече са въведени в 

експлоатация. 

Какво е значението 
на новия довеждащ во-
допровод, започващ от 
помпена станция „Каби-
ле“ до помпена станция 
„Ормана“? Как оценява-
те работата на изпъл-
нителя?

Това е най-мащабното 

инфраструктурно съоръ-

жение, включено в обхва-

та на инвестиционния 

проект, бенефициент на 

който е „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД – Ям-

бол, финансиран по „ОПОС 

2014-2020“, а изпълнител 

на строителството е 

„Райкомерс Конструкшън“ 

ЕАД .  Дейностите на 

обекта започнаха преди 

една година, а трасето 

на новия водопровод е с 

дължина над 6 км и преми-

нава през територията 

на две общини – Тунджа и 

Ямбол. Изпълнението му 

променя изцяло схемата 

на водоподаване, при коя-

то изключително амор-

тизираният довеждащ 

водопровод от ПС „Каби-

ле“ до напорен резервоар 

„Кайнашки баир“ преста-

ва да се използва, а ре-

зервоарът на „Кайнашки 

баир“ започва да действа 

като контрарезервоар. 

Също така отпада пом-

пена станция „Кабиле” и 

тласкателят към „Кай-

нашки баир” остава като 

вододайна зона с 16 кла-

денеца. Важно е да отбе-

лежим, че добитата вода 

от кладенците по новия 

водопровод постъпва без 

припомпване в ПС „Орма-

на“, което спестява раз-

ходи за ел. енергия на ВиК 

дружеството. Също така 

новият водопровод е из-

граден от тръби от сфе-

рографитен чугун, които 

се отличават с висок 

експлоатационен срок. 

Не мога да не отбележа, 

че въпреки неочакваните 

археологически разкопки, 

наложили се в процеса на 

строителството, и не-

предвиденото забавяне, 

изпълнителят успя да се 

справи и завърши стро-

ителството в предви-

дения по проекта срок, а 

строително-монтажните  

дейности бяха така орга-

низирани, че при изграж-

дането нямаше проблем с 

осигуряване на необходи-

мите водни количества и 

жителите на града ни не 

изпитаха неудобството 

от липса на вода. 

Какво е отражение-
то на значителното 
повишение на цените на 
строителните матери-
али и високата инфлация 
през последната година 
и половина върху изпъл-
нението на проекта и 
с какви възможности 
разполага ВиК операто-
рът за дофинансиране на 
строителството?

Решение на КЕВР за 

намаляване на цената на 

услугите, предоставяни 

от „ВиК“ ЕООД – Ямбол, 

от 01.01.2021 г. с над 13% 

ни принуди да работим 21 

месеца с цени от 2017 г. 

Това решение влоши фи-

нансовото състояние на 

дружеството. 

Повишението на стро-

ителните материали 

допълнително затрудни 

дейността на ВиК опе-

ратора. Услугата, която 

предлагаме, е с регулира-

на цена от 2017 г., а всич-

ки материали и услуги, 

които ползваме за изпъл-

нение на дейността ни, 

са на свободния пазар и 

са значително увеличени 

от инфлационните про-

цеси през последната го-

дина и половина. Както за 

нас, така и за строители-

те инфлацията се отра-

зява отрицателно върху 

финансовия резултат и 

води след себе си само 

негативни последици. 

Не съм запознат какво 

е повишението на цените 

на строителните мате-

риали и колко се е оскъпи-

ло строителството, но 

въпреки всички труднос-

ти строителят  успя да 

си спазва ангажименти-

те по проекта. 

Това, което подготвя-

ме към момента, е индек-

сация в рамките на оси-

гурения свободен ресурс 

от „ОПОС 2014-2020“, но 

за реализация в пълния 

размер, така както е 

одобрен с Методиката по 

ПМС №290, ни е необходи-

ма помощ от „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД, МРРБ 

или Министерството на 

финансите.

Какви са очаквания-
та и плановете за подо-
бряване качеството на 
ВиК услугите през на-
стоящата година?

С двата градски обек-

та в Ямбол и Елхово се 

реконструира общо 16,5 

км водопроводна мрежа и 

8 км канализационна мре-

жа. С реализацията на 

обекта в Ямбол се прев-

ключиха всички същест-

вуващи канализационни 

колектори, така че сега, 

след реализацията на 

проекта, над 98% от от-

падните води на Ямбол 

достигат и се пречист-

ват от ПСОВ-Ямбол.

Силно се надявам, че в 

спешен порядък ще бъдат 

осигурени от държавата 

и от общините, които 

по Закона за водите са 

собственик на всички 

ВиК активи, финансови 

средства за развитие 

на сектора и подмяна на 

вече безкрайно амортизи-

раната ВиК мрежа. През 

цената на водата това 

няма как да се случи дори 

и в следващите 100 г. 

През изминалата година 

беше одобрен от КЕВР 

Бизнес план на друже-

ството за регулаторния 

период 2022-2027 г. В него 

през цената на водата 

са заложени инвестиции. 

Дори да го осъществим 

на 100%, това е капка в 

морето на фона на необ-

ходимите за обособена-

та територия над 500 

млн. лв., за да се подмени 

амортизираната ВиК 

мрежа. С реализацията 

на проекта се подмениха 

общо 17,5 км довеждащи 

водопроводи в двете аг-

ломерации Ямбол и Елхо-

во, което не е малко, но 

на фона на поддържаните 

800 км довеждащи водо-

проводи в обособената 

територия е едва 2%, кое-

то сами разбирате никак 

не е достатъчно, за да 

се ограничат големите 

загуби на вода и увелича-

ващите се аварии, които 

сами по себе си също са 

немалък разход. 

Инж. Иван Моллов, изп. директор на „Райкомерс 
Конструкшън“ ЕАД, зам.-председател на УС на КСБ:

Инж. Моллов, Вие сте 
експерт по ВиК инфра-
структура, „Райкомерс“ 
работи активно във ВиК 
сектора. Въвели сте в 
експлоатация три от 
четири инвестицион-
ни проекта в гр. Ямбол, 
както и много други по 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020“,  
има ли риск все още от 
нереализирани проекти 
по ОПОС и загуба на сред-
ства? 

Да, риск има! Проекти-

те да не бъдат завърше-

ни в срок, а след края на 

2023 г. разходите ще са 

за сметка на бенефициен-

тите, тоест съответни-

те ВиК дружества, и ще 

загубим част от еврофи-

нансирането. Повишените 

разходи на ВиК оператори-

те ще доведат до необхо-

димост от увеличаване 

цената на водата, което 

естествено ще засегне 

всички ни. Голяма част от 

колегите - изпълнители 

по договорите, не могат 

да покрият по-високите 

разходи за строителство 

без така нужната индек-

сация, и то в определения 

с Методиката на Минис-

терския съвет (МС) пълен 

размер. Свидетели сме на 

безпрецедентно повише-

ние на цените на стро-

ителните материали в 

последните две години 

и главоломно нараства-

не на разходите за труд, 

свързано с повишените 

цени на горивата и енер-

гоносителите, както и 

на стремителна инфла-

ция на потребителските 

цени на всички стоки и 

услуги. Прекалено наивно 

е да се надяваме, че това 

значително нарастване 

на цената на строител-

ната продукция може да 

бъде компенсирано с 15% 

индексация на цените по 

договорите в рамките на 

определения „таван“ от 

Управляващите органи на 

оперативните програми, 

а и от някои възложите-

ли. Само инфлацията за 

последните 12 месеца 

надхвърля 18%, а цените 

на някои строителни ма-

териали (черни и цветни 

метали, дървен материал, 

изолационни материали и 

т.н.) се повишиха в пъти, 

цените на инертните ма-

териали се повишиха със 

100%, цените на асфалто-

вите смеси с 50 до 80%! 

Необходимо е да се осигу-

ри допълнителен финансов 

ресурс на национално ниво, 

за да започне незабавно да 

се прилага индексацията 

в пълен размер според 

утвърдената от МС Ме-

тодика, която между дру-

гото отчита единствено 

индекса на повишение на 

цените на строителните 

материали.  

Още през септември 
миналата година слу-
жебното правителство 
прие Методика за инде-
ксиране на строителни-
те договори, но все още 
се говори за проблеми и 
отражение на цената на 
строителните материа-
ли. Защо? 

Да, защото Методи-

ката се прие, но няма ни-

каква реализация. По моя 

информация единствени-

те договори, по които се 

извършват разплащания 

по индексирани в пълен 

размер цени, са тези на 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“, както и тези, финан-

сирани от бюджета на 

МО. Във всички останали 

случаи или индексацията 

се съобразява с наличен 

свободен ресурс, или пък 

се чакат нечии указания за 

прилагането й. В момента 

Методика имаме, индек-

сация се извършва само в 

отделни единични случаи, 

а цените на строителни-

те материали не показват 

никаква тенденция за на-

маляване на стойността 

им. Трябва да имаме пред-

вид, че такова повишение 

на цената на строителна-

та продукция няма как да 

се покрие от печалбата 

на изпълнителя, а в много 

случаи дори възможности-

те за текущо финансира-

не на изпълнението вече 

са изчерпани – строи-

телните фирми, освен че 

загубиха перспектива за 

устойчиво развитие, вече 

са изправени пред фалити 

заради липса на оборотен 

капитал.

Какво според Вас е не-
обходимо да се направи, 
за да се постигне наис-
тина реализация на Ме-
тодиката и браншът да 
получи така необходимо-
то индексиране на стро-
ителните договори? 

Необходими са две 

неща, и то незабавно: 

- На първо място да се 

издадат единни указания 

към възложителите за 

прилагане на Методиката 

и да спрат всякакви им-

провизации от страна на 

финансиращите органи. 

Да, Методиката е задъл-

жителна за прилагане във 

взаимоотношенията меж-

ду възложител и изпълни-

тел, но е недопустимо 

финансиращият орган да 

налага ограничения в тези 

взаимоотношения или да 

поставя допълнителни 

условия за реализацията 

й в разрез с Методиката, 

както и е недопустимо 

възложителите да „ко-

пират“ в действията си 

тези указания, включи-

телно и по отношение на 

размера на индексацията. 

В ПМС, с което е приета 

Методиката, има няколко 

основополагащи аспекта, 

които не следва да се 

дискутират и тълкуват 

– дали да се индексира 

стойността на извърше-

ните дейности (указан е 

конкретен период, за кой-

то индексацията на цени-

те следва задължително 

да се приложи), за кои дей-

ности е приложима (без да 

се уточнява дали догово-

рът е изпълнен, приключил 

и т.н.), по какъв начин се 

определя размерът на ин-

дексацията, както и лип-

сата на необходимост от  

каквито и да било други 

доказателства, освен из-

менението на конкретния 

индекс, официално публи-

куван на сайта на НСИ.

- На второ, но не по 

маловажност място, е не-

обходимо да се определи и 

осигури необходимият ре-

сурс на национално ниво. 

Недопустимо е държава-

та да стои безучастно, 

тъй като е ясно, че въз-

ложителите не разпола-

гат със свободен ресурс. 

Затова отново са необ-

ходими ясни указания към 

различните категории 

възложители от Минис-

терството на финанси-

те по какъв механизъм и в 

какъв размер ще им бъде 

осигурен допълнителен 

целеви ресурс. Защото ал-

тернативата е да имаме 

редица започнати и недо-

вършени строежи, което 

както установяваме еже-

дневно в последно време, 

е най-скъпото възможно 

строителство.  
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Инж. Венцислав Зарев, управител на „Пътпроект“ ЕООД:

Най-голямото богатство и основен приоритет на компанията са хората
Ренета Николова

Инж. Зарев, „Пътпроект” 
ЕООД отбелязва своя 75-годи-
шен юбилей. Приемете поздрав-
ления от екипа на в. „Строи-
тел” и пожелания за още много 
години успешна дейност и реа-
лизирани обекти. Разкажете ни 
малко повече за историята на 
компанията.

Преди 75 години през февруа-

ри е поставено началото на пър-

вата организация за проектира-

не на пътища и мостове от екип 

от 43-ма инженери и техници. 

През първите няколко години се 

проектират много нови пътища 

– предимно в Родопите и Добру-

джа, реконструират се участъци 

от главните пътища: вариант 

„Витиня - Търново – Хаинбоаз“, 

вариант „Вакарел“ и др., както и 

големи мостове над Тунджа в Ям-

бол и Гурково, над Янтра при Бяла 

и Велико Търново и много други. 

По-късно, през 1963 г., проекти-

рането преминава в две фази, 

както и към асфалтово покритие 

на пътищата. В проектирането 

на съоръжения започва да се при-

лага предварително напрегнат 

стоманобетон, а по пътя Пирдоп 

– Родино за пръв път е приложен 

пълзящ кофраж при изпълнение на 

високи колони и монтаж на теж-

ки греди с помощта на монтажна 

ферма. През 1972 г. започва по-

мащабното и масово използва-

не на електронноизчислителна 

техника в пътното проектира-

не и „Пътпроект“ може да се гор-

дее, че е една от първите про-

ектантски организации в тази 

дейност. 

1970 г. голямото увеличение 

на трафика поражда необходи-

мостта от проектиране и стро-

ителство на автомагистрали 

- едно от най-значителните 

постижения и отговорности на 

„Пътпроект”. В този период са 

проектирани участъци от АМ 

„Хемус“ – Яна – Правец – Боаза; 

АМ „Тракия“ – Пазарджик – Плов-

див – Чирпан; АМ „Марица“ – Хар-

манли – Любимец – Свиленград.

През последните 10 г. част 

от по-значимите проектирани 

от нас обекти са: АМ „Европа“; 

участък от скоростния път Ме-

здра – Ботевград; отсечка от 

Околовръстния път на гр. Плов-

див; идейни и технически проек-

ти за различни участъци на АМ 

„Хемус“, и др.

Може би тук е мястото да 

спомена с благодарност проек-

тантите Георги Миков, Кирил 

Матов, Петър Тодоранчев и Ата-

нас Кацарски, Светослав Ранков, 

Славейко Димитров, Марин Ма-

ринов, Иванка Димитрова, Илия 

Гаврилов, Соня Шуркова, Кольо 

Радев, Пенчо Шишков, Панайот 

Джелебов, Станчо Брадински, 

Рачо Димов, Рашко Рашков, Мар-

тинов и Нина Танева, Гаврил Га-

врилов, Дена Паланкова, Румил 

Гърнев, Борис Вълков, Петър 

Минчев, Драгомир Драгоев, Ру-

мен Митов, Иван Коларов, Георги 

Тодоров, чиито всеотдайност, 

талант и усилия изграждат 

„Пътпроект”. Върху основата, 

поставена от тях, и с усилия-

та на инженерите Ванчо Тошев, 

Венета Христова, Кремена За-

хариева, Нели Вукова, Иван Зла-

тков, Румяна Дойнова, Любомир 

Пенчев, Найден Венев, Венцислав 

Руменов, Мая Ризакова, Димитър 

Димитров, Иван Ангелов, Ангел 

Божков, Камен Дойчев, Йончо 

Влахов, Тодор Тодоров, Николай 

Величков, Кубер Найденов, Миха-

ил Михайлов, Екатерина Пенчева, 

Митко Цанев се доизгради нови-

ят „Пътпроект“ ЕООД.

Най-голямото богатство и 

основен приоритет на „Пътпро-

ект” са хората – за съжаление 

в момента служителите ни са 

само 40, от които 30 са инже-

нери  проектанти, докато само 

преди 5 г. техният брой беше 

70. Това е резултат от много 

фактори, основният от които е 

продължаването на порочната 

практика обществените поръч-

ки с предмет проектиране да се 

възлагат при силно занижени кри-

терии – без никакви изисквания 

за професионален опит и квали-

фициран персонал, на нереално 

ниски цени. За мое голямо огорче-

ние днес не се държи на качест-

вото на проекта, който е първо 

и задължително условие за из-

граждането на всеки обект. Об-

ществени поръчки се печелят от 

проектантски фирми без опит на 

нереално ниски цени – 50-60% от 

прогнозната стойност, незави-

симо от инфлацията. 

Друг съществен проблем 

е възлагането на обществени 

поръчки за проектиране с нере-

алистично кратки  срокове за 

изпълнение, несъобразени със 

спецификата на обектите. В 

предмета на тръжните проце-

дури вече се включват и дейнос-

ти по набавяне на изходни данни 

– носимоспособност и равност 

на пътната настилка, които до-

сега се предоставяха на проек-

танта от възложителя. Всичко 

това води до изработването на 

проекти, които няма как да са до-

бри, и впоследствие се появяват 

множество проблеми с инфра-

структурата, отчуждителните 

процедури и т.н. От своя страна 

това довежда до удължаване на 

срокове и неоправдано влагане на 

повече средства, което е иконо-

мически неизгодно. 

Отново искам да подчертая, 

че проектната документация е 

основата за строителството на 

един обект, гаранция за качест-

вено строителство. Липсата 

на изисквания относно профе-

сионалния опит и техническа-

та обезпеченост на проектан-

тите в комбинация с критерия 

„най-ниска цена“ без съмнение 

води до некачествени проектни 

разработки. Проблемът се за-

дълбочава и от ниското запла-

щане на проектантския труд, 

несъответстващо на сложнос-

тта и отговорността на тази 

дейност. Голяма грешка е да се 

пести от проектиране, особено 

като се имат предвид мащабни-

те инвестиции, които се правят 

за изграждането на автома-

гистрали, пътища и мостове. 

Вложените в проектирането 

средства многократно ще се 

изплатят с по-качествени, по-

технологични и криещи по-малко 

изненади проекти.

Въпреки всички трудности се 

стремим да назначаваме млади 

хора с добро образование, които 

се обучават в процеса на рабо-

та, и по този начин да осигурим 

непрекъсната приемственост 

между тях и по-възрастните 

и с богат професионален опит 

проектанти. Политиката ни е 

насочена към запазване и над-

граждане на състава, стремим 

се да осигурим на хората адек-

ватно заплащане и оценяване на 

труда им, а насреща виждаме мо-

тивираност, желание за работа 

и усъвършенстване.

Кои са проектите, с които 
най-много се гордеете?

Особено предизвикателство 

и възможност за проявяване на 

проектантско творчество през 

годините представлява преси-

чането на Стара планина от АМ 

„Хемус“ и АМ „Тракия” и констру-

ирането на виадуктите, сред 

които „Бебреш” е безспорно най-

голямото съоръжение у нас.

Върху какво работите сега? 
Може ли да изброите новите 
проекти, като споменете ня-
кои особености на всеки от 
тях, предизвикателствата, с 
които се сблъсквате?

Част от обектите, които 

проектираме в момента, са 

участък от скоростния път Ме-

здра – Ботевград с дължина 14 

км и отсечка от Околовръстния 

път на Пловдив, също с дължи-

на 14 км. За трасето в Пловдив 

се предвижда привеждане на 

съществуващия път към габа-

рит Г23,5 и проектирането на 

нови локални платна. Съобразя-

ването със съществуващото 

застрояване, палитрата от ко-

муникации, Марковският колек-

тор в непосредствена близост 

до трасето, решаване вида и 

мястото на пресичанията с ре-

публикански, общински и частни 

пътища - това бяха част от пре-

дизвикателствата пред екипа 

на „Пътпроект“. Проектът беше 

приет, като в момента се чака 

решение по ОВОС, след което 

ще финализираме техническия 

проект.

Участъкът от Мездра – Бо-

тевград следваше да се разра-

боти на базата на изготвен в 

миналото проект, който пред-

виждаше главните пресичания 

с републикански пътища да 

станат на ниво с кръгови кръс-

товища. Впоследствие ни беше 

възложено да разработим безкон-

фликтни пресичания да две нива 

в рамките на одобрения ПУП. 

Част от проекта е и обходът 

на с. Люти дол, трасето напуска 

следата на съществуващия път 

и се качва в планината, където 

сме проектирали два тунела.

Какво според Вас следва да 
се промени в законовите регу-
лации, особено за големите ли-
нейни обекти? 

Основен проблем, на който 

искам да обърна внимание за 

пореден път, е, че не бива да 

се възлага строителство на 

линейни обекти въз основа на 

идеен проект, тъй като за тях 

е характерно, че парцеларният 

план е последният елемент на 

проекта, т.е. всичко останало 

вече трябва да е готово, включи-

телно инфраструктурата, за да 

може да бъде изработен ПУП. При 

тези обекти възникват множе-

ство проблеми както с отчужде-

нията, така и с допълнителната 

изработка на парцеларни плано-

ве и проекти, което пък от своя 

страна води до удължаване на 

срока на изпълнение на въпросни-

те проекти, а и на договорената 

цена. Трябва да се работи само 

по технически проекти със съ-

ответните заложени в тях коли-

чества и по цените, предложени 

от строителя при провеждане на 

процедурата за възлагане на об-

ществената поръчка, с което ще 

се гарантират както срокът на 

изпълнение, така и оферираната 

стойност.  

Друг проблем, чието раз-

решаване зависи от промяна в 

законовата регулация (Закон за 

устройство на територията и 

подзаконовите нормативни ак-

тове по неговото прилагане), 

е липсата на диференциация на 

проектантските фирми в зависи-

мост от вида и категорията на 

строежите, които ще бъдат про-

ектирани и при строителството 

на които ще бъде осъществяван 

авторски надзор. Необходима е 

нова регламентация на дейност-

та на проектантите, която да 

осигури реалното и качествено 

упражняване на авторски надзор 

по време на строителството. 

Считам за удачно и наложително 

извършването на диференциация 

на проектантите в зависимост 

от вида и категорията на стро-

ежите, като бъдат въведени спе-

цифични изисквания за оборот, 

брой на проектантите с пълна 

проектантска правоспособност, 

техническо оборудване и др., по 

аналогия с категоризацията на 

строителните фирми по Закона 

за Камарата на строителите. 

Крайно време е възложители-

те при наличие на некачествени 

проекти да въведат т.нар. черен 

списък – проектантските фирми, 

изработили проекти със съмни-

телно качество, да не бъдат до-

пускани до участие в обществе-

ни поръчки за определен период 

от време.

Проектирате ли в чужди 
страни? Дали това е една от 
бъдещите Ви цели? 

През годините фирмата е 

проектирала в Мароко, Алжир, Ли-

бия, но в последните 30-40 г. за 

съжаление нямаме такива обек-

ти. Това обаче наистина е една 

от бъдещите ни цели.

Как ще отбележите юбилея 
на компанията?

Поради силно намаления обем 

работа, свързан с изброените 

по-горе причини, няма да правим 

сериозно честване, както е било 

винаги досега на годишнини на 

фирмата. Сегашния юбилей ще 

отбележим само с хората, рабо-

тещи в „Пътпроект“ ЕООД, на 

скромно тържество в офиса ни.

Като имате впечатления 
от хората, с които работи-
те, кое е най-характерното за 
пътните проектанти? Каква 
„порода“ са те? Какво ще им 
пожелаете по повод 75-годиш-
нината на компанията?

Хората, с които работя, еже-

дневно ме вдъхновяват с профе-

сионализма, мотивираността си 

и желанието си за усъвършенст-

ване, но най-вече с любовта си 

към това, което правят. Те са 

едновременно мечтатели с бо-

гато въображение и хора, стъпи-

ли здраво на земята. Пожелавам 

на всички тях здраве, благоден-

ствие и просперитет.

Снимка Мартин Стоянов
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Новото пространство ще отговаря на изискванията на инициативата „Нов европейски Баухаус“
Страницата подготви 
Росица Георгиева

27 дка в столичния квартал 

„Манастирски ливади-Изток“ 

ще се превърнат в модерен и 

зелен градски парк с европейски 

облик. Столичният общински съ-

вет прие на свое заседание до-

клад, с който даде разрешение 

на Столичната община (СО) да 

кандидатства с проектното 

предложение за финансиране по 

Първата покана на Европейска-

та инициатива за градовете 

(ЕИГ), която е част от Европей-

ския фонд за регионално разви-

тие. Проектите трябва да от-

говарят на основните цели на 

инициативата „Нов европейски 

Баухаус“ – устойчивост, приоб-

щаване и естетика. 

Проектното предложение 

„Възстановяване на градски 

пространства на изоставени 

речни разливи в град София чрез 

иновативни и базирани на при-

родата решения за създаване на 

ново европейско пространство с 

обществено богатство, еколо-

гичен дух и щастливи граждани, 

съобразено с инициативата „Нов 

европейски Баухаус“ е с водещ 

партньор СО и включва баланси-

рано партньорство с „Асоциация 

за развитие на София“, „Софин-

вест“ ЕАД, Ботаническа градина 

София към Българската акаде-

мия на науките. Инвестицията 

ще възлезе на 6 069 052 евро. Съ-

гласно условията на поканата по 

ЕИГ безвъзмездната финансова 

помощ е до 80%, или проектът 

ще получи 4 855 241,60 евро. Ос-

таналите 20% е съфинансиране 

от всеки партньор.

Създаването на модерния 

парк ще включва изграждане на 

корекция на 350 линейни метра 

от река Боянска бара в участъка 

между ул. „Флора“ и ул. „Костен-

ски водопад“. Планирано е обосо-

бяване на задържащо езеро, как-

то и внедряване на възобновяеми 

енергийни източници - „Умни цве-

тя“ с батерии, които ще захран-

ват парка. 

В случай на одобрение проек-

тът следва да се изпълни в три 

фази – подготвителна, обхва-

щаща период от шест месеца, 

изпълнение – 36 месеца, и три-

месечен период за приключване. 

Столичната община 

обяви три обществени по-

ръчки за ремонт и текущо 

поддържане на улици, тро-

тоари, подлези, пасарелки и 

други пътни съоръжения на 

територията на три райо-

на – „Слатина“, „Оборище“ и 

„Възраждане“.  

За тръжната процеду-

ра за „Слатина“ са пред-

видени 2 950 000 лв. без 

ДДС, като тя е в три по-

зиции. Първата е за СМР 

на улична мрежа в жк „Гео 

Милев“ и част от жк „Яво-

ров“. Стойността на дей-

ностите, които ще се 

реализират, е 820 000 лв. 

без ДДС. Позиция 2 е за 

изпълнение на строителни 

дейности на територията 

на жк „Христо Смирнен-

ски“, за които са планирани 

820 000 лв. без ДДС, както 

и обновяването на пътна-

та инфраструктура на кв. 

„Редута“ – 655 000 лв. без 

ДДС. Третата позиция е за 

кв. „Христо Ботев“, като за 

пътни съоръжения са отде-

лени 655 000 лв. без ДДС. 

Оферти по поръчката за 

район „Слатина“ се прием-

ат до 15 февруари. 

Стойността на търга 

за район „Възраждане“ е 6 

млн. лв. без ДДС. Планира-

но е извършване на текущ 

ремонт и поддръжка на 

първостепенна и второ-

степенна улична мрежа 

и пътните съоръжения, 

строителство, основен 

ремонт и реконструкция 

на тротоари. Кандидатите 

могат да подават докумен-

ти до 15 февруари. 

Общо 3 млн. лв. без 

ДДС се предвиждат за ин-

фраструктурата в район 

„Оборище“. Дейностите ще 

бъдат възлагани поетапно 

при осигуряване на финан-

сиране от страна на Сто-

личната община. Оферти 

се приемат до 16 февруари. 

Столичният общински 

съвет прие решение в кв. 

„Требич“ в район „Надежда“ 

да бъде изградена нова 

детска градина. Пред-

вижда се сградата с раз-

гърната застроена площ 

1480 кв. м да бъде филиал 

на съществуващата 83 ДГ 

Обявена е общест-

вена поръчка за благоус-

трояване на междубло-

кови пространства в жк 

„Левски-В“. Стойността 

й е 1 220 000 лв. без ДДС. 

Дейностите включват 

обособяване на детски 

и спортни площадки, из-

граждане на улица и пар-

кинги, осветление, полив-

ни системи за зелените 

площи и др. СМР ще се 

реализират на два ета-

па за 270 дни. Оферти се 

приемат до 21 февруари. 

„Славейче“ в кв. „Илиянци“. 

С изпълнението на обек-

та ще се осигурят близо 

80 нови места за деца в 2 

градински и 1 една ясле-

на група. За обекта в кв. 

„Требич“ е издадена виза 

за проектиране, одобрен 

е технически проект и е 

издадено разрешение за 

строеж. Срокът за за-

вършване на сградата е 

24 месеца. 

По 3-годишната про-

грама на кмета на София 

Йорданка Фандъкова за 

строителство на нови 

детски градини и ясли в 

момента се изграждат 22 

сгради, а 4 други предстои 

да  бъдат въведени в екс-

плоатация. 
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Кметът Трайко Младенов:

Георги Сотиров

Г-н Младенов, харак-
терни за община Кос-
тинброд са развиващият 
се бизнес в индустриал-
ната зона и помощта, 
която общинската адми-
нистрация оказва на ком-
паниите, за да реализи-
рат своите инвестиции. 
Какво ново можете да ни 
кажете по тази тема?

Няколко  дни  преди 

срещата ни за интер-

вюто, което правим за 

уважавания от мен голям 

професионален вестник 

„Строител”, в общината 

се проведе конференцията 

„Инвестиции и развитие 

на Костинброд“. Тя беше 

организирана под егида-

та на Министерството 

на икономиката и индус-

трията (МИИ). Преди фо-

рума имах работна среща 

с министъра на икономи-

ката и индустрията Ни-

кола Стоянов, на която 

обсъдихме бизнес зоните 

и възможностите за тях-

ното развитие – не само 

тези в град Костинброд, 

но и новосъздаващите 

се в по-големите села на 

територията ни. Комен-

тирахме проекти и идеи 

между общината и бизне-

са. С екипа на ведомство-

то посетихме и мястото, 

на което се позиционира 

голям инвеститор клас 

„А” и до който ще бъде 

изграден път с осигурено 

финансиране от МИИ. 

Конференцията събра 

на едно място над 100 

представители на различ-

ни бизнеси, които имаха 

възможност да разкажат 

за своите намерения за 

развитие. Заедно с компа-

ниите набелязахме общи 

цели и си дадохме сметка, 

че когато си партнира-

ме, сме много силни. Фо-

руми, на които бизнесът 

и администрацията об-

съждат актуални въпро-

си, решения и тенденции, 

фирмите говорят помежду 

си и дават заявка, че имат 

желание да се развиват – 

и като строителство, 

и като производства, и 

като логистика, са изклю-

чително полезни. Прекрас-

но е, че бизнесът застава 

зад определени идеи и че 

всички компании твърдят, 

че с общинската админи-

страция в Костинброд се 

работи изключително про-

фесионално и че тя също 

има идеи. Конференция-

та показа, че бизнесът е 

открил добър партньор в 

наше лице. Поради това 

към територията ни има 

голям инвеститорски ин-

терес и се обособяват не 

една, а три индустриални 

зони. 

Най-  мащабната е 

между Костинброд и с. 

Волуяк, където развиват 

дейност утвърдили се 

фирми. Там изградихме 

необходимата инфра-

структура. Сега е нужно 

да реализираме готовия 

проект за отводнителни 

канали, който е много ва-

жен за предприятията в 

зоната - преди години при 

обилни дъждове имаше на-

воднения. Един от големи-

те инвеститори клас „А” 

ще помогне да построим 

път, който ще свърже зо-

ната с центъра на града. 

И още нещо – бизнесът в 

този район иска и ще съ-

действа за изграждането 

на детска градина в зона-

та. Това ще е облекчение 

за родителите, които ра-

ботят в модерните произ-

водства там.

Втората индустри-

ална зона се формира от 

фирми от хранително-вку-

совата и леката промиш-

леност. За да подобрим 

логистиката, обмисляме 

строителството на нов 

път от обходното шосе 

на града към тези пред-

приятия. 

Третата зона се ха-

рактеризира с едно съв-

сем ново производство на 

гръцка компания, инвес-

титор клас „А”, където 

също трябва да се развие 

пътната инфраструкту-

ра. Има и още доста дру-

ги фирми, които създават 

различния облик на наша-

та община. 

Към всичко това ще 

добавя и очакваното раз-

витие на промишлена 

зона край жп гара Петърч, 

където в изпълнение на 

тристранно споразумение 

между община Костин-

брод, Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

(МРРБ) и Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) 

ще бъдат изградени всич-

ки пътни връзки от АМ 

„Европа” към гарата. В 

този район има доста на 

брой известни компании, 

утвърдили се в цяла Ев-

ропа. 

Реализираните инвес-

тиции в общината са над 

200 млн. лв. В ход са и нови 

проекти на стойност 52 

млн. лв., които ще отво-

рят допълнителни работ-

ни места. Всичко това 

потвърждава, че с нашата 

администрация се работи 

бързо, професионално и 

експедитивно.

Общината работи ли 
така добре и със строи-
телния бранш? 

В  ко н ф е р е н ц и я т а 

участваха представите-

ли на строителния бранш, 

работещи в сферата на 

жилищното строител-

ство. В изказванията си 

те посочиха, че условия-

та в общината са чудес-

ни за развитие на бизнес. 

Факт е, че изграждането 

на едно-, дву- и многое-

тажни жилищни сгради 

се разрасна толкова ди-

намично в Костинброд, 

че инвеститорите вече 

трудно намират свобод-

ни терени, подходяща и за 

намеренията им. 

Не само се строят 

жилищни обекти, но и се 

ремонтират доста къщи 

и в града, и в близките до 

Костинброд села. Все по-

вече хора се заселват тук, 

отглеждат децата си. 

Някои работят в община-

та, а други в столицата. 

Факт е, че броят на деца-

та се увеличава. В цялата 

ни община работят млади 

хора, включително и в об-

щинската администрация. 

Това се дължи на бу-

рното развитие на ико-

номиката ни. Искам да 

отбележа, че по време 

пандемията нашите пред-

приятия развиваха дей-

ността си, ние постоянно 

поддържахме контакти с 

тях и е факт, че нито едно 

не беше затворено. Проек-

тите на общината също 

не спряха.

Прави впечатление в 
края на града, че са по-
строени или се изграж-
дат изключително мо-
дерни едно- и двуетажни 
къщи американски тип.

Да, безстопанствени 

имоти в края на града се 

превръщат в перфект-

но застроени терени. 

Много външни фирми вла-

гат капитал в жилищно 

строителство, помагат 

в инфраструктурното 

завършване на прилежа-

щите пътища и прочие. 

Инвестиции правят и кос-

тинбродските компании, 

които напълно промениха 

облика и на града, а и на 

селата наоколо. Радост-

ното е, че се изграждат 

едноетажни, на два ката 

или многоетажни коопе-

рации – така за всеки има 

имот според възможност-

ите му. Аз живея в къща, 

строена навремето с ти-

повите планове, и ако има 

как да построя нова, бих 

предпочел едноетажна, 

достатъчно разчупена и 

без много стъпала. 

Строителният бранш 

работи отговорно. За съ-

жаление не мога да кажа 

същото по отношение 

на „новите” ни граждани, 

които се заселват със 

семействата си, ползват 

комуналните услуги на 

община Костинброд, но 

остават жители на други 

населени места – столи-

цата най-вече, и там пла-

щат данъците си. Това е 

сериозно противоречие и 

не е от полза на остана-

лото население. Защото 

и почистването на града, 

и извозването на боклу-

ка, сега почистването на 

снега, социалните услу-

ги, благоустройството и 

всичко останало, за което 

отговаря общината, ста-

ва с данъчните постъпле-

ния на хората. Но не на 

всички. В един от новите 

квартали искат асфалти-

ране на улица, която е пъл-

на с нови къщи, но на нея 

има само двама с адресни 

регистрации при нас.

Надявам се с процеса 

на децентрализация да се 

повиши данъчната оцен-

ка на имотите, да има 

възможност Общинският 

съвет да влияе върху нея. 

Всички, които са пътува-

ли из западните държави, 

Снимка авторът

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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знаят, че там модерната 

среда за живеене се обу-

славя от данъците на оби-

тателите й. Например в 

Швейцария направиха ре-

ферендум дали да намалят 

или да повишат данъците. 

Отговорите са били, че в 

никакъв случай не трябва 

да се намаляват данъци-

те.

След като децата на 

новодомците посещават 

прилични детски гради-

ни, след като те ползват 

социалните ни услуги, 

обслужва ги модерна ко-

мунална техника, всеки 

трябва да даде своята 

лепта това да се случва 

безпроблемно.

Ще допълня, че социал-

ните дейности са кауза, 

но и сериозен ангажимент 

на всяка община. По тази 

причина предстои в об-

ластната администрация 

да бъде подписана новата 

социална харта.

Градът се развива с 
голяма динамика в иконо-
мическо отношение.

Толкова е динамично 

развитието, че дори мо-

жем да обучаваме сту-

денти по икономика как 

се постига това. Добре 

би било, ако Министер-

ството на икономиката и 

индустрията, Министер-

ството на иновациите и 

растежа и Българската 

агенция за инвестиции 

имат офиси в нашата об-

щина, техните експерти 

на място да вършат дей-

ностите, важни за Кос-

тинброд. Защото нашата 

икономика дава няколко 

процента от брутния въ-

трешен продукт на Бъл-

гария. Затова повтарям 

непрекъснато – процесът 

за децентрализация е не-

избежен и е изключително 

необходим за общините. 

И к о н о м и ч е с к о т о 
развитие предполага и 
нуждата от висококва-
лифицирани средни из-
пълнителски кадри.

Липсва достатъчно 

квалифицирана работна 

ръка, каквато местният 

голям бизнес с право из-

исква. Затова от особе-

на важност е взаимната 

връзка на бизнеса с учеб-

ните заведения. Кадрите 

за модерните производ-

ства ще дойдат от там.

Струва ми се, че в Бъл-

гария все още не използ-

ваме напълно дуалното 

обучение, което е масова 

практика в западните 

държави. Това може да се 

приложи и в нашата про-

фесионална гимназия, коя-

то разполага със съвре-

менна добре поддържана 

материално-техническа 

база. Всяка година в нея 

се обучават над 600 уче-

ници. Освен задължител-

ните учебни дисциплини 

гимнази ята предлага 

възможности за редица 

допълнителни занимания 

и подготовка в областта 

на науката, изкуството и 

спорта. 

Развивате ли проек-
ти в образователната 
инфраструктура?

Направихме сериозен 

ремонт на детската гра-

дина в с. Петърч, който об-

хвана покрива, помещения 

и топли връзки. Цялостно 

обновяване реализирахме 

и в детските заведения в 

с. Драговищица и в с. Го-

ляновци. Също така и две 

училища в общината вече 

са със съвсем нов облик. 

Изпълнихме тези проекти 

в трудни времена – на пан-

демия, на кризи, и т.н.

Енергийната ефек-
тивност е изключително 
актуална тема. Има ли 

интерес от жителите на 
Костинброд към новите 
възможности за санира-
не на сгради?

След като с Национал-

ния план за възстановява-

не и устойчивост (НПВУ) 

се осигури финансиране 

за енергийно обновяване 

на сграден фонд, нашата 

администрация трябваше 

да моделира начина си на 

мислене спрямо новите ус-

ловия. Общинският съвет 

гласува да отпуснем на 

всички жилищни блокове, 

които кандидатстват по 

процедурите на НПВУ за 

саниране, нужните суми 

за обследване на обекти-

те и за енергиен паспорт. 

Причината е, че хората от 

един блок трудно могат да 

се разберат и да отделят 
www.cranepads.bg       sales@cranepads.bg      0877360060

ГУМЕНИ ПЪТЕКИ

ОПОРНИ БЛОКОВЕ
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СТАБИЛИЗИРАЩИ 
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необходимите средства 

за тези две дейности. 

След одобрение на проек-

тите тези средства са 

възстановими по НПВУ. 

Информирахме нашите 

съграждани и за възмож-

ностите за монтаж на 

фотоволтаици на покри-

вите на сградите. 

Подготвяме проекти и 

за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност 

на две важни общински 

сгради – на полицията и 

на пожарната. Работим в 

тази насока и за обекти, 

в които се осъществява 

културна или администра-

тивна дейност, нашите 

специалисти са в крак с 

времето. 

Също така имаме зна-

чими инвеститори, които 

изграждат фотоволтаич-

ни паркове. Подготвяме 

публично-частно парт-

ньорство с голяма френ-

ска компания, която рабо-

ти в тази област. Ние ще 

осигурим терен, на който 

инвеститорът ще изгради 

съоръженията, като съот-

ветен процент от печал-

бата му ще е за местната 

администрация. Неведнъж 

съм казвал, че това, което 

ние сега замисляме в об-

щините, в Западна Европа 

отдавна е факт. 

Костинброд участва 

и в Балканския водороден 

клъстер. С други думи – 

разговаряте с кмет на 

община, в която има из-

преварващо мислене по 

отношение и на енергий-

ната ефективност.

Международното съ-
трудничество е друго на-
правление, в което Ваша-
та община е доста силна.

Продължаваме да раз-

виваме международните 

си контакти. Наскоро по-

лучихме потвърждение от 

една унгарска община за 

побратимяване, като ни 

гостуваха и представи-

тели на българската общ-

ност при тях. В Костин-

брод идва на посещение 

президентът на Унгария 

Каталин Новак. Тя разгле-

да Първо основно училище 

„Васил Левски“, в което се 

изучава унгарски език. 

Имаме добри контак-

ти с общини в Италия и 

в Сърбия. Мрежата ни от 

побратимени градове ни 

дава повече възможности 

и в икономическо, и в кул-

турно отношение, а и в 

туристическо.

В очакване ли сте на 
тунела под Петрохан и 
връзката с АМ „Европа“?

16-те километра към 

АМ „Европа” ще ги има 

благодарение на министъ-

ра на регионалното разви-

тие и благоустройството 

арх. Иван Шишков. Факт е, 

че по време на редовното 

правителство не бяхме 

чути от МРРБ, а със слу-

жебното в лицето на ми-

нистър Шишков постиг-

нахме споразумение. Цели 

осем месеца не успяхме 

да се договорим с редов-

ния кабинет, а арх. Иван 

Шишков успя да вникне в 

същността на проблема 

за две седмици и подпи-

сахме тристранно спора-

зумение между общината, 

МРРБ и АПИ за изграждане 

на пътните връзки, кои-

то ще свързват нашето 

с. Петърч с АМ „Европа“. 

Скоро бе направена и пър-

ва копка. 

Нужно е да се изгради 

обходен път на с. Бучин 

проход и на самия гр. Кос-

тинброд. Тогава развити-

ят мащабен бизнес на те-

риторията на общинския 

център ще има друга ло-

гистика и тежкото авто-

мобилно движение няма да 

преминава през средата 

на града. 

По отношение на туне-

ла под Петрохан е повече 

от ясно, че е необходим и 

на страната, и на Костин-

брод.

С Национална компа-

ния „Железопътна инфра-

структура“ постепенно 

напредваме по отношение 

на проекта за модерни-

зация на жп линията Со-

фия – Драгоман – сръбска 

граница, който е важен за 

общината, и се надявам 

скоро да има първа копка. 

Но нека да е ясно, че ние 

по всякакъв начин ще от-

стояваме интересите си. 

Преди да имаме необходи-

мите пътни връзки, под-

лези, надлези и т.н., няма 

да позволим да бъде даден 

старт. 

Също от огромно зна-

чение е строителство-

то на междусистемната 

газова връзка „България 

- Сърбия“ (IBS). Първата 

копка на това важно за 

страната съоръжение се 

прави на наша територия 

– в района на село Голянов-

ци, и то в присъствието 

на двама президенти – на 

България Румен Радев и 

Сърбия Александър Вучич.

Г-н Младенов, какво 
още искате да кажете в 
съвместната ни рубрика 
с НСОРБ „Кметовете го-
ворят”?

Ще завърша с нещо, за 

което непрекъснато на-

стоявам – всички кметове 

да вървим в една посока – 

към процеса на децентра-

лизация. Разбира се, някои 

региони по стратегически 

причини ще бъдат облаго-

детелствани, но те няма 

да участват в конкретни 

европейски програми. Про-

цесът на децентрализация 

е определящ за местната 

власт. 

От страниците на 

в. „Строител“ апелирам и 

да има чуваемост между 

изпълнителната власт на 

централно ниво и общи-

ните. Когато ние бъдем 

подценени, се подценя-

ват хората, цялото об-

щество. 

Детска градина в с. Петърч

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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Планирано е изграждането на довеждащ водопровод 
от яз. „Тича“ до областния център

Страницата подготви 
Елица Илчева

Открита е строителната 

площадка за втори етап от 

проекта за основен ремонт на 

техническата инфраструкту-

ра за водоснабдяване на Шу-

мен. „Имаме две разрешения 

за строеж – за реконструкция 

на част от канализацията и за 

част от водопровода на града. 

Пред завършване е и пречиства-

телната станция за питейни 

води. Надявам се скоро да запо-

чне работата по изграждането 

на довеждащия водопровод от 

язовир „Тича“ до града. Пожела-

вам всичко да мине гладко и в 

срок да приключи строител-

ството“, е казал по време на 

първата копка управителят на 

„ВиК Шумен“ ООД Емил Томов.

Реконструкцията е част от 

интегриран проект за подобря-

ване на водния сектор на обо-

собена територия, обслужвана 

от „ВиК-Шумен“ по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-

2020“. Общата му стойност е 

126 564 455 лв. и е най-мащаб-

ният, който се реализира в ре-

гиона през последните години. 

Строително-монтажните 

работи на втория етап тряб-

ва да приключат до 15 декември 

2023 г. 

В Шумен представиха проект за закрит басейн, който ще бъде изгра-

ден на мястото на Аквапарка на изхода от града по бул. „Ришки проход“. 

Идеята е впоследствие да се осигури функционална връзка със същест-

вуващия басейн. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор 

на изпълнител на строителните дейности. „Ще започнем със собствени 

средства и ще продължим да търсим финансиране от държавата и от 

различни източници, национални и европейски програми“, е уточнил при 

представянето кметът на община Шумен Любомир Христов. 

Сградата е проектирана с разгъната площ от 3100 кв. м и е на някол-

ко нива, като на подземния етаж ще са разположени всички обслужващи 

помещения, а в основната зала ще има два басейна. Трибуните ще са със 

140 места, включително и за хора с увреждания. 

Термопомпи ще затоплят водата и въздуха, като е предвидена въз-

можност и за монтирането на фотоволтаици на покрива. 

На запад е вътрешният двор, за който е изготвен проект за озеле-

няване. На територията на целия имот ще се направят 18 паркоместа 

като заедно със съществуващите към момента в Аквапарка броят им 

ще е над 60.

Със сим-

волична първа 

копка започна 

ремонтът на 

16-етажната 

сграда на об-

щина Видин. 

Изпълнител 

н а  с т р о и -

телно-монтажните дейности е 

„Алди Комерс Груп“ ЕООД. Проек-

тът се изпълнява по ОП „Региони 

в растеж 2014-2020“. Той трябва 

да завърши в края на декември 

2023 г. и да подобри енергий-

ната ефективност на обекта, 

като целта да е се постигане 

клас „С”. Инвестицията е бли-

зо 3,4 млн. лв., от които 2,87 

млн. лв. са от ЕС, над 507 хил. лв. 

е националното съфинансиране и 

17 924 лв. са собствените сред-

ства на общината.

На този етап няма да се из-

вършва подмяна на външната 

облицовка, но ръководството на 

община Видин се надява в близко 

бъдеще да се обнови и фасада-

та. 

На официал-

на церемония 

р е ко н с тр у и -

раният подход 

към монумента 

„Света Богоро-

дица“ в Хасково 

бе открит от 

кмета на об-

щината Ста-

нислав Дечев. 

Д ей н о с т и те 

са реализирани 

по Оператив-

на програма „Региони в растеж 2014-2020“. Стойността на проекта е 

1 328 477 лв., като 864 829 лв. са от ЕС, съфинансирането от националния 

бюджет е 152 617 лв., а собственият принос на общината е 311 030 лв.

Той включва обновяване на близо 23 хил. кв. м площ. Възстановени и 

надградени са алеи. Пространството ще продължи да се развива, като 

допълнително ще се кандидатства за средства.

„Света Богородица“ в Хасково е най-високата в света статуя на Св. 

Богородица с Младенеца – 32,8 м. Открита е през 2003 г., а две години 

по-късно е вписана в книгата на Гинес, раздел „Религия“. Тежащ 80 т, 

монументът е поставен върху 17-метров постамент, а в основата му 

е параклисът „Рождество Богородично“. Подходът до внушителната 

статуя включва стъпала, алеи, улици. 

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

На 30 януари в с. Баните, 

обл. Смолян, се състоя цере-

мония „първа копка“, с която 

се даде старт на изгражда-

нето на аквапарк и хотелски 

комплекс в центъра на курор-

та. Инвеститор на проекта е 

Алекс Ван Стекелеенбург от 

Нидерландия. За избора му на 

място за новия проект са изи-

грали роля както природните 

дадености, така  и лековитата 

минерална вода. Това е първият 

хотел у нас, в който инвестира 

Стекелеенбург, като амбиция-

та му е да приключи със стро-

ителните дейности в срок от 

година и половина. Изпълнител 

е „Инджовстрой“ ЕООД.

„Инвестицията ще промени 

облика на града, а нашите гос-

ти ще получават качествени 

туристически услуги“, заяви 

кметът на община Баните 

Павлин Белчев и пожела успех 

на начинанието. „Новите съо-

ръжения ще бъдат изградени 

на мястото на емблематични-

те за Баните водна пързалка и 

открит басейн и ще привлекат 

както туристи с интерес към 

балнеологията, така и към СПА 

услугите, съобразени с най-съ-

временните изисквания. Очак-

ванията са да се завърне онзи 

туристически сегмент, който 

бе изгубен през последните го-

дини“, добави той. 

Проектът включва хотел 

4 звезди, два вътрешни ба-

сейна с джакузи и минерална 

вода, СПА, балнео център, кон-

ферентна зала, фитнес, зона 

за игри и др. Аквапаркът се 

предвижда да бъде оборудван с 

четири открити басейна (два-

десет и пет метров басейн, 

приводнителен басейн, детски 

басейн, акватоничен басейн 

с минерална вода), две водни 

пързалки, заведения и др.
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Тръжната процедура е за 68 млн. лв. 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Бургас обяви 

тръжна процедура за 68 

млн. лв. без ДДС за проек-

тиране и строителство 

на детска болница в жк 

„Зорница“. Тя ще носи име-

то „Св. Анастасия“. Както 

е известно, местната ад-

министрация започна ра-

бота по проекта още през 

2020 г., когато подписа 

споразумение за консул-

тации с Европейската ин-

вестиционна банка (ЕИБ), 

след което бе разработе-

на концепция с финансо-

во-икономически, инвес-

тиционни и архитектурни 

параметри за изграждане 

на болницата на базата 

на проучване на нуждите 

на региона. 

В описанието на по-

ръчката се посочва, че 

финансирането още не е 

финално осигурено, като 

планираните източници 

са Програма „Развитие на 

регионите 2021-2027“, кре-

дитни средства от ЕИБ и 

собствени от бюджета 

на община Бургас. През 

ноември 2022 г. местният 

парламент одобри кредит 

за целта в размер до 25 

млн. лв. Водят се и разго-

вори с Министерството 

на здравеопазването и 

Министерството на фи-

нансите за осигуряване 

на пари от държавата, 

защото болницата е про-

ектирана да обслужва це-

лия Югоизточен регион на 

България.

Избраният изпълнител 

ще има близо три години 

за работа. Крайният срок 

за подаване на оферти по 

обществената поръчка е 

20 февруари. Цената няма 

да е определяща в избо-

ра – тя е с тежест 40%. 

Кандидатите трябва да 

имат опит в работата 

по изграждане на болници 

– да са строили или ремон-

тирали лечебни заведения 

с поне осем етажа и поне 

12 хил. кв. м площ, както и 

да са проектирали обект 

с такива параметри. Ос-

вен това трябва да имат 

1 млн. лв. оборот от про-

ектиране и 35 млн. лв. обо-

рот от строителство за 

последните три приключи-

ли финансови години.

Бъ д е щ а т а  с г р а д а 

ще бъде с разгъната за-

строена площ (над и под 

земята) от 24 732 кв. м. 

Тя ще е с компактна кон-

фигурация и на 8 етажни 

нива. Капацитетът й ще 

e 133 легла. Архитекту-

рата на обекта ще е съ-

образена с разбирането, 

че взаимодействието с 

природата и включването 

на естествена светлина 

и зони с двойна височи-

на намаляват болката и 

стреса, повишават спо-

койствието и засилват 

имунната система. 

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

Министърът на мла-

дежта и спорта Весела 

Лечева, областният уп-

равител на Бургас проф. 

д.н. Мария Нейкова и кме-

тът на общината Дими-

тър Николов откриха нов 

физкултурен корпус на 

Професионалната гим-

назия по механоелектро-

техника и електроника в 

града, който ще предос-

тавя възможност за раз-

лични спортни дейности. 

С градата е едное-

С официална церемония първа копка 

стартира изграждането на допълнител-

но водоснабдяване в с. Върбовка – селото 

с най-голям брой жители в община Павли-

кени, в което от 2020 г. е въведен воден 

режим. Начало на строителните дейнос-

„След като още през 

2018 г. община Бяла за-

почва процедурата за ре-

конструкция на моста на 

Кольо Фичето, построен 

преди повече от 150 г. край 

града, едва преди броени 

дни успешно приключиха 

всички формалности и за-

почва същинската работа 

по автентично възстано-

вяване на съоръжението“, 

съобщи кметът на Бяла 

Димитър Славов. 

Общата стойност на 

инвестицията е 9,5 млн. лв. 

от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-

2020“. Амбицията на общи-

ната е да облагороди целия 

район и да изгради посети-

телски информационен цен-

тър в близост. Сградата 

ще е двуетажна и с моде-

рен архитектурен дизайн. 

В нея ще има ресторант, 

музей, обслужващи поме-

щения, зала за прожекции, 

интерактивно преживяване 

„Машина на времето“, ма-

газин за сувенири, оборуд-

ване за 3D мапинг шоу.

Мостът на Кольо Фиче-

то край Бяла е паметник на 

културата от национално 

значение. Направен е от из-

дялан варовик и варов хоро-

сан с дължина 276 м и широ-

чина 9 м. Неговите 14 свода 

с отвор 12 м са украсени с 

релефни изображения на 

животни. Поддържат го 13 

опори с водорези и облек-

чаващи ниши, както и два 

брегови устоя. След навод-

нение през 1897 г. осем сво-

да в средата са унищоже-

ни. При реконструкция през 

1922-1923 г. са поставени 

стоманобетонни опори и 

сводове, но първоначални-

ят облик е променен.

Обследване е показало, 

че основите на съоръже-

нието са здрави. Сериозни 

са проблемите с настилка-

та, има пукнатини и фуги 

между камъните.

Общинският съвет (ОбС) в Сливен подкрепи пред-

ложение за отпускане на 1 млн. лв. финансова помощ 

за енергийно обследване на жилищни сгради вместо 

гласуваните през ноември 300 000 лв. от резерва на 

общината. Заради изключителния интерес към новата 

програма за саниране съветниците решиха местната 

администрация да поема 50 процента от разходите за 

паспорти.

„Сдруженията ще могат да си подготвят докумен-

тите и така ще получат по-голям шанс за финансиране“, 

коментира решението на ОбС зам.-кметът на Сливен 

Камен Костов. Той допълни, че общината помага при 

регистрацията на сдруженията, при подготовката на 

документацията, осъществява и контакт с фирми за 

обследване на сгради.

тажна със застроена 

площ около 712 кв. м и с 

три входа. Тя разполага 

с комбинирано игрище 

за  баскетбол,  волей -

бол, хандбал и тенис на 

корт. В новата построй-

ка има още кабинет за 

учителите по физическо 

възпитание, съблекал-

ни, складово помещение 

и санитарни възли, съ-

образени за хора в не-

равностойно положение. 

Изграждането й се ре-

ализира от Министер-

ството на младежта и 

спорта и община Бургас.

ти символично поставиха кметовете 

на Павликени инж. Емануил Манолов и на 

Върбовка Ивелин Розинов и зам.-област-

ният управител на Велико Търново Петя 

Райкова.

Поради липса на достатъчно финан-

сови средства обектът се реализира на 

етапи от 1994 г. Сега те се осигуряват 

целево от Министерството на регио-

налното развитие и благоустройството, 

което отпусна през 2022 г. 902 929 лв. 

без ДДС. Това са 50% от необходимите 

средства. 

За изпълнител на строително-мон-

тажните дейности е избрано ДЗЗД „Ел-

строй-инфраструктура“ – Велико Търно-

во, което има срок от 280 календарни дни.
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Избраната концепция цели да отвори дискусия за 
обезлюдяването на страната ни и е контрапункт на 
темата „Лаборатория на бъдещето“

Страницата
подготви
Елица Илчева

След 15-годишно от-

съствие от Венецианско-

то архитектурно биенале 

- едно от най-престижни-

те събития в световната 

архитектура, България 

се завръща на него. Из-

браната концепция е на 

33-годишния арх. Борис 

Тикварски и се нарича „Об-

разованието е придвижва-

нето от тъмнината към 

светлината“. Създадена 

е заедно с белгийския ар-

хитектурен и документа-

лен фотограф Александър 

Думарей, арх. Божидара 

Вълкова, Мария Гяурова, 

Майк Фритш и Костадин 

Кокаланов. Екипът залага 

концепция, която е кон-

трапункт на зададената 

официално тема на бие-

налето „Лаборатория на 

бъдещето“, вдъхновена 

от бързия растеж в Аф-

рика, която обаче е из-

правена и пред големи не-

равенства и климатични 

промени. Куратор на фо-

рума е Лесли Локо – архи-

тект с африканска кръв, 

преподавател в различни 

университети в Африка и 

на други места по света, 

създател на архитектур-

ни школи, а също така и 

писател.

На този фон българ-

ската експозиция си е 

поставила за цел да про-

следи алтернативно бъ-

деще, белязано от спад и 

обезлюдяване, като пред-

стави снимков материал 

– актуален и архивен, на 

изоставени училища. Ще 

бъде представена и ста-

тистическа информация, 

а за някои от сградите 

ще има архитектуно зас-

немане. Към експозиция-

та ще бъдат добавени и 

предмети, донесени от 

училищата.

В основата на раз-

работката са снимки 

на Александър Думарей, 

който в последните 10 

години е прекарал много 

време в България, доку-

ментирайки процесите 

на разпад и фокусирайки 

се върху изоставени учи-

лища, басейни и театри. 

„Липсата на младо поколе-

ние, мащабът на разруха и 

образът на архитектура, 

която вече не изпълнява 

своята основна функция, 

предизвикват множество 

въпроси и желание за рав-

носметка. Това е опит да 

поемем отговорност и 

да приемем тези сгради 

като стопани“, изтъкват 

авторите на проекта. 

Целта на създателите 

е „да се улови мигът във 

времето, към който ние 

можем да се обърнем не 

емоционално, а обективно 

и критично, с надежда да 

се отвори градивна диску-

сия, която да повлияе на 

този негативен процес, 

като именно така проек-

тът се вписва в темата 

„Лаборатория на бъдеще-

то“.

Въпреки  кратките 

срокове на конкурса той 

предизвика интерес – 

подадени са 34 проекта.  

Конкурсът бе обявен на 

20 декември 2022 г., като 

екипите имаха краен срок 

16 януари 2023 г. да пред-

ставят идеите. Журито 

с председател проф. д-р 

арх. Тодор Булев, който 

е председател на УС на 

Съюза на архитектите в 

България, класира шорт 

листа с 5 проекта. Оценя-

ващите са имали само два 

дни, за да направят избор, 

за да може да се изпрати 

проектът в рамките на 

крайния срок – 17 януари. 

Самото биенале, чий-

то основен замисъл е ар-

хитектите да предложат 

своята гледна точка и 

решения към актуални об-

ществени и технологични 

проблеми, тази година се 

провежда за 18-и път и ще 

се състои от 20 май до 26 

ноември. За българската 

разработка е избран ма-

настирски комплекс до 

църквата „Санта Мария“ 

близо до Моста на Акаде-

мията във Венеция. Сгра-

дата е използвана през 

годините и като библи-

отека, и като сиропита-

лище, и като школа за за-

наяти, а днес е културен 

център. Залата, в която 

ще се разположи инста-

лацията ни – „Тициал“, е 

наета за три години на-

пред. Наемът й възлиза на 

65 хил. евро годишно и ще 

бъде на разположение на 

българските архитекти и 

художници и следващите 

две години.

Венецианското бие-

нале е едно от най-прес-

тижните архитектурни 

събития в света. Прави-

лата му не позволяват 

предварително публику-

ване на таблата с визу-

ализации на проекта. 

Компанията Vestre 

ангажира дейност-

та си с устойчивото 

развитие чрез новия 

си завод. Норвежката 

фирма със 70-годиш-

на история произвеж-

да градински мебели 

– столове и маси от 

местни материали, из-

ползвайки възобновяеми 

енергийни източници. 

Приключилият през 

2022 г. проект The Plus 

by Vestre factory е при-

мер за енергийно ефек-

тивната и устойчива 

архитектура. Той бе по-

верен на звездния екип 

на BIG. 

Заводът е изграден 

от рециклирана сто-

мана, нисковъглеро-

ден бетон и изпечена 

лиственица. Сградата 

е сгушена в гора близо 

до шведската граница 

и се състои от четири 

производствени крила, 

които се пресичат в 

кръгъл обществен двор 

със стъклени стени, 

земни и бетонни подове 

и едно кленово дърво.

Боядисано стома-

нено стълбище води до 

посетителския център 

на втория етаж и те-

расата на покрива, пъл-

на със слънчеви панели 

и системи за събиране 

на дъждовна вода. През 

големите прозорци слу-

жителите имат изглед 

към гората, докато 

посетителите отвън 

могат да наблюдават 

сглобяването на ме-

белите. „Радикалната 

прозрачност ги кани 

да се насладят на це-

лия процес на създава-

не на даден предмет“, 

казват архитектите 

от BIG. Гостите също 

могат свободно да се 

разхождат в гората, да 

лагеруват за нощувка 

и да се наслаждават на 

природата, която The 

Plus by Vestre factory се 

стреми да защити.

Властите на индонезийския 

остров Ломбок започват стро-

ителството на спорен и дълго 

отлаган проект за кабинков 

лифт в планината Ринджани с 

включени в Списъка на ЮНЕСКО 

през 2018 г. геопарк и активен 

вулкан. Местният офис за раз-

витие обяви, че началото на 

строителството съвпада с го-

дишнината от създаването на 

провинция Западна Нуса Тенгара, 

където се намира сравнително 

малкият остров. 

Изпълнението на проекта за 

142 млн. долара ще отнеме две 

години. Самата линия на кабин-

ковия лифт ще струва 6,4 млн. 

долара и ще минава на 10 км от 

обществена гора в село Каранг 

Сидемен до подножието на ръба 

на Националния парк „Маунт 

Ринджани”.

Защитената територия об-

хваща площ от 41 330 хектара в 

северната част на острова. Гу-

нунг Ринджани (3726 м) - втори-

ят по височина вулканичен връх в 

Индонезия извън Западна Папуа, 

доминира над пейзажа. Кратерът 

му е изпълнен с изумително кра-

сивото езеро Сегара Анак (Дете 

на морето) и все още активния 

вулкан Гунунг Бару (2363 м – в 

превод Нова планина). Той е за-

обиколен от още 66 000 хекта-

ра защитена гора, която влиза 

в границите на трите админи-

стративни области Западен, 

Източен и Централен Ломбок.

Арх. Борис Тикварски  и арх. Божидара Вълкова са сред 
авторите на избраната концепция
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Луксозната марка Louis 

Vuitton преобрази отвътре 

и отвън магазините си по 

целия свят по повод пус-

кането на лимитираната 

колекция дрехи и аксесоари 

в сътрудничество с япон-

ската художничка Яйои Ку-

сама, която е на 93 години. 

Най-впечатляващата ин-

сталация може да се види 

в един от най-големите 

магазини на бранда, на-

миращ се на авеню Шанз 

Елизе в Париж. Фасадата 

е украсена с характерни-

те за Кусама разноцветни 

точки, а стряскащо реа-

листичен робот с образа 

на художничката рисува в 

реално време вътрешната 

страна на витрините. В 

допълнение гигантска на-

дуваема реплика на арти-

ста наднича над покрива.

Магазините на мар-

ката в Ню Йорк и Токио 

също са неузнаваеми, но 

отвътре с новите си ори-

гинални арт инсталации с 

емблематичните за япон-

ката точки.

Първото сътрудни-

чество между Louis Vuitton 

и Яйои Кусама датира от 

2012 г. и съвпада с нейна-

та ретроспектива в Му-

зея за модерно изкуство 

Уитни в Ню Йорк. Кусама 

е най-продаваният от 

десетилетия художник в 

света, като картините й 

струват милиони. 

Колекцията почита 

изкуството, дързостта 

и майсторството, пред-

ставяйки нов прочит на 

емблематичните модели 

на Louis Vuitton, потопени 

в неповторимата вселена 

на изключителната Яйои 

Кусама.

Изключително уютен 

модел, диванът Snow, про-

изведен от луксозната 

парижка марка La Chance 

и проектиран от швед-

ското Note Design Studio, с 

право претендира да бъде 

най-зимната мебел. Дизай-

нерите казват, че са били 

вдъхновени от пейзажите 

на родната им Швеция, 

където снегът не е нео-

бичайно явление. А снежна-

та буря може незабавно да 

превърне познатия пейзаж 

в нещо ново и приказно. 

„В крайна сметка мо-

дерната архитектура на 

Швеция следва стъпките 

на авангарда и брута-

лизма, а снежната покрив-

ка, дори суровият бетон 

може да я направи мека 

като букле и уютна по 

свой начин“, казват авто-

рите на проекта.

La Chance е модулен: 

има няколко основни сек-

ции с различни форми, кои-

то е възможно да се ком-

бинират помежду си, за да 

се създаде желаната ком-

позиция. И също така се 

използва самостоятелно 

като банкет или пуф.

Моделите са тапици-

рани с текстурирана тъ-

кан и мек пълнеж отвътре. 

Така че всички усещания 

от потапяне в снежна 

преспа присъстват точно.

Изцяло е тапициран с 

дамаска, включително и 

краката, което придава 

ефект на абсолютно по-

тапяне в мекота и топли-

на.

Дизайнът носи нотка 

от 70-те години на мина-

лия век. Шведите не кри-

ят, че са се ръководили 

от онази епоха – по отно-

шение на пълните форми 

и общата тенденция към 

мебели с чувствен ефект.

Желанието за абсолю-

тен комфорт е ясна тен-

денция в жилищния дизайн 

за 2023-та. Интериорните 

специалисти се стремят 

да създават простран-

ства, които предразпола-

гат към физически и пси-

хически релакс.

Матовата боя е един 

от любимите инструмен-

ти, когато става дума 

за внасяне на усещане за 

спокойствие в простран-

ствата. 

С нанасяне на текс-

тури с кадифена повърх-

ност е най-лесният начин 

да се придаде дълбочина 

и напластяване на прос-

транството, създавайки 

ефекта на уютен пашкул. 

Повече дълбочина се по-

стига с различни нюанси 

за стените и избор на ня-

кой от използваните и за 

тавана.  

Последният завършен архи-

тектурен проект на Франк Лойд 

Райт – Norman Lykes House, е 

обявен за продажба за 8 950 000 

долара. Тази известна резиденция 

е вид кръгла къща, проектирана 

от Райт, за да се слее с извита-

та планинска околност. Намира 

се на скалист блъф във Финикс, 

щата Аризона, насред резерват и 

заобиколена от пустинен пейзаж.

Къщата е построена през 

1967 г. и основно реновирана 

през 1994 г. Тя е с пет спални, 

три бани и затворен двор с кръ-

гъл басейн. Нейният оригинален 

етажен план с припокриващи се 

концентрични кръгове, които се 

пресичат, за да го създадат, е 

намерил своето място в учебни-

ците по архитектура.

Дизайнът се основава на 

кръгова геометрия със заоблени 

прозорци и стени. Кривите му 

следват топографията на скал-

ния фон, докато основната жи-

лищна площ предлага изглед към 

Финикс. Заоблената форма на 

стаите прави всяка една от тях 

панорамна атракция с величест-

вена гледка към Палмовия каньон 

и града.

Извитите стени, облечени 

във филипински махагон вътре, 

отразяват светлината на Palm 

Canyon. Добре оформените общи 

части водят до просторни тера-

си и басейна. Къщата разполага 

с библиотека и офис на горния 

етаж, който може да служи като 

допълнителна спалня.

Първоначално е обявена за 

продажба през 2016 г. за 3,6 млн. 

долара, но не намира купувачи 

дори след няколко понижения на 

офертите. През октомври 2019 г. 

е продадена на търг за малко под 

1,7 млн. долара на жител извън 

щата Аризона, който решава да 

я запази непокътната и да я из-

ползва за отдих. В началото на 

2023 г. обаче имотът се завърна 

на пазара, при това на почти пет 

пъти по-висока цена.

Фигурата на Яйои Кусама, инсталирана върху сградата, в 
която се намират бутикът и офисите на LV в Париж
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Защо да бъдете наш партньор:
 Представяне на Вашата компания пред точната аудитория и потенциални бизнес партньори

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

Предлагаме Ви следните партньорски пакети:

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

3 безплатни покани

Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

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

Цена: 5000 лв. без ДДС

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 2 ролбанера

Разполагане на рекламен щанд във фоайето пред залата

5 безплатни покани 

Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Излъчване на рекламен видеоклип преди началото  
на конференцията

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

Цена: 7000 лв. без ДДС

ПАРТНЬОР 
Лого на компанията на рекламната стена на събитието

Възможност за експониране на 1 ролбанер

2 безплатни покани

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

Цена: 2500 лв. без ДДС

BG20102

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

ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

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

   news.stroitel@gmail.com

Срок на заявяване на участие: 15 февруари 2023 г.

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

®

Такса участие: 150 лв. без ДДС

с превод по банкова сметка: Вестник „Строител“ ЕАД

IBAN: BG27RZBB91551004809103   до 23.03.2023 г.
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В следващия брой очаквайте

КСБ ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Инж. Благой Козарев, председател 

на Комисията по професионална 

етика към КСБ и член на СД на 

„Вестник Строител“ ЕАД

Обучителен семинар за 

кореспондентите 

на в. „Строител“ от 

ОП на КСБ

Проф. д-р инж. Иван 

Ростовски, ръководител на 

Университетската строителна 

изпитвателна лаборатория в УАСГ

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 15.02.2023 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
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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


