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Категорично се противопоставяме на разпространяването на подвеждащи 
и неверни информации за изпълнението на инфраструктурни проекти
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Много е важно държавата да намери 
механизъм да помогне финансово на 
общините за индексацията

Времето е на българските 
строители, които преобразиха 
и преобразяват България
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Камарата на строителите в Бълга-

рия (КСБ) и Българска браншова камара 

„Пътища“ (ББКП) категорично се про-

тивопоставят на разпространяването 

на подвеждащи и неверни информации 

за изпълнението на инфраструктурни 

проекти, финансирани с подкрепата на 

европейските фондове и от държавния 

бюджет.

Строителните фирми, независимо 

дали са български или чуждестранни, 

винаги са спазвали стриктно национал-

ното и европейското законодателство, 

създавайки честна и прозрачна конку-

рентна среда и ясни правила в бранша. 

Всички конкурси и обществени поръчки 

се провеждат съгласно действащата 

нормативна уредба и вярваме, че в Бълга-

рия институциите гарантират тяхната 

законност и прозрачност.

Вероятно заради наближаващите 

извънредни парламентарни избори на 2 

април и предстоящите наесен редовни 

местни избори зачестяват несъстоя-

телните атаки срещу строителните 

фирми за некачествено изпълнени про-

екти. Както винаги досега, позицията 

на КСБ и на ББКП е, че не приемат стро-

ителният отрасъл да бъде въвличан в 

политически битки. Приветстваме же-

ланието на министъра на регионално-

то развитие и благоустройството арх. 

Иван Шишков да провери как са разхо-

дени държавните и европейските сред-

ства. Но обявяването на прогнозни, а не 

на крайни резултати, създава некорект-

ни внушения и превръща проверките в 

бутафория.

КСБ и ББК „Пътища“ считат, че всич-

ки договори за възлагане на строителни 

дейности са реализирани и приключени 

законосъобразно и под контрола и оди-

та на българските и европейските ин-

ституции. Това не е първият опит за 

оклеветяване на заетите в строител-

но-инвестиционния процес – не само на 

строителните компании, но и на проек-

тантите, надзорниците, възложители-

те. Всеки един от тях стриктно следва 

националното и европейското законода-

телство и не заслужава подобно отно-

шение към работата му.

Българските институции, строител-

ният бранш и всички други участници в 

строително-инвестиционния процес 

полагат сериозни усилия за модернизи-

рането на страната, която благодаре-

ние на европейската солидарност и на 

националното финансиране се променя 

към по-добро с всеки успешно реализиран 

проект, става по-привлекателна за жи-

вот, за бизнес, за инвестиции. Като бъл-

гарски строители и европейски граждани 

сме категорични, че не толерираме ома-

ловажаването на постигнатия напредък. 

Като браншови организации не можем 

да останем безучастни и призоваваме 

политиците безотговорното говоре-

не за работата ни, което не е подкре-

пено с конкретни доказателства, да 

бъде преустановено. За нас е абсолют-

но неприемливо да бъдат опорочавани 

усилията на всички участници в стро-

ително-инвестиционния процес. Кате-

горично възразяваме срещу опитите за 

дискредитиране на бранша и ще им се 

противопоставим по всички допустими 

от закона и морала начини. 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА 

„ПЪТИЩА“



2 СЕДМИЦАТАÑòðîèòåë петък, 10 март 2023

0879 991199
Строителни подемници за асансьорна шахта 

Поръчайте най-оптималното решение на sales@haspel.bg

За шахта 
160х160 см

За шахта 
180х180 см

За шахта 
250х220 см

1000 kg 1000 kg 2000 kg

-

-

-

Мирослав Еленков

На 3 март отбелязах-

ме Националния празник на 

България. Различни прояви 

имаше в цялата страна, 

като основните чества-

ния бяха в столицата и на 

връх Шипка. През 2023 г. 

се навършват 145 години 

от Освобождението на 

страната от османско 

владичество.

Президентът Румен 

Радев и вицепрезидентът 

Илияна Йотова участваха 

в церемонията по издига-

не на националното знаме 

пред Паметника на Не-

знайния воин в София, къ-

дето отдадоха почит пред 

загиналите за свободата 

на България. На церемони-

ята присъства и кметът 

на Столичната община 

Йорданка Фандъкова.

Министър -предсе -

дателят Гълъб Донев се 

включи в проявите на връх 

Шипка. „Родината ни има 

нужда от своите опълче-

нци по дух и своите идеа-

листи по душа, които ще 

се отрекат и ще загърбят 

личните си интереси и 

стремежи и ще се отда-

дат на общонационалната 

кауза за свободна, незави-

сима и силна България“, 

заяви в своята реч преми-

ерът. 

Традиционно вечерта 

на площад „Народно събра-

ние“ в София се проведе 

тържествената заря-про-

верка по повод Национал-

ния празник на България. 

Президентът Румен Ра-

дев прие почетния строй 

на представителните 

части на Българската 

армия и произнесе слово. 

„Отдаваме почит на на-

шите национални герои, 

на воините от армията 

на Цар Освободител и на 

всички онези, които век и 

половина градиха и бране-

ха България“, заяви Радев.

Десислава Бакърджиева 

С решение на Министерския съвет 

(МС) нови 10 специалности влизат в 

Списъка на защитените от държавата 

специалности от професии за 2023/2024 

учебна година. От тях 7 са от профе-

сионално направление „Строителство“ 

– „Строително дърводелство“, „Строи-

телно тенекеджийство“, „Вътрешни об-

лицовки“, „Покриви“, „Метални конструк-

ции“, „Сухо строителство“ и „Строител 

на релсови пътища и съоръжения към тях“. 

С 6 нови специалности е актуализиран 

и Списъкът със специалности с очакван 

недостиг от кадри на пазара на труда за 

учебната 2023/2024 г. Две от тях са от 

професионално направление „Строител-

ство“ - „Основни и довършителни работи“ 

и „Строителство и архитектура“.

Снимкa авторът



Росица Георгиева

Областният съвет 

на ОП на КСБ - София, 

проведе редовно заседа-

ние на 9 март. В него се 

включиха инж. Иван Мол-

лов, зам.-председател на 

Управителния съвет на 

Камарата на строители-

те в България, и арх. Иван 

Несторов, изп. директор 

на КСБ.

Присъстващите ре-

шиха Областното пред-

ставителство да органи-

зира еднодневен семинар 

за членовете си на 19 ап-

рил в София. Във фокуса 

му ще бъдат възобновя-

емите енергийни източ-

ници и възможностите за 

осигуряване на финанси-

ране за изграждането им 

по Националния план за 

възстановяване и устой-

чивост. Предстои да бъде 

уточнено мястото за 

провеждане на семинара. 

На заседанието бе 

одобрено да бъде съз-

дадена работна група, 

в която ще участват 

представители на мест-

ната структура на КСБ 

и на строителни фирми. 

Групата ще работи за 

оптимизация на докумен-

тооборота, необходим за 

внос на работна ръка от 

трети страни за сектор 

„Строителство”. 
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Росица Георгиева

На  форум  в  Софи я 

представиха напредъка 

в подготовката на Реги-

оналните прединвести-

ционни проучвания (РПИП) 

за водоснабдяване и ка-

нализация в областите 

Велико Търново, Габрово, 

Плевен, София, Търговище 

и Хасково. Те се изготвят 

по проект, финансиран 

по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“. 

В рамките на подго-

товката на шестте РПИП 

е направен преглед на със-

тоянието на ВиК съоръ-

женията, които в бъдеще 

ще може да са обект на 

интервенция. На събитие-

то бяха представени иден-

тифицираните дейности, 

които трябва да се прило-

жат към съоръженията във 

всяка област. Сред тях са 

реконструкция и изгражда-

не на водопроводи и кана-

лизация, строителство на 

пречиствателни станции 

за отпадни или питейни 

води, както и оборудване 

на съоръженията и др. 

На базата на РПИП 

в шестте области ще 

може да се подготвят 

проекти за модернизира-

не и изграждане на ВиК 

съоръжения, с които да 

се кандидатства за фи-

нансиране по Програма 

„Околна среда 2021-2027“. 

Поръчките за реализиране 

на обектите, идентифици-

рани в рамките на РПИП, 

ще бъдат обявявани от 

ВиК дружествата, които 

са бенефициент по „ПОС 

2021-2027“. Изградената 

инфраструктура ще бъде 

заприходена към активите 

на ВиК дружествата.

Снимкa авторът

Снимкa авторът

Емил Христов 
Ренета Николова

На 9 март в централ-

ния офис на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) се проведе заседа-

ние на Съвета на настоя-

телите на Фондация „Бъл-

гарски строител“. На него 

присъстваха инж. Свето-

слав Глосов, председател 

на Съвета на настояне-

лите (СН) на Фондация 

„Български строител“ и 

почетен председател на 

КСБ, и членовете на Съ-

вета на настоятелите 

инж. Христо Димитров, 

който е и председател на 

Контролния съвет (КС) на 

КСБ, инж. Благой Козарев, 

който е и председател 

на Комисията по профе-

сионална етика към КСБ 

и член на СД на „Вестник 

Строител“ ЕАД, д-р. ик.н. 

Николай Иванов, който е 

член на КС на КСБ. 

По време на заседание-

то бе приет доклад за дей-

ността на Фондацията за 

2022 г., както и Годишен 

финансов отчет за изми-

налата година. В следва-

ща точка от дневния ред 

бяха освободени от отго-

ворност членовете на УС 

на организацията. 

Съветът на настоя-

телите на Фондацията 

освободи от позицията 

член на Управителния съ-

вет Валентин Николов. На 

негово място бе избран 

инж. Николай Николов, 

председател на ОП на КСБ 

- Бургас.

Бяха обсъдени възмож-

ности за развитие на дей-

ността на Фондацията, 

както и конкретни инициа-

тиви в краткосрочен план, 

в които организацията би 

могла да участва.

Вестник „Строител“

Необходимостта от 

единни правила за прила-

гане на Методиката за 

индексация на договорите 

с публични възложители, 

както и от планиране на 

средства в бюджета за 

актуализирането им бяха 

основните въпроси, обсъ-

дени между представите-

ли на Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и Българската социалис-

тическа партия (БСП). 

Срещата бе в рамките 

на традиционната поре-

дица от разговори между 

браншовата организация 

и политически формации, 

които според социологи-

ческите проучвания ще 

бъдат представени в На-

родното събрание. 

От КСБ участваха 

председателят на УС 

инж. Илиян Терзиев, по-

четният председател 

инж. Светослав Глосов, 

зам.-председателите на 

УС инж. Любомир Качама-

ков и инж. Иван Моллов, 

председателят на Коми-

сията по професионална 

етика инж. Благой Коза-

рев и изпълнителният 

директор арх. Иван Нес-

торов. 

От БСП присъстваха 

Георги Свиленски и Манол 

Генов, членове на Нацио-

налния съвет на БСП, и 

Страхил Ангелов. 

От страна на КСБ 

беше отбелязан и пробле-

мът с липсата на индек-

сация за приключените 

обекти, с което на прак-

тика се наказват корект-

ните изпълнители. Пов-

дигнат бе още въпросът, 

че за постигане на пълна 

индексация на ВиК про-

ектите по Оперативна 

програма „Околна среда“ 

са нужни общо около 450 

млн. лв., които може да бъ-

дат целево осигурени от 

капиталовата програма 

на Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството.

Участниците в среща-

та изразиха единомислие 

относно необходимост-

та от промени в Закона 

за устройство на тери-

торията с цел ускоряване 

на изграждането на ин-

фраструктурни обекти 

и намаляване на админи-

стративната тежест.

Искането на ръковод-

ството на КСБ нейни 

експерти да участват в 

работата на парламен-

тарните комисии в На-

родното събрание срещна 

подкрепата на предста-

вителите на БСП.

Снимка Емил Христов Снимка Ренета Николова
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Александър Пулев, министър на иновациите и растежа:

ция на ООН относно най-

слабо развитите страни, 

която се проведе в Доха, 

Катар. В нея са участ-

вали лидери на над 150 

държави, представители 

на европейски и междуна-

родни институции, ръко-

водители на фондовете, 

агенциите и програмите 

на ООН, международни 

компании и др.

„Трябва да подкрепя-

ме най-слабо развитите 

страни, за да увеличат 

експортния си потен-

циал, да формират локал-

ни вериги за създаване на 

стойност, да изградят 

местни производствени 

съоръжения“, е заявил още 

министър Пулев пред де-

легатите на международ-

ната конференция.

В рамките на Пета-

та конференция на ООН 

Александър Пулев е про-

вел среща с Мохамед бин 

Али Ал Маннай, министър 

на информационните и 

комуникационни техно-

логии на Катар. На нея 

Пулев е представил въз-

можностите за реализа-

ция на общи проекти и 

партньорства с високо-

технологични български 

компании, научноизсле-

дователска и развойна 

дейност, технологичен 

трансфер и дигитална 

свързаност.

Двамата министри 

са разговаряли за въз-

можността да бъде под-

готвен и меморандум за 

партньорство, който да 

насърчи сътрудничест-

вото в приоритетни за 

България и Катар сфери, 

свързани с високотехно-

логични процеси и услуги, 

развойната дейност и об-

мен на идеи.

Национална компания 

„Железопътна инфра-

структура“ (НКЖИ) пред-

стави технически проект 

„Модернизация на желе-

зопътния участък Видин 

– Медковец“ по време на 

регионална конференция 

„Европа в България: Общо 

бъдеще“. Това съобщи-

ха от НКЖИ. Събитието 

се е състояло във Видин, 

като в него е участвала 

инж. Албена Трайкова, ръ-

ководител на Звеното за 

подготовка, управление и 

изпълнение на проект „Ви-

дин – София“ към НКЖИ.

За отсечката Видин – 

Медковец е предвидено да 

се реконструира железни-

ят път, като се изградят 

изцяло ново жп трасе с 

по-тежък тип релси, кон-

тактна мрежа и инже-

нерни съоръжения. Ще се 

построят два тунела с 

дължини съответно 325 

и 2975 м, 6 моста с обща 

дължина 564 м, виадукти и 

естакади – 11 бр. с обща 

дължина 4680 м. Най-инте-

ресното съоръжение ще е 

естакада с дължина 1126 м 

и височина 112 м. Проек-

тът предвижда 5 нови 

междугария, частично да 

бъдат реконструирани 2 

съществуващи междуга-

рия – Медковец – Брусарци 

и Брусарци – Дъбова маха-

ла. Ще бъдат изградени и 

4 нови гари – Дъбова маха-

ла, Воднянци, Срацимир и 

Видбол. След модернизаци-

ята движение ще може да 

се извършва със скорост 

до 160 км/ч. за пътниче-

ски влакове и 120 км/ч. за 

товарни. 

Реализацията на тра-

сето Видин – Медковец 

е разделена на три учас-

тъка: Медковец – Дъбова 

8 нови сгради на учи-

лища и 8 детски градини 

ще бъдат изградени със 

средства по Националния 

план за възстановяване 

и устойчивост (НПВУ). 

Детските градини ще 

се построят в столица-

та. По две нови училищни 

сгради ще бъдат изпълне-

ни в София, Пловдив, Варна 

и Бургас. Предвидени за 

целта са близо 80 млн. лв. 

Това става ясно от съоб-

щение на Министерство-

то на образованието и 

науката.

Проектът за ДГ на 

С т оли ч н ат а  о б щ и н а 

трябва да бъде на стой-

ност до 26,6 млн. лв. За 

нова сграда с капацитет 

до 4 групи се отпускат 

до 2,6 млн. лв., а за обект 

с 5 и повече групи – до 4 

млн. лв. Допуска се както 

изграждане на изцяло нови 

ДГ, така и на нови сгради 

към съществуващи гради-

ни. Максималният размер 

на финансирането за едно 

училище е 6,6 млн. лв. Но-

вите училищни постройки 

трябва да са задължител-

но на съществуващи учеб-

ни заведения, без значение 

дали са основни или гим-

назии.

махала, Дъбова махала 

– Срацимир и Срацимир – 

Видин. В рамките на март 

трябва да бъдат обявени 

обществените поръчки 

за избор на изпълнители 

на отсечките Медковец 

– Дъбова махала и Дъбова 

махала – Срацимир. Трета-

та тръжна процедура за 

строителството се очак-

ва да стартира до няколко 

месеца.

Индикативната стой-

ност на модернизацията 

на Видин – Медковец е 

приблизително 613 530 000 

евро, 85% от които ще 

бъдат осигурени от Ме-

ханизма за свързване на 

Европа.

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

„България вижда в най-

слабо развитите страни 

икономически партньор. 

Има неизползван потен-

циал в развитието на 

общи  инвестиционни 

инициативи. Можем да 

помогнем чрез български 

иновации и високи техно-

логии да подобрим живо-

та в тези държави.“ Това 

е заявил министърът на 

иновациите и растежа 

Александър Пулев по вре-

ме на Петата конферен-
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Поздравления на екипа на в. „Строител“ за изключително професионалната му работа

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по „Финанси и здравеопазване“          

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, какво 
е изпълнението на бю-
джета на Столичната 
община (СО) за 2022 г.? 
Какъв е анализът Ви 
в сравнение с постиг-
натите резултати по 
финансовата рамка за 
2021 г.? 

Първо искам да ак-

центирам на една много 

добра новина от послед-

ните дни. Международна-

та рейтингова агенция 

„Стандард енд Пуърс“ 

(S&P Global Ratings) по-

твърди дългосрочния 

кредитен рейтинг на 

София – BBB със стабил-

на прогноза. Сред осно-

ванията на S&P за това 

решение са устойчивите 

икономически показатели 

на Столичната община, 

които са по-високи от 

средните за страната, 

добрата ликвидност, ди-

версифицираната мест-

на икономика и ниската 

безработица, както и 

спазваната от екипа на 

кмета на СО финансова 

дисциплина. Стабилният 

дългосрочен кредитен 

рейтинг на София е ба-

зата, на която общината 

има възможност да полу-

чава добри финансови ус-

ловия при кредитиране на 

големи инфраструктурни 

проекти, необходими за 

развитието на града. Въ-

преки трудните времена, 

в които живеем и в ико-

номически, и в полити-

чески, и в международен 

план, рейтингът беше 

потвърден. Това е добра 

оценка за дейността на 

икономическия екип на 

СО. 

П о  от н о ш е н ие  н а 

анализа за бюджета – 

в момента работим по 

предварителни данни за 

изпълнението на финан-

совата рамка за минала-

та година. Те показват, 

че в сравнение с 2021 г. 

през 2022 г. имаме по-

добри приходи. При да-

нъците постъпленията 

са със 7,7 млн. лв. пове-

че, а при неданъчните 

приходи увеличението е 

46,9 млн. лв. Усвоените 

собствени средства по 

капиталовата програма 

са 99,4 млн. лв., или 88%. 

Най-ниски са показате-

лите при усвояването на 

заемите – 23%, следвани 

от европейските сред-

ства – 63%. 

По райони изпълнение-

то на капиталовата про-

грама за 2022 г. е срав-

нително добро. Най-висок 

процент за разходване на 

средства по проектите 

има в районите „Нови 

Искър“, „Младост“ и „Обо-

рище“ (100%), следвани 

от „Овча купел“ (99%), 

„Панчарево“ и „Надежда“ 

(96%). Най-ниски стой-

ности отчитаме в район 

„Средец“ (26%).

Бихте ли представи-
ли данните, с които раз-
полагате към момента 
за 2022 г., по различни-
те направления от да-
нъчните и неданъчните 
приходи? 

Като цяло изпълне-

нието на приходната 

част на финансовата 

рамка за изминалата го-

дина е 95%. При актуали-

зиран бюджет от над 2 

млрд. лв. са реализирани 

1,9 млрд. лв. приходи от 

различни източници. Ако 

съберем всички видове 

постъпления ,  при да-

нъчните приходи можем 

да отчетем общо 459 

млн. лв., които са влезли 

в бюджета, или изпълне-

нието е 98%. При налога 

за „Недвижими имоти“ то 

е 100%, а при данък „МПС“ 

– 99%. Изпълнението на 

Данъка при придобиване 

на имущества по възмез-

ден начин също е 99%. 

Има известно отстъ-

пление от планираното 

за 2022 г. при патент-

ния данък при таксиме-

тровите превози,  къ-

дето бяха заложени 5,5 

млн. лв., а са постъпили 

2,6 млн. лв. Но нека не за-

бравяме, че през 2022 г. 

имаше помощ от страна 

на държавата към так-

симетровите шофьори. 

Те плащаха 300 лв. ,  а 

останалите средства, 

нужни за достигане на 

ценовите нива, гласувани 

от Столичния общински 

съвет (СОС), се поемаха 

от държавата. Но те не 

постъпват под формата 

на данък, а като транс-

фер от държавата. 

Регистрираме добро 

изпълнение на турис-

тическия данък.  През 

2022 г. имаме ръст – при 

планирани 1,8 млн. лв. сме 

постигнали 2 млн. лв. За 

предходната 2021 г. от 

този налог са постъпили 

1,3 млн. лв. Това е пока-

зателно за дейността на 

туристическия бранш.

П р и  н е д а н ъ ч н и т е 

приходи развитието при 

приходите от дивиденти 

е доста интересно. Тра-

диционно през послед-

ните години СОС осво-

бождаваше общинските 

дружества от заплаща-

не на дивиденти. През 

2022 г. обаче имахме две 

по-значителни постъпле-

ния – от „Водоснабдяване 

и канализация” ЕАД – Со-

фия, което пък е получило 

дивидент от „Софийска 

вода“ АД и от „УСБАЛ по 

онкология“ ЕАД – сред-

ствата по тази линия са 

насочени към инвестиции 

в общинското здравео-

пазване. Общо за 2022 г. 

СО е получила от диви-

денти 12,4 млн. лв. 

По-високи са приходи-

те ни от продажби. След 

годините в условията на 

пандемия от COVID-19 

вече имаме възстановя-

ване на продажбите, кои-

то се осъществяват от 

Столичната общинска 

агенция по приватизация. 

От този източник имаме 

23,9 млн. лв. постъпле-

ния за 2022 г., докато 

през 2021 г. те са били 

9 млн. лв. 

Как  работи СО в 
условията на липсващ 
държавен и общински 

бюджет? Къде са „тес-
ните места“ за админи-
страцията? 

Затрудненията ни са 

свързани с планирането 

и изпълнението на нови 

дейности. На практика 

преходният нормативен 

акт за удължаване на 

действието на Закона 

за държавния бюджет 

на Република България 

за 2022 г. до приемане-

то на новата финансова 

рамка урежда добре как 

да се процедира. Обек-

тите, които вече са за-

почнати от Столичната 

община, ще продължат 

да се изпълняват. Това 

са проекти, които са 

били заложени в капита-

ловата програма на СО 

за 2022 г. и за тях има 

избран изпълнител, кой-

то да работи до края на 

годината. Има и обекти, 

които обаче не са дос-

тигнали до реализация, 

но са важни за София и 

искаме по тях също да се 

работи през 2023 г. За-

това Столичният общин-

ски съвет одобри списък 

с допълнителни проекти, 

които ще бъдат изпълня-

вани т.г. Те ще се финан-

сират от държавната 

субсидия за 2023 г., коя-

то засега е в размера от 

2022 г. и от преходните 

остатъци от предход-

ните години. Така че от 

процедурна гледна точка 

изпълнението на нови 

проекти е затруднено и 

ще се натрупа забавяне 

в реализирането им.

Вече имаме подгот-

вен вариант на общин-

ския бюджет за 2023 г., 

в който обаче има някои 

неясноти. При липсата на 

приета финансова рамка 

на държавата за т.г. ние 

не можем да сме сигурни 

какви средства ще по-

лучим за делегираните 

държавни дейности, за 

капиталови субсидии през 

2023 г. Работим на база 

на информацията от края 

на 2022 г. и имаме готов-

ност в кратки срокове 

след приемане на държав-

ния бюджет да предста-

вим на обществеността 

проект на финансовата 

рамка на Столичната об-

щина за тази година. 

Какъв е  броят на 
строителните разреше-
ния в София за 2022 г.?

Като цяло тенденция-

та за миналата година е 
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         и вр.и.д. по „Транспорт и градска мобилност“:

добра. По-голямата част 

от строителните книжа 

се издават от районни-

те администрации. През 

2022 г. 24-те района на 

Столичната община са 

издали общо 2007 раз-

решения за строеж. От 

Направление „Архитекту-

ра и градоустройство“ 

към СО са одобрили 330 

строителни книжа. 

Как планирате да се 
развиват през 2023 г. 
ресорите ,  за  които 
отговаряте – „Финан-
си и здравеопазване“ и 
„Транспорт и градска 
мобилност“? 

В сферата на финан-

сите нещата вървят 

добре. Известно е, че в 

транспортния сектор 

наскоро постигнахме 

изключително важна до-

говорка със социалните 

партньори за компенси-

рането на работещите 

в системата на град-

ския транспорт заради 

инфлацията. След като 

постигнахме разбира-

телство със синдика-

тите и Столичният об-

щински съвет гласува 

споразумение, предстои 

то да бъде подписано. 

За обществения транс-

порт в София се грижат 

повече от 7500 души. 

Възнагражденията им 

ще бъдат повишени два 

пъти – от 1 март със 

150 лв. и от 1 септем-

ври с още 150 лв. Според 

направените разчети, за 

да се реализират тези 

увеличения, трябва да се 

осигурят допълнително 

32 млн. лв., неслучайно 

промяната ще става на 

етапи. Средствата ще 

са от бюджета на об-

щината, като има и ва-

риант те да дойдат от 

държавната субсидия. Тя 

ще се повиши, след като 

държавата промени на-

чина, по който субсидира 

различните категории 

пътници. 

Положителната тен-

денция при цените на 

природния газ и на елек-

троенергията през пър-

вите месеци на 2023 г. 

дава отражение на разви-

тието на транспортния 

сектор. От друга страна 

предстои пускането на 

т.нар. довеждащ градски 

транспорт, има решение 

на Столичния общински 

съвет. Благодарим на 

обществените и иници-

ативните комитети на 

районите, които актив-

но се включват в диску-

сиите за маршрутите на 

довеждащия транспорт и 

всичко, което е свързано 

с тази услуга. 

През 2023 г .  пред-

стои доставка на нови 

трамваи. Това е важно, 

защото миналата годи-

на СОС прие Наредба за 

нискоемисионните зони 

в София, която трябва 

да влезе в сила в края 

на настоящата. Мотри-

сите са доста скъпи и 

разчитаме на европейски 

средства за тази инвес-

тиция. 

В сектор „Здравеопаз-

ване“ работим по инвес-

тиционната програма, 

която ще включи доста 

процедури за ремонти 

на обекти и доставка на 

медицинско оборудване. 

На този етап поради лип-

са на общински бюджет 

не можем да подсигурим 

по-висок размер на сред-

ствата за здравеопазва-

не. Болниците работят 

активно. След отмяна 

на ограниченията заради 

пандемията имаше отлив 

на пациенти, но това от-

минава.

Предвиждаме да за-

пазим всички програми 

за скрининг и превенция, 

които се финансират от 

Столичната община. Гла-

сувани са средства за ин 

витро програмата ни, по 

която вече има повече 

от 30 родени деца. Като 

цяло парите в сектора 

никога не достигат и си-

туацията откъм финан-

сиране отново ще бъде 

тежка. 

Надявам се да продъл-

жим да прилагаме и някои 

новости в здравните за-

ведения. На две ДКЦ-та 

бяха инсталирани фото-

волтаици на покрива. В 

Първа градска болница 

предстои да се поста-

вят такива съоръжения. 

Резултатите от използ-

ването на соларни сис-

теми оправдават първо-

началните ни очаквания. 

Определено има ползи, 

защото тези обекти са 

големи консуматори на 

електричество. 

СОС прие решение, 
което позволява общи-
ната да прави индекса-
ция на строителните 
договори с до 15%. Раз-
полага ли СО с финансов 
ресурс това да се слу-
чи? И кога във времето 
реално може да стане? 

След решението на 

Столичния общински съ-

вет беше разработена 

процедура, по която да 

може да се прави индек-

сацията. Отговорност 

е на всеки един възложи-

тел да прецени доколко 

е обоснована евентуал-

ната промяна на стро-

ителните договори. За 

разлика от държавните 

приходи при нас постъ-

пленията не се влияят 

от инфлацията. Ние ня-

маме значително уве-

личение на приходите. 

Неслучайно по време на 

36-ото Общо събрание 

на Националното сдру-

жение  на  общините 

в Република България 

местните власти по-

ставиха въпроса, че е 

необходимо администра-

циите да бъдат подпо-

могнати финансово от 

страна на държавата, 

за да се случи процесът 

на индексация. Трябва да 

се водят подобни разго-

вори между институции-

те и общините, защото 

допълнителните сред-

ства, нужни за корекция 

на договорите, никак не 

са малки. И то при про-

мяна от 15%, което не е 

максимално възможното 

и достатъчното увели-

чение. Не сме правили 

проучване колко пари ще 

са необходими на Сто-

личната община. Всеки 

изпълнител представя 

информация пред възло-

жителя и ще трябва да 

успее да защити свое-

то искане. Ние създадо-

хме комисия, която да 

преглежда исканията за 

индексация и да съветва 

възложителите доколко 

са обективни подадени-

те искания.

При оперативните 

програми средствата 

за индексация ще дой-

дат от спестявания. Но 

за общинските проекти 

трябва да се помисли 

сериозно. Много е ва-

жно държавата да наме-

ри механизъм да помогне 

финансово на общините 

за индексацията. В про-

тивен случай може да 

се наложи преразглеж-

дане на строителните 

обекти за 2023 г. и фо-

кусиране върху по-малък 

брой.

На последното засе-
дание на СОС беше одо-
брен доклад за разпре-
деляне на средства от 
преходните остатъци 
за 2021 г. и 2022 г. Ка-
къв е общият размер на 
парите, които ще бъ-
дат инвестирани? Как-

ви групи проекти ще се 
реализират?

Това, което направи-

хме в различните направ-

ления, е анализ кои от 

обектите ни са в напред-

нал стадий на готовност 

да започне изпълнение-

то им. Това са проекти, 

които не са включени в 

бюджет 2022 г. Обекти-

те са от различни гру-

пи – строителство на 

сгради на детски гради-

ни, основни ремонти на 

трамваен релсов път, 

обновяване на социална 

инфраструктура, ремонт 

на улици, придобиване на 

програмни продукти, нуж-

ни за дейността на СО, и 

лицензи към тях, осигуря-

ване на оборудване и др. 

Средствата, които 

ще бъдат разпределени, 

възлизат на 27,3 млн. лв. 

Не можем да кажем дали 

това ще е  крайната 

сума, тъй като към мо-

мента работим с данни-

те от 2022 г. 

 

Следите ли в. „Стро-
ител” и какво е Вашето 
мнение за изданието на 
КСБ?

Чета редовно печат-

ното издание, както и но-

вините и публикациите в 

интернет сайта. Мате-

риалите са много инте-

ресни и покриват раз-

лични теми. От медията 

човек научава неща, кои-

то може да пропусне в за-

бързаното си ежедневие. 

Споделяте актуалната и 

всяка важна информация, 

свързана със строител-

ния бранш. Поздравления 

на екипа на в. „Строител“ 

за изключително профе-

сионалната му работа.

XXII ДКЦ монтира фотоволтаична система през 2022 г.

През януари СО представи инвестиционната си програма за 2023 г. пред КСБ

Продължава изпълнението на програмата за построяване на 
нови сгради на детски градини

Предстои пускането на довеждащ градски транспорт в 
квартал „Манастирски ливади“. Проектът е пилотен



8 ПРОЕКТИÑòðîèòåë петък, 10 март 2023

 

УД

ЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ* 

4000 

*Първите 12 мес. пълна гаранцията, следващите 36 мес./4000 м.ч. гаранцията важи за силово предаване и хидравлична система.
  Промоцията е валидна до изчерпване на складовите наличности.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА

 

на всички налични
на склад багери, модел

336 GC

 

CATERPILLAR!

48

За повече информация се обадете на своя търговски представител.
Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

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

Преразпределят се средства за индексация и 
за проекти за градско развитие

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

С Решение от 3 март Европейската ко-

мисия (ЕК) одобри версия 9.0 на Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020“. Това 

става ясно от публикувана информация на 

официалната интернет страница на ОПРР. 

Последните изменения предвиждат прера-

зпределяне на неусвоен ресурс за финансови 

инструменти между приоритетни оси (ПО) и 

актуализиране на стойности на индикатори 

с цел успешната реализация на ОПРР и ще 

предотвратят загуба на европейски сред-

ства.

Над 64 млн. лв. от общо 79 млн. лв. неус-

воен ресурс са за финансови инструменти 

по ПО 6 „Регионален туризъм“ на програмата 

и се пренасочват към ПО 1 „Устойчиво и ин-

тегрирано градско развитие“. Остатъкът от 

близо 15 млн. лв. ще бъде използван за индек-

сация на договори за СМР, сключени в рамки-

те на приоритетната ос. 

С пренасочените средства ще се подкре-

пят нови проекти в направленията „Градско 

развитие“ и „Зони с потенциал за икономиче-

ско развитие“. Парите ще бъдат използвани 

и за индексация на договори за безвъзмездна 

финансова помощ, които са в изпълнение и из-

цяло с финансов инструмент. 

В съобщението на сайта на ОПРР се по-

сочва, че в резултат от пренасочването на 

финансов ресурс съответно се правят и про-

мени в целевите стойности на част от инди-

каторите по програмата. Близо три пъти се 

увеличава целевата стойност за площ на об-

ществените или търговски сгради, построе-

ни или обновени в градски райони – от 21 819 

кв. м на 70 873 кв. м. Нараства и целевият 

обхват на незастроените площи, създадени 

или рехабилитирани в градски райони – от 

4 045 455 кв. м на 4 286 942 кв. м. От 18 на 

12 намаляват туристическите продукти за 

обектите на културното наследство, които 

трябва да бъдат разработени по ПО 6. 

Към оста за устойчиво и интегрирано 

градско развитие се насочват и 12,7 млн. лв. 

свободен ресурс от ПО 5 „Регионална социал-

на инфраструктура“.

В допълнение мерките за енергийна ефек-

тивност на еднофамилни жилищни сгради по 

ПО 1, финансирани с финансови инструмен-

ти, вече ще могат да се прилагат на цялата 

територия на 39-те големи и средни общини. 

Досега това беше възможно само в населени-

те места административни центрове.

По Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж“ (ОПРР) стартира 

рехабилитацията на 9,5 км от път 

III-2077 Каблешково – Межден в об-

ласт Силистра. От Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, 

че общата стойност на проекта е 

6 614 552,42 лв. Безвъзмездната по-

мощ от ЕС е 850 809,56 лв., национал-

ното съфинансиране е 150 142,86 лв., 

а 5 613 600 лв. са собствен принос.

„Третокласният път е най-пря-

ката връзка между общинските 

центрове Дулово и Тервел и свърз-

ва областите Силистра и Добрич. 

Осигурява и достъпа на населени-

те места до първокласния I-7 Сили-

стра – Шумен, по който преминава 

транзитното движение между ГКПП 

„Силистра – Кълъраш“ и АМ „Хемус“, 

посочват от АПИ. 

СМР са възложени на „Автомаги-

страли - Черно море“ АД. Строител-

ния надзор ще осъществи Обедине-

ние „Сник Три Ес“ с участници „Сник“ 

ЕООД и „Три Ес“ ЕООД, а авторският 

надзор е поверен на „Инжконсултпро-

ект“ ООД. Срокът за изпълнение е 

10 месеца.

Участъкът, който ще се ремон-

тира, започва при границата с об-

ласт Добрич (11-и км), преминава 

през с. Межден и завършва на 50 м 

от кръстовището с I-7 Силистра – 

Шумен (при км. 20+564). Проектът 

предвижда изпълнението на нова 

конструкция на местата с недоста-

тъчна носимоспособност, полагане 

на асфалтова настилка, възстано-

вяване на банкетите и откосите, 

подобряване на отводняването чрез 

почистване на съществуващите 

водостоци и отводнителни окопи, 

както и изграждането на нови, хори-

зонтална маркировка, знаци и манти-

нели. В с. Межден се планира стро-

ителство на колекторна система, 

подмяна на водопровод, нови трото-

ари, бетонови бордюри, оформяне на 

зелени площи. Ще се направят още 

рампи пред гаражни входове, рампи 

за хора в неравностойно положение и 

ще се обособят джобове за контей-

нери за битови отпадъци. Заложен 

е и ремонтът на 9-метров мост, 

преминаващ над дере в близост до 

границата с област Добрич.

От АПИ подчертават, че об-

новяването на третокласния път 

Каблешково – Межден ще подобри 

свързаността и ще осигури на граж-

даните по-бърз и удобен достъп до 

административни, здравни и обра-

зователни услуги. Ще се повиши и 

пътната безопасност.
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Вестник „Строител“ публикува списъка на 

строителите с взетите решения от Комисията 

за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС 

за първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 

обхвата на вписване, свиване на обхвата и зали-

чаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание 

на Разширения управителен съвет на Камарата на 

строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1699/02.02.2023 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС 

Протокол № 1700/02.02.2023 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1703/16.02.2023 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

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

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

Легенда:  

205367760 ГТ ИНВЕСТ 2018 
ЕООД

ПВп

201440969 Нави 2011 ЕООД ПВп

203162408 НИКСА БИЛД ЕООД ПВп

207218402 М М СТРОЙ 86 ООД ПВп

128556872 ЛУКА 2002 ЕООД ПВп

206710817 ТракиаБулСтрой 
ЕООД

ПВп

115845357 СТРОЙ ГАРАНТ ЕООД ПВп

201851380 Бо Билдинг ЕООД ПВп

200830083 БУЛ КРИС НИК - 09 
ЕООД

ПВп

206083300 БОРТИ ЕООД ПВп

206382808 БИЛДИНГ СТРОЙ – Р 
ЕООД

ПВп

205448205 ДОМ МЕНИДЖМЪНТ 
КОНСУЛТИНГ ООД

ПВп

175380795 СТРОЙ ДОМ - 92 
ЕООД

ПВп

160100839 ГАП-07 ЕООД ПВп

203532761 Ремонти ЕМ ООД ПВп

207193899 ЕТНА СТРОЙ ЕООД ПВп

202943806 Елпида 2А ЕООД ПВп

206910472 РЕЛИНА 22 ЕООД ПВп

206733794 Ноубъл Строй ООД ПВп

207088834 НАДЕЖДА-ТРАНС-
ПОРТ И СТРОИТЕЛ-
СТВО ООД

ПВп

206860083 ДЖИ ДИ СИ ЕС ООД ПВп

201007736 Нирком ЕООД ПВп

200491156 Н- ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - 
2008 ЕООД

ПВп

205742032 М и С БИЛД ЕООД ПВп

205853495 РОСАТОМ СТРОЙ 
ЕООД

ПВп

205915534 СЕЛЕН 19 ЕООД ПВп

202314635 ИЗОГЛАС СТРОЙ 
ЕООД

ПВп

204917532 КОС СТРОЙ ЕООД ПВп

814211360 НАДЕЖДА-Надежда 
Христова ЕТ

З

203632968 П и К комерс инжене-
ринг ООД

ПВп

203801254 ВАИ 8 ЕООД ПВп

121898550 Марк Секюрити Сис-
темс ЕООД

ПВп

201221997 Електро КаБ ЕООД ПВп

160052084 КРЕДИ - ФИН ЕООД ПВп

121881774 ГРАДЕЖ ООД ПВп

206371548 ВИН КОНСТРАКШЪН 
ЕООД

ПВп

206196725 КОСТОВ И КО БИЛД 
ЕООД

ПВп

206207762 ЕР ИНВЕСТ 2020 
ЕООД

ПВп

200479182 БЕТМАР ЕЛЕКТРИК 
ЕООД

ПВп

203853735 ФЕНИКС 1983 ЕООД РОб

131382104 КрасБиВал ООД РОб

203367990 МЕГАСТРОЙ 2015 
ЕООД

РОб

117623848 АС - СТРОЙ ЕООД РОб

103762505 КВИНТА - М ЕООД РОб

205527866 АЕМДЖИ - ЕММ ГРУП 
ЕООД

РОб

115035645 Изопещ  ООД РОб

206513662 ХИГ СЪРВИС ООД РОб

205783036 ГЛАВ - ПРОЕКТИН-
ВЕСТ СОФИЯ ЕООД

РОб

203456299 ЛАЗИНВЕСТ ГРУП 
ЕООД

РОб

202656674 УФФ ЕООД РОб

131042710 РЕФРАН ЕООД РОб

205975093 СТРОЙ-МАЛ ЕООД РОб

206485854 РЕМОНТИ БЪЛГАРИЯ 
ЕООД

РОб

102647254 ПИК-70 ООД РОб

123043563 ГЛОБУС ЕООД РОб

200425074 САВ - РАЗГРАД ООД РОб

200005355 Т и М Билдинг Кън-
стракшън Къмпани 
ЕООД

РОб

204503129 НИКИ СТРОЙ 17 ЕООД РОб

206649218 ЕМАНУИЛ 21 ЕООД ПВп

175228410 ВИЖЪН ТРАНС 1 
ЕООД

ПВп

207171618 АС-СТРОЙ 67 ЕООД ПВп

207218078 АНТОН ИВАНОВ ИН-
ЖЕНЕРИНГ ЕООД

ПВп

117682791 ИНФОСТРОЙ ООД ПВп

207217250 СТРОЙ БМ 23 ЕООД ПВп

204316204 ХОУП ИНВЕСТМЪНТ 
ЕООД

ПВп

117677050 ЕЛСТОРМ ЕООД ПВп

206247365 НК СТРОЙ ЕООД ПВп

204654889 ЕРМА БИЛДИНГ 
ЕООД

ПВп

207134534 ВИЖЪН ТРАНС 2022 
ЕООД

ПВп

202769526 ГЕОРГИ ГРУП ООД РОб

175081316 Д енд В ИНЖЕНЕ-
РИНГ ООД

РОб

206824945 ТРАЙКО СТРОЙ БГ 
ЕООД

РОб

200167332 КЕМПАРК СТРОЙ 
ЕООД

РОб

101655586 СТИЛСТРОЙ - М ООД РОб

206796652 Т С СТРОЙ - 98 ЕООД РОб

131112176 Капитол Груп ЕООД РОб

202596960 ВЕРТИКАЛ 90 ЕООД РОб

207055535 ЕЛ СТРОЙ 2022 ООД РОб

206724959 ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ 
КЪНСТРАКШЪН ЕООД

РОб

203482059 Булстрой Холд ЕООД РОб

102912432 КИК ПРОЕКТ ООД ПВп

207068828 ДД СТРОЙ ЕООД ПВп

201974818 ИСА-ГУТИ ЕООД ПВп

206078698 Янчов Инженеринг 
ЕООД

ПВп

206644160 АЛЕКСТОМ 1 ЕООД ПВп

201135095 Дюлгер Груп ЕООД ПВп

202432765 Г-ЛАН EООД ПВп

207189630 ЕМ КЕЙ КЪНСТРАК-
ШЪН 2022 ЕООД

ПВп

207159217 Идел М Билд ООД ПВп

207227325 ВЕЛИНОВ ГРУП ООД ПВп

201399401 ЕЛЕГАНС А 1 ООД ПВп

206473478 УНИХАУС ООД ПВп

205506651 Лазер инженеринг 
ЕООД

ПВп

205185380 ХАК-ТАЙМ ЕООД ПВп

206421506 СОЛАР ФЮЖЪН 
ЕООД

ПВп

205704900 КС ЕКСПЕРТС ЕООД ПВп

206517063 ИНФРАСТРОЙ 76 
ЕООД

ПВп

206662429 КИК СТРОЙ БГ ЕООД ПВп

204461744 ПРОНУЛ ЕООД ПВп

206795365 ТЕХНО СПОРТ БЪЛГА-
РИЯ ООД

ПВп

206617804 Гърков 02 ЕООД ПВп

207222183 СОФКОНТРАКТ ИН-
ФРАСТРОЙ ЕООД

ПВп

201038828 МЕЛИЯ СПА ООД ПВп

205196544 ТЕРМОТЕХ ДИЗАЙН 
ЕООД

ПВп

206977133 СТРОЙ БИЛД 22 
ЕООД

ПВп

207251466 Проект Инвест Варна 
2023 ЕООД

ПВп

205483124 ДОЙЧЕВ СТРОЙ 
ЕООД

ПВп

203412356 ГЛОБАЛ СТРОЙ 66 
ЕООД

ПВп

200338888 Строителни иновации 
и технология АД

ПВп

ЦПРС

За зам.-председатели на структурата бяха избрани инж. Владимир Даскалов 
и инж. Борислава Ценева-Иванова

Георги Сотиров

На 7 март секция „Високо 

строителство” към Камара-

та на строителите в България 

(КСБ) проведе редовно заседа-

ние. То се състоя в сградата 

на КСБ. В него освен членове на 

структурата се включи и изп. 

директор на Камарата арх. Иван 

Несторов. В началото той при-

ветства участниците в среща-

та и изрази задоволството си, 

че има възможност да обсъди 

важни теми с изявени български 

строители. Арх. Несторов пред-

стави новоизбрания председа-

тел на секцията инж. Симеон 

Атанасов, управител на фирма 

„Смарт билд дигитал“ ЕООД. На 

срещата присъстваха и инж. 

Виолета Ангелиева, началник-

отдел „Анализи и индексация“ в 

КСБ, и Елена Недева, експерт в 

отдела. 

Инж. Борислава Ценева-Ива-

нова, управител на „Бо енд Бо 

проджект“ ООД и член на Кон-

тролния съвет на ОП на КСБ - 

София, обърна внимание колко 

е ценен трудът на българския 

строител и че заетите в сек-

тора трябва да се гордеят с 

професията си. Тя акцентира и 

на необходимостта да се напра-

ви техническа паспортизация 

на сградите като елемент от 

националната сигурност. Спо-

ред нея трябва да се подобри и 

Снимка авторът

нормативна уредба, която уреж-

да взаимоотношенията между 

всички участници в строител-

но-инвестиционния процес. 

Инж. Владимир Даскалов, уп-

равител на „Електрисити ООД”, 

потвърди, че е нужна промяна на 

законодателството, касаещо 

сектора, и обърна внимание, че 

трябва да се работи за по-бърза 

и добра комуникация между стро-

ителните компании с общинска-

та и държавната администра-

ция. Подобна теза изказа и инж. 

Саркис Гарабедян, изп. директор 

на „Тирлин” АД. 

Бяха приети основните дей-

ности на структурата за на-

стоящата година. 

В края на заседанието арх. 

Иван Несторов препоръча да се 

проведе работна среща на пред-

седателите на секциите към 

КСБ с Управителния съвет на 

Камарата.

На срещата за зам.-предсе-

датели на секция „Високо стро-

ителство” бяха избрани инж. 

Владимир Даскалов и инж. Бо-

рислава Ценева-Иванова.
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Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен

На 28 февруари в зала-

та на Областното пред-

ставителство на КСБ в 

Сливен се проведе инфор-

мационна среща, на която 

бяха представени възмож-

ностите за финансиране 

на строителния бранш по 

Програмите „Конкурен-

тоспособност и иновации 

в предприятията“ (ПКИП) 

и „Развитие на човешките 

ресурси“ (ПРЧР) за програ-

мен период 2021-2027 г. Ор-

ганизатори на събитието 

бяха Областният инфор-

мационен център (ОИЦ) в 

града и ОП на КСБ - Сливен. 

Лектори бяха упра-

вителят на ОИЦ – Сли-

вен, Весела Омайникова и 

експертите от центъра 

Бонка Андреева и Даниел 

Бойчев. Те представиха 

процедурите по ПКИП и 

ПРЧР, интересни за стро-

ителите, които се очак-

ва да бъдат отворени за 

кандидатстване, съгласно 

публикуваните Индика-

тивни годишни работни 

програми.

Общият размер на пла-

нираното безвъзмездно 

финансиране по Програма 

„Конкурентоспособност и 

иновации в предприятия-

та“ за 2023 г. е близо 627 

млн. лв. За процедурата 

„Разработване на иновации 

в предприятията“, която 

стартира през март т.г., 

са определени 127 млн. лв. 

Допустими по нея ще са 

разходи за услуги, оборуд-

ване и инструменти, въз-

награждения и оперативни 

разходи. Максималният 

процент на безвъзмездно 

финансиране е 60%. През 

април по ПКИП ще бъде от-

ворена за кандидатстване 

и процедура „Внедряване 

на иновации в предприя-

тията“ за 293 млн. лв. По 

нея фирмите ще могат да 

кандидатстват за 45% 

финансово подпомагане, 

за инвестиционни разходи 

(ДМА и ДНА) и разходи за 

услуги.

Управляващият орган 

на Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ пла-

нира през 2023 г. да обяви 

мерки за работодателите 

от цялата страна, като 

общата безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) 

ще възлезе на 335 млн. лв. 

Процедурата „Адаптирана 

работна среда“, чийто бю-

джет е 100 млн. лв., пред-

стои да стартира през 

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Под егидата на Областното представи-

телство (ОП) на КСБ в Сливен доц. д-р инж. 

Венцислав Стоянов и гл. ас. д-р инж. Пламе-

на Балева от ВСУ „Любен Каравелов“ заедно 

с експерта на ОП Сливен Звезда Кошнича-

рова посетиха СПГСГ „Арх. Г. Козаров“, ПГЕЕ 

„Мария Склодовска-Кюри“ и НХГ „Димитър 

Добрович” в Сливен, както и ГСАГД „Кольо 

Фичето” в Ямбол. Срещите се проведоха в 

рамките на три дни, като те целяха да се 

създаде по-тясна връзка между професио-

налните учебни заведения и ВСУ „Любен Ка-

равелов“. В тях се включиха директорите 

на ГСАГД „Кольо Фичето” Мария Тонкова, на 

ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“ инж. Татяна 

Башева-Кънева и на НХГ „Димитър Добро-

вич” Александър Дойчинов, учители, някои 

от които бивши студенти на ВСУ „Любен 

Каравелов“, и ученици.

По време на разговорите бе коментира-

на и новата кандидатстудентска кампания 

на висшето строително училище. Пред-

ставени бяха условията за прием във ВСУ. 

Децата бяха запознати с предлаганите спе-

циалности и с възможностите за обучение 

и развитие.

На срещата бе изтъкната значимостта 

на професията строител, с която могат ус-

пешно да се реализират на пазара на труда 

както в страната, така и в чужбина. Обър-

на се внимание и на широкоспектърния кръг 

от знания в областта на строителството 

и архитектурата, които могат да бъдат 

придобити във ВСУ „Любен Каравелов“. 

Учениците получиха рекламни материа-

ли и брошури на висшето строително учи-

лище.

По време на срещате бе направено пред-

ложение към представителите на универси-

тета в Сливен да се провежда магистърска 

програма на ВСУ „Любен Каравелов“.

Георги Сотиров

Във ВСУ „Любен Каравелов” се дипло-

мираха строителни инженери, завършили 

различни степени на обучение по специал-

ностите на Строителния факултет. Сред 

тях бяха магистри „Технология и управление 

на строителството” и „Управление на ин-

вестиционни проекти”, както и бакалаври 

„Строителен мениджмънт”. Те показаха от-

лични и много добри знания пред Държав-

ната изпитна комисия с председател доц. 

д-р инж. Венцислав Стоянов, който е зам.-

председател на Общото събрание на ВСУ, и 

членове доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръко-

водител катедра „Технология и механизация 

на строителството“ в УАСГ, доц. д-р инж. 

Илиана Стойнова, зам.-ректор по учебна 

дейност и дигитализацията на ВСУ, доц. д-р 

арх. Борислава Манчева-Велкова, ръководи-

тел катедра „Градоустройство, теория и 

история на архитектурата“ във ВСУ, доц. 

д-р инж. Станислав Цветков, ръководител 

катедра „Строителни конструкции“, и пре-

подавателя д-р инж. Сотир Илиев от ВСУ. 

„Фактът, че залата беше пълна с дипло-

манти, говори красноречиво, че ВСУ „Л. Ка-

равелов” продължава да е в челото на тър-

сените университети по специалностите 

„Строителство” и „Архитектура”, подчер-

та пред в. „Строител“ доц. Венцислав Сто-

янов.

март. По нея компаниите 

ще могат да кандидат-

стват за: разработване и 

прилагане на „зелени“ моде-

ли на организация на труд 

съобразно спецификата 

на конкретните работни 

места в предприятията; 

осигуряване на превенция 

и профилактика на „бърна-

ут“ на работното място и 

„ефекти от COVID панде-

мията върху менталното 

здраве“; закупуване на лич-

ни предпазни средства и 

специално работно облек-

ло; колективни предпазни 

средства; осигуряване на 

социални придобивки за 

работещите, включител-

но ремонт и оборудване на 

места за отдих, рехаби-

литация, спорт, хранене и 

почивка в предприятията. 

За микро-, малки и средни 

предприятия БФП е 100%, 

а за големите подпомага-

нето ще бъде 80%.

В началото на 2023 г. 

за работодателите се пла-

нира прием и по процедура 

„Започвам работа“, която 

ще се администрира от 

Агенцията по заетостта 

и е с бюджет от 50 млн. лв. 

Тя ще осигурява субсидира-

на заетост за: безработни 

и неактивни лица (за пе-

риод до 6 месеца); безра-

ботни и неактивни лица в 

неравностойно положение 

(до 12 месеца) и за безра-

ботни и неактивни лица с 

трайни увреждания (до 24 

месеца). Предвижда се и 

предоставяне на стимули 

за работодателите, в слу-

чай че назначените лица 

бъдат запазени на работ-

ните места.

Участниците в среща-

та изразиха задоволство 

от представената навре-

менна информация и жела-

ние съвместните събития 

между екипа на ОИЦ и ОП 

на КСБ – Сливен, да продъл-

жат в бъдеще.

Снимка авторът

Снимка авторът

Снимки авторът

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

Тел. 0888 77 30 82      www.velevmachinery.com

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

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И 
КОНСУМАТИВИ ЗА ВСЯКАКЪВ 
ТИП ТРОШАЧКИ И ПРЕСЕВНИ 

МАШИНИ ОТ ВИСОК КЛАС. 
КАЧЕСТВО НА РАЗУМНА ЦЕНА!

Държавната изпитна комисия във ВСУ
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На 28 февруари проф. д-р инж. Димитър 
Назърски изнесе юбилейна академична лек-
ция на тема „Повишаване на енергийната 
ефективност на съществуващи сгради: 
Проблеми при обновяване на топло- и хидро-
изолационните им системи“. Тя се състоя в 
Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ). Поводът за съби-
тието беше 80-годишнината на известния 
учен и преподавател. То бе уважено от ръ-

ководството на УАСГ и преподаватели от 
висшето учебно заведение, представите-
ли на Техническия университет – София, и 
Висшето строително училище „Любен Ка-
равелов”, браншови организации, сред кои-
то Камарата на строителите в България 
(КСБ), колеги и приятели на проф. Назърски.

Димитър Назърски е завършил стро-
ително инженерство по специалността 
„Промишлено и гражданско строителство“ 

във Висшия инженерно-строителен инсти-
тут (сега УАСГ). Специализирал е в Мос-
ковския строителен университет, Науч-
ноизследователския институт по бетон 
и железобетон в Москва и в Хелзинкския 
технологичен университет. Има защите-
на докторска степен в областта на ко-
розията на бетона. Дълги години е препо-
давал в катедра „Строителни материали 
и изолации“ на Строителния факултет в 

УАСГ. Вече е пенсиониран, но продължава 
да преподава по един предмет в универ-
ситета. 

Проф. Назърски е сред основателите на 
Българската асоциация за изолации в стро-
ителството (БАИС). Давал е експертиза 
по много важни за страната строителни 
обекти. Вестник „Строител“ потърси ува-
жавания учен и преподавател, за да разка-
же повече за професионалния си път.

Проф. д-р инж. Димитър Назърски на 80 години: 

Вестник „Строител“ се чете от цялата строителна гилдия

Георги Сотиров

Проф. Назърски, Вие сте 
сред първите преподавате-
ли от УАСГ, който преди 14 г. 
още при стартирането на 
в.  „Строител” през април 
2009 г. дадохте интервю за из-
данието на КСБ. За изминало-
то време сътрудничеството 
Ви с медията не само продъл-
жи, но и се разви.

През всичките тези години 

с голямо удоволствие се срещах 

и се срещам с журналистите 

от вестника на българските 

строители. Заедно с екипа на 

в. „Строител“ сме обсъждали 

различни въпроси, свързани със 

строителните материали и из-

олации, дълготрайност на кон-

струкциите от бетон и сто-

манобетон и други от моята 

компетентност с цел да инфор-

мираме строителния бранш.

Вестник „Строител“ се раз-

ви по един много добър и постъ-

пателен начин и се превърна в 

емблема за бранша. Той се чете 

от цялата строителна гилдия – 

проектанти, строители, надзор-

ници, администрацията на фир-

мите, както и от инвеститори, 

кметове на българските общи-

ни, министерства, държавните 

агенции и структури, дори от 

институциите в ЕС. Това, което 

за мен е най-същественото, е, 

че в. „Строител“ подхожда много 

отговорно и задълбочено, кога-

то има проблеми в сектора. Еки-

път му търси експерти, които 

се безспорни ерудити в своята 

специалност, иска коментари и 

от съответните държавни ин-

ституции. По този начин вест-

никът не само професионално, 

но и актуално отговаря на най-

важното за деня, седмицата, 

годината. 

Ще Ви върна още години 
назад – в началото на 60-те на 
миналия век, когато завършва-
те средното си образование. 
Разкажете ни за този период.

Аз завърших гимназия в моя 

роден град Кнежа. След задължи-

телната по това време казарма 

по съвет на мой близък роднина, 

който следваше последна годи-

на специалност „ВиК” в Инже-

нерно-строителния институт 

(сега УАСГ), кандидатствах, 

класирах се и започнах редов-

но обучение по „Промишлено 

и гражданско строителство” 

(сега „Строителство на сгради 

и съоръжения“). Дипломирах се 

през 1967 г., когато УАСГ беше 

Висш инженерно-строителен ин-

ститут (ВИСИ). 

По разпределение започнах 

работа като проектант в „Мин-

проект”. Първият ми проект 

беше една надшахтова минна 

кула – метална конструкция. 

Дотогава нямаше българска ре-

ализация на такъв обект и бях 

изключително затруднен с из-

пълнението й. Затова използвах 

помощта на много добри колеги 

от катедрите „Метални кон-

струкции” и „Земна механика и 

фундиране” във ВИСИ и се спра-

вих успешно. 

Тази минна кула в рудник 
„Челопеч” ли е?

Да, като тя се използва и 

до днес. Нейната функция е да 

спуска под земята и съответ-

но да връща горе асансьорната 

шахта, която извозва рудата 

и миньорите. Искам да подчер-

тая, че това беше първата кула 

в България от стоманен тип. Тя 

е с два асансьора. 

Втората кула, по която ра-

ботих като млад специалист 

и също е в експлоатация, е на 

мини „Върли бряг” край Бургас. 

Проектирал съм и обекти в 

минните структури на Мадан и 

Рудозем, имам реализирани про-

екти в Димитровград и в Божу-

рище.

От много години Ви вълну-
ва темата за състоянието на 
жилищния фонд у нас? Какво е 
то според Вас?

Много важен въпрос, защо-

то касае живота и здравето на 

българите. Почтш 50% от жи-

лищния фонд са фамилни едно, 

дву- и максимум триетажни 

сгради, някои от тях проекти-

рани и построени преди 40-50 и 

повече години. Както показа зе-

метресението в Пернишко през 

2012 г., сериозна част от тези 

постройки са проблемни. Инте-

ресното е, че при такъв тип 

строителство, ако са изграж-

дани по проект, а не от самоуки 

майстори, проблемите са малки. 

25% от жилищния фонд се 

падат на сгради със стомано-

бетонна носеща конструкция. 

Голяма сеизмична устойчивост 

имат зданията с едроплощен ко-

фраж, където съществена част 

от стените са стоманобетон-

ни. С най-стабилна сеизмична 

устойчивост са едропанелните 

сгради с техните конструк-

тивни елементи, които са ос-

таналите 25%. Съществува и 

антитеза, че тези обекти не 

са достатъчно устойчиви, но 

това е вярно само ако живеещи-

те по една или друга причина са 

премахнали някои от панелите 

в сградата. Дори и в подобен 

случай, особено когато това е 

съобразено с нормите, пак са с 

много добра устойчивост. Ис-

кам да подчертая нещо изклю-

чително важно – в публичното 

пространство от доста години 

се разпространява една версия, 

че едропанелните сгради у нас 

са с ресурс надеждност и дъл-

готрайност от 50 г., който вече 

е изтекъл за немалко от тях и 

те подлежат на събаряне. Това 

е абсолютно невярно.

Те имат същата надеждност 

и дълготрайност, както всички 

строителни системи от сто-

манобетонни и стоманени кон-

струкции. И хората, които оби-

тават жилищата в тях, изобщо 

не трябва да се притесняват от 

подобни некомпетентни стано-

вища. Все пак от страниците на 

в. „Строител“ призовавам етаж-

ните собствености да напра-

вят обследване на състоянието 

на конструкцията на сградите, 

в които живеят. Съответно ако 

е необходимо, да се изпълнят 

конструктивни усилващи мерки, 

защото тази собственост, как-

то я имаме от години, за секун-

ди може да я нямаме. Имаме мно-

го скорошен пример от Турция.

Енергийната ефективност 
(ЕЕ) на жилищата е много ак-
туална тема, по която Вие сте 
специалист. Очаква се нова 
вълна на обновяване в страна-
та с европейски средства. 

Чрез правилно проектирани 

и изпълнени мерки за ЕЕ се пес-

тят средства. При липсата на 

т.нар. ограждащи конструкции 

на сградите – фасадни стени, 

остъклени части и т.н., отопля-

вайки своите жилища през сту-

дените месеци и охлаждайки ги 

през лятото, изразходваме дос-

та повече енергия. Затова ще 

си позволя да направя критичен 

анализ на нашата нормативна 

база в сферата. Възприе се една 

наредба, за да отговорим на из-

искванията на ЕС, концентрира-

на изключително върху икономи-

ята на енергия. В нея се говори 

само за това, но не и за енергий-

ните характеристики на сгра-

дите, които са ключови. В много 

страни, като Белгия, Франция, 

даже и Румъния, са разделили 

нормите на проектиране на две 

части – строително-физическа, 

с която работи предимно архи-

тектурната колегия, а всичко 

останало, което е свързано с 

отопление, вентилация и кли-

матизация (ОВК), е в част „ин-

сталации”. Първо трябва да се 

приведе обвивката на сградата 

във вид за минимизиране на за-

губите на енергия и след това 

колегите от ОВК да направят 

необходимото. Тук вече можем 

да говорим и за използването на 

възобновяеми енергийни източ-

ници - фотоволтаици, ветроге-

нератори, термопомпи и т.н.

Работили сте по две ръко-
водства, които Българската 
асоциация за изолации в стро-
ителството издаде – за енер-
гийно ефективно обновяване 

на ограждащите конструкции 
на сградите и за проектиране 
и изпълнение на хидроизола-
ционни системи на сгради и 
съоръжения. Каква беше при-
чината да се разработят?

Заедно със специалисти от 

БАИС, когато преди десетина 

години започнаха да се санират 

сградите по различни програми, 

ние решихме, че трябва да дадем 

в детайли информация какво е 

необходимо да се прави по отно-

шение на енергийното обновява-

не. Първоначално го разпростра-

нявахме сред проектантите, 

след това сред инвеститорите 

(в началото това бяха общини-

те), последваха етажните соб-

ствености, надзорните фирми. 

От „Ръководство за енергийно 

ефективно обновяване на ограж-

дащите конструкции на сгради-

те и за проектиране” отпеча-

тахме 10 000 екземпляра и те 

бяха раздадени на всички субе-

кти, участващи в процеса. 

Другото „Ръководство хи-

дроизолационни системи на 

сгради и съоръжения” за пръв 

път обхваща всичко, свързано 

с проектиране и изпълнение на 

хидроизолационни и звукоизола-

ционни системи на сгради и съо-

ръжения, изяснява материалите 

и технологиите, детайлите и 

т.н. И по двете издания съм ра-

ботил съвместно с инж. Йордан 

Николов, който е изп. директор 

на БАИС и председател на сек-

ция „Изолации“ към КСБ. 

В последната година по ини-

циатива на Камарата на стро-

ителите в България и БАИС 

заедно с Катедра „Строителни 

материали и изолации“ в УАСГ 

започнахме съвместна работа 

по наредба на МРРБ, свързана 

с изпълнението на топлоизола-

ционни системи на сгради. За 

да може, като стартира про-

цесът енергийно обновяване на 

сградния фонд с финансиране по 

Националния план за възстано-

вяване и устойчивост, всичко 

това да се прави на базата на 

норматив, който да отразява 

вижданията на строителните 

компании. Заедно с КСБ изготви-

хме и ръководство от 150 стра-

ници в тази посока.

Проф. Назърски, какво Ви 
предстои от тук насетне? 
Времето е Ваше.

Продължавам да контакту-

вам с колегите си от УАСГ и да 

преподавам в университета, да 

коментирам казуси с инженери 

от практиката, които са мои 

бивши студенти. Само да сме 

здрави. 

А времето? Времето е на 

българските строители, наши 

възпитаници, които преобразиха 

и преобразяват България.

Снимка авторът
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Еврокомисарят 

по иновации, научни 

изследвания, кул-

тура, образование 

и  младеж Мари я 

Габриел е била до-

макин на конферен-

цията в Брюксел 

„Водородни долини 

в ЕС: примери за 

иновативни реше-

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

Европейската сметна палата (ЕСП) е установила, че грешките 

при разходите от бюджета на ЕС са се увеличили. Това става ясно 

от публикувания Годишен доклад на институцията. В него одитори-

те заключават, че отчетите на ЕС за финансовата 2021 г. дават 

точна и ясна представа за състоянието, приходите могат да се 

считат за незасегнати от грешки, а плащанията продължават да 

съдържат значително ниво неточности. От ЕСП също така от-

крояват рискове във връзка със средствата на ЕС, предоставени в 

отговор на кризата от пандемията и военната агресия в Украйна. 

За пръв път докладът съдържа отделно становище относно вре-

менния инструмент на ЕС – Механизма за възстановяване и устой-

чивост (МВУ).

Според одиторите общото ниво грешки при разходите от бю-

джета на ЕС се е увеличило през 2021 г. на 3% (за 2020 г. то е 2,7%). 

Почти две трети от одитираните разходи (63,2%) се оценяват 

като високорискови от институцията, което също представля-

ва увеличение в сравнение с 2020 г. (59%) и предходните години. 

„Правилата и критериите за допустимост, прилагани към този вид 

разходи, често са сложни и затова вероятността от грешки при 

тях е по-голяма. Високорисковите разходи продължават да съдър-

жат съществено ниво на грешки, приблизително 4,7% през 2021 г. 

(4% през 2020 г.).

Годишният доклад посочва, че през 2021 г. е извършено само 

едно плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост – към 

Испания. Одиторите са установили, че една от 52-те етапни цели, 

включени в испанското искане за плащане, не е била изцяло изпълне-

на. Те не считат въздействието от това за съществено, но уста-

новяват слабости в начина, по който Комисията оценява етапните 

цели, и призовават за подобрения в бъдещите оценки от този вид.

От ЕСП посочват, че неразплатените поети задължения от 

бюджета на ЕС са намалели през 2021 г. главно поради забавяния 

в усвояването на средствата при споделено управление по Мно-

гогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и възлизат 

на 251,7 млрд. евро в края на 2021 г. (за 2020 г. те са 303,2 млрд. 

евро). Въпреки това общият размер на неразплатените поети 

задължения (включително 89,9 млрд. евро за NextGenerationEU) e 

достигнал рекордно високо равнище от 341,6 млрд. евро. В доклада 

е записано, че продължават да съществуват значителни различия 

в усвояването от страна на държавите членки на Европейските 

структурни и инвестиционни фондове от бюджета за периода 

2014-2020 г. Докато Ирландия, Финландия и Кипър например са по-

искали повече от три четвърти от отпуснатите им средства, 

трите държави от ЕС с най-ниска степен на усвояване (Хърватия, 

Словакия и Малта) са използвали само малко над половината от 

сумите, разпределени за тях.

Европейската комисия 

представи предложения за 

осъвременяване на прави-

лата за свидетелствата 

за управление на МПС, в 

т.ч. за въвеждане на ци-

фрово свидетелство за 

управление, важащо в це-

лия ЕС, и нови разпоредби 

за улесняване на принуди-

телните мерки за изпъл-

нение на правилата за 

движение в трансграни-

чен план. Това се посочва 

в прессъобщение на Коми-

сията.

С помощта на нови-

те правила ще се повиши 

безопасността за всички 

участници в движението 

и ще се спомогне за това 

ЕС да постигне своето 

виждане „Нулева смърт-

ност“ – да няма загинали 

по пътищата на ЕС от 

2050 г. нататък. Благо-

дарение на тях водачите 

ще бъдат по-добре под-

готвени за превозните 

средства с нулеви еми-

сии и за управлението на 

МПС в градски условия 

заедно с велосипеди и 

други двуколесни превоз-

ни средства, както и с 

много пешеходци в бли-

зост. Чрез новите прави-

ла на младите водачи ще 

се даде възможност да 

трупат опит чрез упра-

вление на МПС с придру-

жител – от 17-годишна 

възраст младежите ще 

имат право да се учат да 

шофират и да получават 

свидетелство.

„Действащите правила 

на ЕС за трансгранични-

те принудителни мерки са 

допринесли за това чуж-

дестранните нарушители 

на правилата за движение-

то по пътищата да не ос-

тават анонимни, но въпре-

ки това през 2019 г. около 

40% от трансграничните 

нарушения са останали не-

наказани. Представеното 

предложение е предназна-

чено за справяне с този 

проблем, като се предвиж-

да правоприлагащите ор-

гани да получат достъп до 

националните регистри на 

свидетелствата за упра-

вление на МПС“, посочват 

от ЕК.

Комисията предлага 

също така засилване на 

ролята на създадените 

национални звена за кон-

такт, така че те да мо-

гат да си сътрудничат 

по-успешно с правопри-

лагащите органи, участ-

ващи в разследването на 

нарушенията. Това е мярка 

за преодоляване на сегаш-

ните пропуски в сътрудни-

чеството между държави-

те членки при разследване 

на нарушенията.

ния“. Това съобщиха от 

ЕК. Мащабното събитие 

е събрало евродепутати, 

иноватори, представите-

ли на европейските реги-

они, индустрията и ака-

демичните среди, които 

са разгледали водорода 

през призмата на науката 

и иновациите. На форума 

са представени 4 примера 

от държави членки на ЕС 

за успешно създаване на 

водородни долини в Европа, 

като един от тях е бил от 

Стара Загора. 

„Водородът е сред 

стратегическите обла-

сти, в които Европа се 

нуждае от добре коорди-

нирани политики, подкре-

пени от ефективни инвес-

тиции. Проектирането и 

развитието на водородни 

долини в Европа е необхо-

дима стъпка за постига-

не на климатичната неу-

тралност на континента. 

Създаването на европей-

ска мрежа от новатори 

и учени, инвеститори и 

предприемачи е ключово за 

съвместното предлагане 

и прилагане на добри ре-

шения. Това ще допринесе 

и за водородни политики, в 

центъра на които са ино-

вациите, образованието и 

науката“, е заявила Мария 

Габриел. 

На конференцията е ко-

ментирано, че на европей-

ско ниво подкрепа за наука 

и иновации в сферата има 

по програма „Хоризонт Ев-

ропа“ и публично-частното 

партньорство „Чист водо-

род“. С 2 млрд. евро ще се 

подпомогне създаването 

на европейска мрежа за 

внедряване на технологии 

за чист водород във всич-

ки сектори на икономика-

та. Освен това 200 млн. 

евро по плана REPowerEU 

са предвидени конкретно 

за водородните долини.

„Амбицията ни е ясна – 

броят на водородните до-

лини в ЕС да бъде удвоен 

до 2025 г. Сега трябва да 

преминем от фаза на опре-

деляне на стратегически 

цели до фаза на изпълне-

ние“, е изтъкнала комисар 

Габриел.
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„Подробният устрой-

ствен план (ПУП) на Со-

фийския околовръстен 

път (СОП) в участъка от 

автомагистрала „Люлин“ 

до ул. „Киевска“ в район 

„Витоша“ беше приет от 

Националния експертен 

съвет към Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

(МРРБ)“. Това съобщи кме-

тът на Столичната общи-

на Йорданка Фандъкова. Тя 

припомни, че трасето е с 

дължина 5,8 км и обхваща 

районите „Люлин“, „Красна 

поляна“, „Овча купел“ и „Ви-

тоша“. 

Проектът предвижда 

изграждане на три кръсто-

вища на две нива, които ще 

са разположени на ул. „Сухо-

долска“, на бул. „Президент 

Линкълн“ и на бул. „Никола 

Петков“. Ще бъде обособе-

на естакада за директното 

трасе на СОП. Предвидено 

е и поставянето на чети-

ри пешеходни пасарелки, 

както и реконструкция 

на язовирната стена на 

яз. „Суходол“. Ще бъде ре-

монтиран жп надлезът на 

линията София – Перник с 

възможност за бъдещото й 

удвояване.

От Столичната общи-

на информираха, че пред-

стои издаване на заповед 

за одобряване на плана от 

министъра на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството арх. Иван 

Шишков. След това Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

следва да започне процеду-

ри за избор на изпълнител. 

За участъка на СОП от 

ул. „Киевска“ до бул. „Бъл-

гария“ СО изготвя идейни 

проекти. Те обаче ще мо-

гат да бъдат процедирани 

едва след като завърши 

обжалването в съда на за-

поведта за изработване на 

ПУП.

Завърши цялостният 

ремонт на транспорт-

ния тунел на бул. „Царица 

Йоанна“ и на 7 март бе 

възстановено автомобил-

ното и трамвайното дви-

жение през съоръжение-

то. Дни преди обектът 

да бъде отворен, кметът 

на Столичната общи-

на Йорданка Фандъкова 

и зам.-кметът на СО по 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов 

извършиха проверка на ре-

ализираните СМР.

 „Тунелът беше в изклю-

чително лошо състояние, 

не беше ремонтиран, от-

както е построен, близо 30 

години“, посочи Фандъко-

ва. По думите й, преди да 

стартират дейностите, е 

имало опасност от падане 

на мазилка. Кметът на СО 

припомни, че строителни-

те работи са започнали в 

края на юни 2022 г. Обно-

вени са изцяло пътните 

платна в двете посоки и 

трамвайният релсов път, 

тротоарите, изпълнени 

са ново осветление, видео 

наблюдение, пожароиз-

вестяване. В тунела и по 

рампите от двете стра-

ни е направена облицовка 

от пана от еталбонд със 

светлоотразителни еле-

менти.

Дължината на съоръ-

жението е 453 м, ширина-

та му е 24 м, а височина-

та – 5 м. Изпълнител на 

дейностите е ДЗЗД „Лю-

лин Груп“, съставено от 

„Джи Пи Груп“ АД и „Смарт 

Билд Дигитал“ ЕООД. Ин-

вестицията е възлязла на 

12 699 729 лв. без ДДС.

Столични ят район 

„Илинден“ обяви общест-

вена поръчка за основен 

ремонт, реконструкция, 

рехабилитация и поддръж-

ка на обекти и елемен-

ти на уличната мрежа. 

В обхвата на дейности-

те влизат интервенции 

по пътните настилки и 

тротоарите, подлезите, 

надлезите, паркинги и 

др. съоръжения, основен 

ремонт, реконструкция, 

рехабилитация и поддръж-

ка на обекти и елементи 

на техническата инфра-

структура, полагане на 

хоризонтална маркировка, 

доставка, монтаж и под-

държане на технически 

средства за организация 

и безопасност на движе-

нието, аварийни ремонти 

на обектите (при необхо-

димост). Критерият „Тех-

ническо предложение“ ще 

носи 60 т. на кандидати-

те, а предложената цена 

- 40 т. 

Стойността на всич-

ки дейности, които ще се 

изпълняват в рамките на 

48 месеца, е 5 млн. лв. без 

ДДС. Оферти се приемат 

до 20 март. 

Столичните райони 

„Слатина“ и „Студент-

ски“ търсят изпълнители 

на паркинги. В „Слатина“ 

е обявена тръжна про-

цедура за изграждане и 

въвеждане в експлоата-

ция на надземно етажно 

съоръжение. Предложени-

ят срок за реализация на 

дейностите ще носи 15 т. 

на кандидатите, органи-

зацията за изпълнение на 

строителството ще е с 

тежест 25 т., а цената – 

60 т. Прогнозната стой-

ност на обществената 

поръчка е 6 435 000 лв. 

без ДДС, а срокът за осъ-

ществяване на възложе-

ните работи - 360 дни. 

Оферти могат да се по-

дават до 28 март.

В район „Студентски“ 

търсят изпълнител за об-

лагородяването на зелени 

площи и изграждането на 

паркинг. Подходът към съ-

оръжението е от същест-

вуваща към момента рам-

па и от ул. „Акад. Стефан 

Младенов“. В описанието 

на процедурата се посоч-

ва, че цената не е един-

ственият критерий за 

възлагане. Стойността 

на предвидените дейнос-

ти е 208 180 лв. без ДДС, 

а продължителността на 

изпълнението ще е 40 дни. 

Оферти се приемат до 27 

март. 

СО в изпълнение на 

Програмата за ремонт и 

изграждане на общинска 

спортна инфраструк-

тура за 2023 г .  пред-

стои да обяви сесия за 

набирането на проекти 

за обновяването на съ-

оръжения. Средствата 

за изпълнение на обек-

тите се осигуряват от 

бюджета на общината 

и за тази година ще са 

в размер на 440 хил. лв. 

Годишният план на Про-

грамата включва финан-

сиране на проекти в две 

подпрограми -  „Образо-

вателна спортна инфра-

структура“ и „Спортна 

и спортно-туристиче-

ска инфраструктура със 

свободен достъп“. Всяка 

от тях е разделена на по 

два модула – съответно 

„Ремонт на външна обра-

зователна спортна база“ 

и „Оборудване на външна 

образователна спортна 

база“, „Ремонт на спорт-

на инфраструктура със 

свободен достъп“ и „Ре-

монт/възстановяване на 

спортно-туристическа 

инфраструктура със сво-

боден достъп“. 

С проекти могат да 

кандидатстват районни 

администрации, като е 

възможно да подават по 1 

предложение по всяка под-

програма. Акцент тази 

година ще е ремонт на 

общинска спортна инфра-

структура. 

Над 380 хил. лв. от приватизация ще 

бъдат инвестирани в две спортни пло-

щадки в район „Надежда“. Единият обект 

е разположен в междублоково простран-

ство до бл. 435 в жк „Надежда 4“. Спорт-

ната площадка е с площ 660 кв. м и пред-

ставлява игрище за футбол, като се 

нуждае от ремонт на оградата, подмяна 

на настилката от изкуствена трева и на 

съоръженията. Дейностите са на стой-

ност 120 058,06 лв.

Другото игрище, което се планира да 

се ремонтира, е в двора на 101 СУ „Бачо 

Киро“ с площ 2420 кв. м. Целостта на 

оградата на съоръжението е нарушена – 

части от нея са отстранени, има разкъ-

сани мрежи и стърчащи метални елемен-

ти. Проблеми има и по фундаментите на 

оградата, което налага спешно да бъде 

ремонтирана. Също така настилката на 

площадката е силно ерозирала, с множе-

ство дупки, деформации, без очертания и 

маркировка. Стойността на предвидени-

те дейности е 188 903 лв. 

Предстоят процедури за избор на изпълнител

       Хаспелът 
за керемиди 
BUMPA

www.keremidka.com  
sales@keremidka.com  
0877360060

Отличният помощник 
във Вашата 
строителна фирма
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Росица Георгиева

Г-н Милков, какво по-
казват данните за изпъл-
нението на бюджета на 
община Русе за 2022 г. и 
как започна годината за 
местната власт без при-
ета финансова рамка?

Предвиждаме бюдже-

тът на община Русе за 

2023 г. да е в размер на 215 

млн. лв., но естествено 

първо трябва да изчакаме 

приемането на държав-

ния. Очакваме това да се 

случи през юни, което ще 

е значително закъснение. 

Забавяне имаше и в прие-

мането на финансовата 

рамка на държавата за 

2022 г., съответно и на 

бюджета ни, размерът на 

който беше 187 798 033 лв. 

Въпреки това постигнахме 

по-висок процент изпълне-

ние спрямо 2021 г. Реали-

зирахме 122% собствени 

приходи и голяма част от 

капиталовата програма.

 

Каква планирате да 
бъде строителната про-
грама на община Русе 
за настоящата година? 
Какви проекти ще реали-
зирате?

Започваме кампания 

за мащабно подобряване 

на градската среда, като 

предвиждаме парите да 

бъдат осигурени от об-

щинския бюджет, от дър-

жавата и с кредити. За 

първи път през 2022 г. 

заложихме над 5 млн. лв. 

собствени средства за ре-

монти на междублоковите 

пространства и бяха обно-

вени паркингите на над 60 

жилищни сгради в най-ста-

рите квартали на града. 

През 2023 г. ще отделяме 

в местния бюджет не по-

малка сума за поетапното 

и системно асфалтиране и 

в други райони. 

Разполагаме  с  3 , 2 

млн. лв., отпуснати от 

държавата, за основен 

ремонт на ключови улици, 

като „Плиска“, „Доростол“, 

„Солун“ и „Тулча“, по които 

ежедневно преминават хи-

ляди русенци. 

Имаме и кредитно фи-

нансиране от 12 млн. лв., 

с тях ще реновираме над 

28 обекта в критично 

състояние в целия град, 

на които не е извършван 

основен ремонт през по-

следните години. Решили 

сме общината да не плаща 

задължения в рамките на 

2-годишния гратисен пе-

риод. Така средствата ще 

могат бързо да се вложат, 

преди да се обезценят от 

инфлацията, и ремонтите 

да се извършат в рамките 

на 24 месеца. За всяка ули-

ца ще се направи проекти-

ране и цялостно обновява-

не на пътната настилка и 

тротоарите. Там, където 

велосхемата на Русе пред-

вижда велоалея, такава ще 

бъде проектирана и изгра-

дена. 

Подехме и кампания за 

ремонти на най-аморти-

зираните общински жили-

ща. Общината разполага с 

фонд от около 1900 такива 

и условията в тях не са до-

бри, така че тези обекти 

имат спешна нужда от ре-

новиране. 

Започна подготовка-

та за строителството 

на голям паркинг за 600 

тежки товарни камиона 

и избрахме изпълнител за 

изграждането на още един 

тир паркинг – и двата ще 

се направят върху терени 

общинска собственост. С 

тях ще намалим тежкото-

варния трафик и градът ни 

ще започне да печели от 

кръстопътното си место-

положение. 

Предстои да старти-

ра и строителството на 

многофункционален плувен 

комплекс в Парка на младе-

жта. Той ще разполага с 3 

басейна – открит 50-мет-

ров, закрит с размери 25 на 

33 м и детски. Ще се обо-

собят още фитнес, зала за 

конференции, СПА център и 

заведение за хранене. 

Работи се и по новата 

детска градина в центъ-

ра на града. В процес на 

изпълнение е скейт пло-

щадката. Скейт частта й 

възлиза на 960 кв. м и в тях 

ще се включат две основ-

ни секции – боул и стрийт 

(с елементи от градската 

среда). Срокът за изпъл-

нение на строително-мон-

тажните дейности е 6 

месеца.

Какъв е финансовият 
ресурс, който усвоихте 
за изминалия програмен 

период, и към какви проек-
ти се насочвате за 2021-
2027 г.?

В приключващия период 

2014-2020 г. община Русе е 

реализирала като бенефи-

циент 32 проекта, за кои-

то е получила 121 млн. лв. 

безвъзмездна финансова 

помощ от оперативните 

програми. 

Подготвяме се активно 

и за настоящия програмен 

период 2021-2027 г., като 

отправната ни точка е 

Планът за интегрирано 

развитие на община Русе. 

Документа разработихме 

изцяло със съдействието 

на гражданите, които из-

пратиха стотици предло-

жения. Заложили сме про-

екти за подобряване на 

пътната инфраструктура, 

изграждане на Младежки 

център, ремонти на клю-

чови за града сгради като 

Художествената галерия, 

обновяване на училищната 

база, направа на велоалеи 

и др.

Как се справят стро-
ителите в Русе, при по-
ложение че все още няма 
индексация на строител-
ните договори? Колко 
договори попадат в хипо-
тезата да бъдат индекси-
рани и реално има ли риск 
проекти да не бъдат реа-
лизирани?

Н ие  н аправи х ме  3 

анекса за строителни 

договори, за които Ме-

тодиката е приложима в 

съответствие със Закона 

за обществените поръчки. 

Предвид тези промени сме 

заложили допълнителен фи-

нансов ресурс в бюджета 

на община Русе за 2023 г. 

Напълно възможно е броят 

на анексите да се увеличи, 

тъй като изпълнителите 

имат право да ни уведо-

мят, че желаят да сключат 

такова споразумение, и въз 

основа на Методиката 

следва да се прецени има 

ли основание за прилагане-

то й.

 

Какъв е интересът 
към новата програма за 
енергийно обновяване, 
която ще се изпълнява с 
финансиране от Нацио-
налния план за възстано-
вяване и устойчивост? 
В Русе каква част от жи-
лищния фонд отговаря на 
условията и може да полу-
чи средства за саниране?

Гражданите задават 

много въпроси на админи-

страцията и се интересу-

ват от програмата. Общи-

на Русе е една от малкото 

в страната, която ще под-

помогне финансово изда-

ването на техническите 

паспорти, енергийните об-

следвания и архитектурни-

те заснемания на блокове-

те, които ще се санират. 

Информацията към този 

момент е, че над 30 сдру-

жения на собственици са 

новосъздадени или пререги-

стрирани. Оказва се, че ня-

колко 15-етажни блока с по 

над 90 апартамента са се 

организирали по-бързо от 

тези с по 4-5 етажа. Дори 

в първия такъв обследване-

то вече приключва. 

Ние осигурихме служи-

тели, които непрекъснато 

да дават информация на 

русенци, да им разясняват 

всичко неясно, както и да 

помагат на гражданите на 

място при попълването на 

документите. 

Обнадежден съм и вяр-

вам, че ще съумеем да 

приложим мерките на въз-

можно най-много места. 

Основното е сдруженията 

да не губят време и да се 

организират бързо, защото 

обследванията отнемат 

над 40 дни, а документите 

трябва да се подадат в об-

щината до 10 май. 

Допустими кандидати 

по програмата са всички 

многофамилни жилищни 

сгради, проектирани пре-

ди 26 април 1999 г., на три 

или повече етажа с шест 

или повече самостоятелни 

обекта, което предста-

влява значителна част от 

жилищния сграден фонд в 

Русе.

Какъв е броят на из-
дадените строителни 
разрешения в Русе и към 
какъв вид проекти проя-
вяват интерес инвести-
торите?

До края на 2022 г. са 

издадени 606 строителни 

книжа на територията на 

Русе. Предвид ситуацията 

с непрекъснато нараства-

щите цени на електрое-

нергията по-голяма част 

от инвеститорите се 

ориентират към изграж-

дане на фотоволтаични 

системи за постигане на 

енергийна независимост.

Каква е равносмет-
ката Ви за свършеното 
като кмет за приключва-
щия мандат 2019-2023 г.? 

Този период е пълен с 

предизвикателства, но и 

с много стъпки в правил-

ната посока. Ковид криза-

та започна само няколко 

месеца след избирането 

ми за кмет на Русе. Беше 

тежко както за всеки чо-

век, така и за администра-

циите, но обстановката 

бавно се нормализира. 

След това настъпи война-

Кметът Пенчо Милков: 

В града се изгражда модерна скейт площадка

Велоалея на ул. „Потсдам“
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та в Украйна, заради която 

в Русе посрещнахме хи-

ляди семейства бежанци. 

Оттам се обостри и друг 

проблем – заради наруше-

ните доставки през Черно 

море се увеличи броят на 

тировете, минаващи през 

територията ни. Сега го 

разрешаваме със строи-

телството на големи пар-

кинги върху общински имо-

ти, за които споменах. За 

втория паркинг, който ще 

се намира в съседен имот, 

беше подписан договор и 

вече тече подготовка за 

изграждането му. За него 

беше проведен конкурс за 

учредяване на възмезд-

но право на строеж върху 

терен общинска собстве-

ност за срок от 30 г. Фир-

мата, която спечели, изпла-

ти малко над 1 млн. лв. на 

община Русе преди подпис-

ване на договора, а оста-

тъкът от достигнатата 

на конкурса цена ще се за-

плаща на 29 равни годишни 

вноски, или малко под 600 

хил. лв. на 12 месеца, което 

ще осигури твърди приходи 

в хазната ни. 

През 2021 г. инфлация-

та също се отрази на бю-

джета ни. Започнахме да 

строим фотоволтаични 

инсталации по сградите 

си, наложи се и индексация 

на договорите в строи-

телството. Миналата 

година „Водоснабдяване и 

Канализация“ ООД – Русе 

стартира най-мащабния 

инфраструктурен проект 

от десетилетия – масова-

та подмяна на водопровод-

ната мрежа в целия град. 

Там усилията ни изцяло 

са насочени към това да 

контролираме множество-

то изпълнители и улиците 

след това да бъдат върна-

ти в добро състояние. 

Всички тези предиз-

викателства се случват 

на фона на сменящите се 

правителства – 5 на брой, 

очакваме шесто. Огромни 

са усилията ни да запоз-

наем всеки нов кабинет с 

проблемите на Русе и ре-

гиона. Неотклонно следва-

ме целта си управляващи-

те да видят общината ни 

като един от ключовете за 

развитието на България. 

Със съвместни дейности 

бяха направени значителни 

крачки в правилната посо-

ка. Автомагистралата от 

Русе до Велико Търново бе 

определена за обект от 

национално значение, кое-

то следва да улесни проце-

дурите по изграждането й. 

Наред с това за първи път 

измежду 5 възможности 

държавата ясно посочи 

къде да бъде следващи-

ят мост над река Дунав. 

Русе вече е приоритет и 

участва в стратегическо 

решение, което трябва да 

се реализира с последова-

телна работа между дър-

жавните институции от 

двете страни на реката.

Как работите с Об-
ластното представител-
ство на КСБ в Русе? Има 
ли сфери, в които можете 
да си сътрудничите по-
активно? 

Работя добре със стро-

ителния сектор в община-

та. Смятам, че можем да 

си съдействаме за привли-

чането на повече млади 

хора в бранша.

 

Следите ли вестник 
„Строител“?

Подобряването на сре-

дата е сред приоритети-

те в управлението ми и 

изданието на КСБ е цен-

но тъкмо защото ми дава 

възможност да научавам 

за тенденциите и предиз-

викателствата пред стро-

ителния сектор.

Ремонт на Парка на Възрожденците

В Русе се изпълнява мащабна програма за модернизация на пътната инфраструктура
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Дейности се изпълняват във всички райони 
на града

Страницата подготви 
Елица Илчева

Малки улици и междуб-

локови пространства във 

всички райони на Варна, 

които не са били обно-

вявани десетилетия, ще 

бъдат ремонтирани със 

150 млн. лв., осигурени от 

бюджета на общината 

и други източници. Част 

от реконструкциите са 

приключили, други са в ход, 

а останалите започват 

най-късно през март. Това 

съобщи кметът на Варна 

Иван Портних.

Сред  обектите са 

труднопроходими улици 

в местността Добрева 

чешма,  натоварената 

ул. „Девня“ и трасе към 

Южна промишлена зона, 

както и всички улици, попа-

дащи в бъдещата Зелена 

зона. По част от трасе-

тата ще има и велоалеи. В 

списъка с обекти са вклю-

чени ул. „Подвис“ и пътят 

към кв. „Виница“, чието из-

пълнение се отлагаше за-

ради забавения старт на 

проекта за строителство 

на канализация и подмяна 

на водопроводи, касаещ 

над 14 000 имота в града и 

крайградските зони. 

Реконструкцията на водопроводната 

и канализационната мрежа на Казанлък 

е завършена на 70%. Това съобщиха от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – 

Стара Загора, като посочиха, че в срок 

до юни т.г. ще завършат всички дейности 

по проекта, който се реализира по Опера-

тивна програма „Околна среда 2014-2020“. 

Изпълнител е Обединение „ВиК – Казанлък 

2020“. 

Миналата седмица от пресцентъра 

на общината информираха, че в централ-

ния участък на града по бул. „23-ти Пехо-

тен Шипченски полк“ и улиците „Христо 

Ботев“, „Москва“, „Витоша“ и „Цар Осво-

бодител“ е започнало асфалтиране. Два 

пласта по 4 см асфалтобетонова настил-

ка ще бъдат положени и на още 19 улици.

Техническият проект 

за цялостно обновяване 

на Колодрума в Сливен 

вече е изготвен. Пред-

стои разглеждането му 

от експерти за всяка от-

делна част, съобщиха от 

общината. 

„Идеята е Колодру-

мът, освен като спортен 

обект, да се развие като  

многофункционално съо-

ръжение за провеждане 

на културни и спортни 

мероприятия през цялата 

година за всички граж-

дани на Сливен“, е казал 

кметът на общината 

Стефан Радев.

През 2021 г. местната 

администрация обяви кон-

курс за идеен проект за 

възстановяване на съоръ-

жението, който включва-

ше и благоустрояване на 

прилежащите площи. На 

първо място е класирана 

разработката на „Ателие 

М плюс“, която е послужи-

ла като основа за изготвя-

не на техническия проект.

Проектът „По стъпала-

та на времето“ на младите 

архитекти Милена Раева, 

Поморие ще кандидатства по На-

ционалния план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ) за финансиране за 

енергийно обновяване на всички сгра-

ди на кметства и читалища в 16-те 

населени места на територията на 

общината, или общо 25 обекта. Проек-

тът за повишаване на ЕЕ на публичния 

сграден фонд предвижда за гр. Поморие 

саниране на сградата на Районния съд 

и изграждане на фотоволтаична ин-

сталация със система за съхранение 

на енергията на читалище „Просве-

та 1888“. Това е съобщил кметът на 

общината Иван Алексиев на среща с 

негови колеги и представители на чи-

талищата и е допълнил, че има избран 

изпълнител по поръчката за пълно архи-

тектурно заснемане, изготвяне на об-

следване за установяване на техниче-

ските характеристики и съставяне на 

технически паспорти за всяка сграда. 

Община Поморие е обявила общест-

вена поръчка за избор на изпълнител за 

обследване и съставяне на технически 

паспорти на 42 многофамилни сгради в 

Поморие и Каблешково. 

Кметът Иван Алексиев и експерти 

от администрацията са провели раз-

яснителна кампания сред представи-

телите на етажната собственост за 

стъпките за кандидатстване и мерки-

те, които ще се финансират по НПВУ. 

„Въпреки кратките срокове благодаря 

за бързата организация от страна на 

сдруженията на собствениците, защо-

то целта на община Поморие е макси-

мално да се възползва от средствата, 

които ни се предоставят за саниране 

на блоковете, с което изцяло ще проме-

ним облика на много от сградите ни“, е 

посочил Алексиев.

Посетителският цен-

тър „Поморийско езеро“ 

ще се превърне в приро-

донаучен филиал на Исто-

рически музей – Поморие. 

За целта ще се направи 

ремонт на покривната 

тераса и дворното прос-

транство, както и дос-

тавката и монтаж на 

система за мониторинг и 

система за визуализация 

и експониране на природ-

ното и културно наслед-

ство. 

„Реализацията стана 

възможна, след като през 

2020 г. общината получи 

от държавата право на 

управление на обекта, 

който се стопанисваше 

от Сдружение „Зелени 

Балкани“, посочват от 

общината. 

Проектът „Подобря-

ване и използване на еко-

логичните дадености на 

МИРГ „Поморие“ чрез раз-

витие на посетителки 

център „Поморийско езе-

ро” се финансира по „Про-

грамата за морско дело 

и рибарство 2014-2020“. 

Срокът на изпълнение е до 

30 ноември тази година.

Ива Митева и Изабел То-

дорова спечели конкурса за 

идейно развитие на Водна-

та кула в Димитровград. 

Той предлага метално вито 

стълбище със снимки и до-

кументи от историята на 

кулата и закрита панорамна 

площадка. 

В състезанието участ-

ваха шест разработки, а 

резултатите бяха обявени 

от председателя на жури-

то арх. Владимир Милков, 

председател на Камарата 

на архитектите в България.

Победителите разглеж-

дат Водната кула като 

монумент с важна роля за 

историята и идентичност-

та на града. Авторският 

колектив е инспириран от 

височинате и гледката към 

целия град и предлага от-

варяне на обекта за това 

предназначение. Предложе-

нието е в унисон с типоло-

гичните свойства и прос-

транствените ограничения, 

последващи от решението 

за обемно съхранение. Съ-

щевременно и в реверанс 

към оригиналната функция 

приземният етаж се отваря 

архитектурно и функционал-

но и става дом на чешма за 

жителите на града. 

От местната админи-

страция съобщиха, че ще 

се търси финансиране за 

реализация на новата визия 

на Водната кула.
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Започва подготовка за техническото 

проектиране на централната пешеходна 

зона на Добрич, съобщи кметът на общи-

ната Йордан Йорданов, като добави, че 

дейностите са възложени на проектант-

ско бюро „Албена“. Пешеходната зона на 

централната градска част на Добрич е 

над 40 хектара. Реализацията на проекта 

за развитие, благоустройство и дизайн на 

пространството ще се извърши на етапи.  

Предстои проектантите да направят 

допълнителни геодезически проучвания, 

заснемане на канализацията, избор на 

технология за премахване на старата 

настилка, срещи с енергоразпределител-

ното дружество.

Проектът е одобрен от ОбС и ще се внесе за съгласуване в МРРБ
Страницата подготви 
Елица Илчева

Споразумение за съвместна ра-

бота по важни инфраструктурни 

проекти ще бъде подписано между 

кмета на Пловдив Здравко Димитров 

и ген. директор на Национална ком-

пания „Железопътна инфраструкту-

ра“ НКЖИ инж. Златин Крумов. След 

като Общинският съвет одобри 

проекта, местната администрация 

може да го внесе за съгласуване в 

Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството.

Сътрудничеството между две-

те институции включва 5 обекта, 

изпълнявани от НКЖИ с финансира-

не по европейски програми. Това са 

модернизацията на жп възел „Плов-

див” и пробивът под Централна гара; 

ремонт на жп участъците Пловдив 

– Крумово и Пловдив – Скутаре; 

транспортно решение за връзка 

между булевардите „Христо Ботев” 

и „Македония” на мястото на Бетон-

ния мост; изграждане на естакада 

на бул. „Копривщица” с нов жп мост 

над Марица; рехабилитация на жп 

отсечката Филипово – Скутаре и 

гара Филипово. За всички тях НКЖИ 

има ангажимент да подготви тех-

нически проекти, а общината – да 

оказва съдействие за съгласуването. 

По искане на местната власт 

от НКЖИ е предоставено предло-

жение за инженерно-техническо 

решение за Бетонния мост, което 

включва два етапа – изграждане на 

конструкцията и на рампи, които ще 

я свържат с бул. „Христо Ботев” и 

бул. „Македония”. Първоначалният 

план беше да се събори съществу-

ващият мост, след като се изгради 

пробивът под Централна гара. Из-

граждането на пътните връзки от 

рампите на пробива под гарата е 

задължение на община Пловдив. 

Кметът на община Ма-

рица Димитър Иванов даде 

старт на последния етап 

от изграждането на во-

дния цикъл в с. Трилистник 

заедно с председателя на 

Общинския съвет Гергана 

Трендафилова и кмета на 

селото Мирчо Петров.

„След приключването 

на строителните работи 

селото ще стане едно от 

първите на територията 

на общината с напълно из-

градена канализация. Този 

финален етап включва 

строителство на ВиК ин-

фраструктура на централ-

ните улици „Първа“, „Трета“ 

и „Осма“ и цялостната им 

реконструкция. Благодаря 

за подкрепата на кмета 

Димитър Иванов, който 

винаги се е грижил за хо-

рата в община Марица“, 

подчерта Мирчо Петров.

Изграждането на нова сграда на Математиче-

ската гимназия „Акад. Кирил Попов“ ще бъде част от 

актуализацията на Плана за интегрирано развитие 

(ПИРО) на община Пловдив за периода 2021-2027 г. 

Предложението за включване на обекта в списъка с 

важните за града проекти беше направено по време 

на обществено обсъждане и сега се очаква решение 

на Общинския съвет.

„ПИРО беше приет през май 2022 г. и е от изклю-

чително значение за бъдещото кандидатстване по 

Програма „Развитие на регионите“. Тогава в него не 

беше включен списък с важните за общината про-

екти, тъй като трябваше да бъде съобразен с одо-

брените от ЕС програми, които пряко влияят върху 

изпълнението му“, посочват от общината. 

Сградата на МГ „Акад. Кирил Попов“ се ползва и от 

ОУ „Драган Манчов“, което затруднява учебния про-

цес и прави невъзможно въвеждането на едносменен 

режим на обучение. Чрез строителството на нова 

постройка това ще бъде преодоляно.

Друг важен проект, който влиза в ПИРО, е за мо-

дернизацията и реконструкцията на зоопарка. В плана 

се очаква да бъде включено и разширението на при-

юта за бездомни животни. 

Община Плевен е де-

позирала проекти за одо-

брение по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост за обновя-

ване и модернизиране на 

детските градини „Зорни-

ца“ и „Кокиче“,  училищата 

„Д-р Петър Берон” и „Сто-

ян Заимов”. Предвижда се 

извършване на основни 

ремонти с въвеждане на 

мерки за енергийна ефек-

тивност и монтаж на 

съоръжения за възобновя-

ема енергия за собствени 

нужди. 

Проектът за ДГ „Зо-

рница“ е за 1 998 114 лв., 

а този за ДГ „Кокиче“ – за 

1 468 398 лв. Най много 

средства са необходими за 

модернизация на СУ „Сто-

ян Заимов“ – 4 227 336 лв. 

Проектът за ОУ „Петър 

Берон“ е за 2 892 377 лв.

Два нови проекта ще променят обли-

ка на врачанския жилищен квартал „Мла-

дост“ през тази година, съобщи кметът 

на общината Калин Каменов. Първият 

е за нов вид детска площадка, каквато 

до момента няма във Враца. Тя ще е по-

крита, което ще даде възможност да се 

използва, когато времето е лошо и през 

летните горещини. Средствата за нея 

са отделени в бюджета, те са в размер 

на 140 000 лв.

Другият проект е за дворното прос-

транство на ДГ „Брезичка“, който цели да 

го превърне в съвременно място за от-

дих и занимания. С него общината канди-

датства по „Красива България“. Общата 

стойност на ремонтните дейности ще 

възлезе на около 400 000 лв.

Започва изграждането на нова фото-

волтаична централа на покрива на зда-

нието на община Сандански. Тя ще бъде 

изпълнена чрез монтаж на 33 панела вър-

ху съществуващия скатен покрив на ад-

министративната сграда. Те ще са с ви-

сока производителност и ще осигуряват 

мощност 15кW, като очакваните ползи са 

да се покриват около 21% от годишните 

енергийни нужди на общината.

На покрива на сградата на „Стройком-

транс“ ЕООД ще се изгради соларен парк 

за улично осветление. Централата ще е 

от два независими блока (всеки с мощ-

ност 7,5 kWp). Първият ще произвежда 

и зарежда електрическа енергия в акуму-

латорни батерии, от които в тъмната 

част на денонощието ще се захранва  

LED осветление на 7 улици. Вторият блок 

ще захранва други 10.

Започва обновяване 

с въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност 

на сградата на Областна 

дирекция на МВР в Перник, 

съобщиха от общината. 

Проектът ще се реали-

зира по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014-2020“. 

Административното 

здание на Областната 

дирекция на МВР – Пер-

ник, е построено през 

1951 г. и се състои от 

два корпуса, съответно 

на четири и пет етажа. 

Предвижда се да се поло-

жи топлоизолационна сис-

тема на външните стени 

и покрива, да се подмени 

съществуващата дърве-

на дограма. Ще се монти-

рат енергоспестяващи 

осветителни тела и нови 

отоплителни, ще се из-

гради рампа за хора с ув-

реждания, мълниезащита 

с изпреварващо действие 

и др. Заложена е и подмяна 

на покривната конструк-

ция.
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Стокообменът на България с Алжир през десет-

те месеца на 2022 г. е отбелязал ръст от над 400% 

спрямо същия период на 2021 г. Това е станало ясно 

по време на среща между министъра на икономика-

та и индустрията Никола Стоянов и посланика на 

Алжир в България Н.Пр. Байа Бенсмаил, съобщават 

от ресорното ведомство. 

Двете страни са обсъдили конкретни инициати-

ви за допълнително разширяване на икономическото 

сътрудничество и засилване на търговските връз-

ки. Министър Стоянов е подчертал резултатите в 

сферата на информационните и комуникационните 

технологии на България и е предложил да се набеле-

жат инициативи за обмяна на опит в дигиталната 

икономика. Н.Пр. посланик Бенсмаил е подчертала, 

че двете страни могат да обменят информация за 

нуждите на отделните национални сектори, за да 

бъдат по-добре идентифицирани възможностите за 

активизиране на двустранните бизнес партньор-

ства.

Двамата са обсъдили и последващи съвместни 

действия за засилване на бизнес контактите меж-

ду България и Алжир.

България се изкачи с две мес-

та напред в международната кла-

сация за иновации на Световната 

организация по интелектуална 

собственост (WIPO) и заема 35-о 

място от 132 държави според Гло-

балния индекс за конкурентоспо-

собност за 2022 г. Това е казал 

зам.-министърът на икономиката 

и индустрията Янко Топалов на се-

минар „Иновации и устойчивост в 

дипломацията“, който се е провел 

в София. 

От Министерството на иконо-

миката и индустрията информират, 

че Топалов е представил тематич-

ните области, към чието ускорено 

развитие насочва усилията си Бъл-

гария – „Информационни и комуника-

ционни технологии“, „Мехатроника 

и микроелектроника“, „Индустрия за 

здравословен живот“, „Биоикономика 

и биотехнологии“, „Нови технологии 

в креативните и рекреативни ин-

дустрии“, „Чисти технологии“, „Кръ-

гова и нисковъглеродна икономика“. 

Те са структурирани в Иновацион-

ната стратегия за интелигентна 

специализация на база конкурентно 

предимство и капацитет в това на-

правление.

„От решаващо значение е Бъл-

гария да продължи да развива по-

тенциала си за иновации и да го 

превърне в пазарни продукти, кои-

то създават реални предимства за 

предприятията и потребителите, 

да активизира научно-техническото 

сътрудничество и да отвори научно-

то си и иновационно пространство 

за страните, с които си сътрудничи, 

и с приятелските държави“, е заявил 

зам.-министър Топалов. Той е дал за 

пример активизирането на българо-

емиратските отношения. „Продъл-

жава тенденцията за ръст на дву-

странния стокообмен – с 25%, или 

общо 143,1 млн. щ.д., за първите 10 

месеца на 2022 г. Българският износ 

е около 2/3 от стокообмена“, е казал 

още Янко Топалов.

С решение на Надзорния съвет на „Фонд 

мениджър на финансови инструменти в 

България“ ЕАД (Фонд на фондовете) от 

02.03.2023 г. е обявен конкурс за избор и на-

значаване на трима членове на Управител-

ния съвет на дружеството и възлагане на 

финансови групи в Югоиз-

точна Европа – „Еврохолд 

България“ АД, отчита сил-

но представяне през по-

следното тримесечие на 

2022 г., с което изпраща 

още една успешна година 

в историята. Това съоб-

щиха от дружеството, 

като уточниха, че през из-

миналия период холдингът 

е регистрирал близо 77% 

ръст на приходите спря-

мо предходната година 

до над 6,3 млрд. лв. и около 

52% увеличение на печал-

бата преди лихви, данъци и 

амортизации до почти 286 

млн. лв. Консолидираният 

отчет на компанията по-

казва още, че нетната пе-

чалба се повишава с 8,8% 

за година до 68,3 млн. лв.

„Най-голям принос за 

резултатите има енер-

гийният бизнес, който 

оперира под бранда „Елек-

трохолд“, формира повече 

от половината от прихо-

дите и подобрява значи-

телно рентабилността на 

холдинга. Това е първият 

годишен отчет, в който 

са консолидирани изцяло 

резултатите на друже-

ствата, които „Еврохолд“ 

придоби през 2021 г. от 

чешката CEZ“, подчерта-

ват от компанията.

Отчетът сочи, че за-

страхователният бизнес 

на „Еврохолд“, концентри-

ран в „Евроинс Иншурънс 

Груп“ АД (ЕИГ), продължава 

да бележи стабилен ръст 

благодарение на успеш-

ната дейност на почти 

всички застраховател-

ни поделения на групата. 

Брутният премиен приход 

на ЕИГ се увеличава с 24% 

за година до приблизител-

но 1,7 млрд. лв.  

Най-голямото дъщер-

но подразделение на ЕИГ 

– „Евроинс Румъния“, е 

приключило 2022 г. с 62,2 

млн. лв. печалба преди 

данъци. През изминалите 

месеци ръководството 

на групата е предприе-

ло ключови мерки, които 

гарантират още повече 

финансова стабилност на 

румънското дружество. 

От „Еврохолд“ допъл-

ват, че в края на декември 

м.г. ЕИГ е продало застра-

хователните си операции 

в Беларус и Русия. Съще-

временно компанията е 

запазила непроменени 

участията си в другите 

държави в този регион – 

Грузия и Украйна. Двете 

местни подразделения на 

групата в Украйна успяха 

да се адаптират в услови-

ята на война и продължа-

ват да развиват дейност.   

„Приключваме година 

на предизвикателства, 

каквито едва ли можехме 

да си представим. Ис-

крено съм удовлетворен, 

че успяхме да се справим 

в подобна ситуация и да 

подобрим допълнително 

представянето ни в две-

те основни направления 

– енергетика и застрахо-

ване. Енергийният сектор 

посрещна огромни предиз-

викателства през 2022 г., 

но ние успяхме да извлечем 

най-доброто от предос-

тавените възможности 

и очаквам добри резулта-

ти и през тази година“, е 

коментирал Кирил Бошов, 

председател на УС на „Ев-

рохолд“. Той е изтъкнал, че 

всички застрахователни 

дружества на „Еврохолд“ 

са добре капитализирани.

управлението на ФнФ. Това гласи официал-

ното съобщение на Фонда, от което ста-

ва ясно, че заявления за участие се прием-

ат до 17 март. Конкурсът ще се проведе на 

три етапа - проверка на съответствието 

на представените документи, оценка на 

концепцията за развитие на публичното 

предприятие и интервю. 

Най-големият публичен 

холдинг в България и една 

от водещите енергийни и 
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Георги Сотиров

Д-р Илиева, девизът на  
ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико 
Търново, е „Училище с история, 
бъдеще и традиции“. Разкаже-
те ни повече за учебното за-
ведение, за неговото минало и 
какво предлага сега на своите 
възпитаници.

Професионалната гимназия 

по строителство, архитектура 

и геодезия „Ангел Попов” е от-

крита като Техническо училище 

през 1943 г. През 2023 г. чества-

ме 80-годишен юбилей. Учебното 

заведение е с дълголетна исто-

рия и утвърдени традиции. То 

носи името на видния търновски 

общественик, предприемач и ин-

дустриалец Ангел Попов, който е 

дарил парцела и 7 млн. лв. за по-

строяването му.

 За изминалото време в ПГСАГ 

са се обучили над 9500 ученици 

по специалностите „Строител-

ство”, „Архитектура”, „Геодезия”, 

„Транспортно строителство”, 

„Водно строителство”, „Парково 

строителство и озеленяване”, 

„Строителство и архитектура”, 

„Вътрешна архитектура”, „Про-

изводство на мебели”, „Архите-

ктурна реставрация”. 

За една образователна ин-

ституция 80 г. са неоценимо 

духовно богатство. Опитът и 

традициите ни помагат да по-

беждаваме трудностите в на-

стоящето, за да имаме шанс в 

бъдещето.

Учебната ни база е изцяло об-

новена след основен ремонт, кой-

то реализирахме по Оператив-

на програма „Региони в растеж 

2014-2020“. Класните стаи са 

модерно обзаведени и оборудвани 

с мултимедии. На територията 

на гимназията ни има изградена 

Wi-Fi мрежа, разполагаме с 4 ком-

пютърни кабинета, в които се из-

ползват съвременни CAD програ-

ми. Стаите по физика и химия са 

оборудвани с интерактивни дис-

плеи и ново модерно обзавеждане.

Освен това в ПГСАГ „Ангел 

Попов“ има специализирани каби-

нети за обучение по дисциплини-

те, които предлагаме, модернизи-

рани по Националната програма 

„Професионално образование и 

обучение“ на МОН, обзаведени и 

оборудвани със съвременни чер-

тожни маси и стативи, елек-

тронни измервателни уреди, 

мултимедийни дисплеи, демонс-

трационни макети и тренажори.

Изключителна гордост за 

нас е STEM центърът ни, изпъл-

нен като мултифункционално 

пространство в областта на 

проектирането и дизайна. За по-

висока добавена стойност на 

предлаганото обучение използ-

ваме съвременни уреди като 3D 

принтер, лазерна фреза, плотер 

за разпечатване на едромащабни 

чертежи и дрон за заснемане. 

Учениците ни разполагат и с 

библиотека, която обогатяваме с 

нови печатни издания в областта 

на изучаваните при нас професии.

Физкултурният ни салон също 

е напълно обновен. Той е с топла 

връзка към основната сграда. 

Имаме фитнес зала с разноо-

бразни уреди, както и спортна 

площадка с настилка за игра на 

волейбол и баскетбол.

Разполагаме и с театрален 

салон, който освен за празници и 

отбелязване на събития използ-

ваме ежедневно за извънкласни 

занимания.

В общите пространства на 

сградата са обособени зони за 

неформална комуникация с барба-

рони, дивани и масички. 

Обучението в ПГСАГ се под-
чинява на нови принципи, създа-
дени са доста клубове. Какви са 
те?

Учениците ни придобиват 

знания и умения не само в редов-

ните учебни часове, но и по време 

на занимания по интереси. Сфор-

мирали сме множество клубове 

с национално финансиране, сред 

които са „Архимед”, „Любители 

на математиката”, „Строител-

ство”, „BIM проектиране”, „Млад 

строител”, „Приложен софтуер в 

строителството”, „Дизайн и ви-

зуализация“, „Стенописът в инте-

риорния дизайн” и др.

По Националната програма 

„Заедно в изкуствата и спорта“ 

имаме създадени клубове по фут-

бол и волейбол, вокална група, 

театрална и трупа за народни 

танци. 

Провеждаме и производ-

ствена практика на учениците 

в реална работна среда, като 

партньор на гимназията в това 

направление са строителните 

фирми от областта, проектант-

ските бюра, различни компании в 

сферата на дизайна и парковото 

строителство. Участваме в дей-

ности, свързани с развиването 

на публичните озеленени площи 

и заснемането на обществени и 

административни сгради.

ПГСАГ „Ангел Попов“ предос-

тавя на своите възпитаници и 

възможност за практика в реал-

на работна среда и в рамките на 

Европейския съюз. Притежаваме 

Акредитация за мобилност по 

програма „Еразъм +“. През насто-

ящата учебна година наши учени-

ци и учители бяха в Португалия по 

проект „BIM в строителството”.

С амбиция сме от учебната 

2023/2024 г. да въведем и ино-

вативен предмет „Дигитализа-

ция на строителството”, който 

представя строителството 

като един цялостен 3D модел, 

съвкупност от последователни 

технологични процеси и опера-

ции.

Традиционно учебното заве-
дение жъне успехи в извънклас-
ни мероприятия като Национал-
ното състезание „Най-добър 
млад строител”.

Резултатите от труда на 

педагозите и усилията на въз-

питаниците ни са красноречиви 

– отборите ни заемат призови 

места в международни, нацио-

нални и регионални състезания и 

конкурси, свързани с професиите. 

Мисията на целия екип на ПГСАГ 

„Ангел Попов” е да даде възмож-

но най-качественото образова-

ние на всеки ученик. Работим 

усърдно да развием уменията, 

дарбите и интересите им и да 

ги насърчаваме да прилагат нау-

ченото, като участват в конкур-

си и състезания. В допълнение в 

часовете се практикуват нови-

те методи за учене, използват 

се мултитаск задания по профе-

сионален предмет, при което се 

прилагат знания от няколко пре-

дметни области, разработва се 

STEM съдържание по някои учебни 

предмети. 

Ще спомена само малка част 

от състезанията, в които наши 

възпитаници са се отличили. В 

„Моите детски мечти“ спечелих-

ме първо място в раздел рисунка, 

а друга бе избрана за плакат на 

инициативата, а в конкурса „Св. 

Трифон Зарезан“ бяхме втори и 

взехме и специалната награда. 

Призови места имаме и от Вто-

рия национален конкурс за детска 

рисунка „Зимна приказка“. Учени-

ците ни от XII клас по „Интери-

орен дизайн“ се предствиха мно-

го добре и в Третия национален 

конкурс за рисунка и литературна 

творба, посветен на Никулден. 

Последните ни отличия са в кон-

курса „Моят Левски“, организиран 

от община Велико Търново и Об-

щинския детски комплекс. 

Тази година получихме от-

личия и в няколко състезания в 

раздел „Есе и поезия”. Спортни-

те отбори в гимназията също 

участват в регионални и об-

ластни надпревари и традицион-

но печелят множество медали. 

В ПГСАГ провеждаме редовно и 

състезания между класовете. 

Миналата седмица имахме и не-

типичен турнир по Лъвски скок.

Нашите ученици се включват 

много активно в инициативи, 

посветени на благотворителни 

каузи, участват в акциите на 

градския училищен парламент, 

организират четене на приказки 

или честване на празници в дет-

ски градини. 

Съвсем наскоро приключиха 

училищните кръгове на Нацио-

налните състезания „Най-добър 

млад строител”, „Озеленяване и 

цветарство“ и „Млади таланти 

в интериорния дизайн“ и сме в оч-

акване на регионалната и нацио-

нална надпревара.

Във Вашата гимназия има 
една доста интересна специал-
ност - „Архитектурна рестав-
рация“. Какви знания се придо-
биват по нея?

Времето е приятел и враг 

на съградeното. Приятел, защо-

то така се ражда историята на 

строителя и легендата за по-

строеното от него, и враг, защо-

то оставя своя отпечатък – от 

това правило няма изключение. 

Няма и по-подходящ пример за 

град, където миналото и тради-

цията се съчетават с бъдещето 

и модерното, от Велико Търново. 

Никой не може да остане без-

различен особено когато това, 

което работиш, се проектира за 

следващите поколения. Затова 

и през 2014/2015 г. започнахме 

обучение по специалност „Архи-

тектурна реставрация“. Ученици-

те придобиват трета степен на 

професионална квалификация по 

професия техник – реставратор, 

знания и умения, свързани освен 

с организиране, контролиране 

и изпълнение на строително-

монтажните работи, и с изпъл-

нението на реставрационните 

дейности.

Обучението по специалност-

та се осъществява и с подкрепа-

та на строителни фирми, членове 

на Камарата на строителите в 

България, с Областното пред-

ставителство на КСБ във Велико 

Търново, със специалисти в сфе-

рата на недвижимото културно 

наследство и с представители 

на регионалната колегия на Кама-

рата на архитектите в България 

с опит в областта на изработ-

ване на проекти за консервация и 

реставрация на паметниците на 

културата.

Д-р Евгения Илиева, директор на ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново:

Учебната ни база е изцяло обновена след основен ремонт по „ОПРР 2014-2020“
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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: 20 март 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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Съоръжението ще позволи на италианската столица да приеме Световното изложение 
през 2030 г.

обект и ще произвеж-

да екологично електри-

чество за крайградските 

квартали. Всички павили-

они ще могат да изпъл-

няват различни функции 

след събитието.

Дръзкият проект е 

разработен от CRA, Carlo 

Rat t i  Associat i,  на арх. 

Итало Рота и урбаниста 

Ричард Бурдет. Официал-

но нареченият Expo Solar 

Park, ще обхваща 150 000 

кв. м. Наред с панелите 

районът ще е пълен и с 

дървета и зеленина, кои-

то ще създават усещане 

за градина. В основата на 

дизайна е Eco-system 0.0 – 

най-високата сграда в из-

ложението, което ще има 

три основни зони – град, 

парк и булевард. Тук как-

то изкуствените, така и 

естествените структу-

ри ще съжителстват в 

синхрон. Селището ще се 

превърне в продължение 

на близкия Римски универ-

ситет Tor Vergata. 

Темата на форума е 

„Хора и територии заед-

но: градско възстановява-

не, приобщаване и инова-

ции“. Планираната ферма 

е замислена да се впише 

в този контекст със за-

шеметяващ дизайн, с раз-

лични блестящи панели, 

стърчащи насред плът-

ното зелено покритие. 

Тя не само ще произвеж-

да възобновяема и чиста 

енергия от Слънцето, но 

и ще помага за прочист-

ването на въздуха наоко-

ло, макар че авторите не 

уточняват как точно ще 

се случва това.

Може би Рим отно-

во ще накара светът 

да ахне с този мащабен 

проект, оставяйки нов и 

запомнящ се отпечатък в 

човешката история.

Съществуват „умни“ прозорци, които могат да 

променят по електронен път способността си да 

пропускат светлина. При фотохромните потреби-

телите могат да контролират колко слънчева свет-

лина да преминава в интериора. Но ако обитателите 

пожелаят да не им се налага да присвиват очи през 

целия ден, ще им е необходим новият „течен прозо-

рец“.

Разработен от екип учени от Университета на 

Торонто, ръководен от проф. Бен Хатън, този про-

зорец е вдъхновен от променящата цвета си кожа 

на калмарите и сепията. Тези водни обитатели са 

в състояние да променят пигментите в клетките 

под кожата си, което им позволява да бъдат ту по-

цветни, ту по-прозрачни.

Миналата година изследователите от универ-

ситета обявиха изобретяването на тониран про-

зорец, провокиран от природната способност на 

споменатите главоноги. Прототипът на течния 

прозорец разширява концепцията, като включва 

множество подредени листове прозрачна пласт-

маса, всеки един от които има мрежа от микро-

канали с дебелина милиметър, преминаващи през 

материала. Чрез изпомпване на течности, съдър-

жащи различни пигменти във или извън каналите на 

всеки лист е възможно потребителите да изберат 

различни комбинации от оптични качества за про-

зореца като цяло.

Например чрез изпомпване на блокиращ видимата 

светлина пигмент от един лист, докато се нагне-

тява блокиращ инфрачервената светлина пигмент 

в друг пласт, прозорецът може да бъде настроен 

да пропуска видима светлина, като същевременно 

блокира инфрачервената. 

Използвайки компютърни модели, учените са из-

числили, че дори ако течните прозорци се използват 

само за модулиране на предаването на инфрачервена 

светлина, сградата ще може да използва около 25% 

по-малко енергия за отопление, охлаждане и освет-

ление всяка година. Ако прозорците се използват и 

за контрол на видимата светлина, тази цифра ще 

скочи до около 50%.

Саудитска Арабия представи 

плановете си за изграждане на прис-

танищен и логистичен център „Ок-

сагон“, който ще бъде най-голямата 

плаваща структура в света. „Окса-

гон“ ще е и един от 10-те региона 

в рамките на проекта „Неом“ в се-

вероизточната част на Саудитска 

Арабия и ще се превърне в приста-

нищен град на Червено море. В него 

ще има също така круизен терминал 

и център за океанографски изслед-

вания.

Градът ще бъде и логистичен цен-

тър за по-мащабния проект „Неом-ре-

През януари 2023 г. 

беше обявено, че David 

Chipperfield Architects са 

спечелили международен 

конкурс за обновяване и 

надграждане на най-голе-

мия музей в Гърция, който 

е и един от най-важните 

в света. През февруари 

базираната в Берлин ар-

хитектурна фирма пред-

стави своя проект, целящ 

да допълни оригиналната 

структура и да я доведе до 

съвременните стандарти 

за качество, достъпност 

и устойчивост. 

Пространството на 

музея ще бъде увеличено с 

20 000 кв. м, както и със 

зелен парк. Това ще ста-

не с  добавяне на минима-

листично разширение на 

трамбованата земя към 

неокласическата сграда,  

построена в края на XIX 

век от архитектите Луд-

виг Ланге и Ернст Цилер. 

Берлинските архите-

кти съвместно с мест-

ната практика Tombazis 

& Associates предлагат 

за пристройката да се 

използва зоната пред му-

зея, която е обърната към 

главната фасада на сгра-

дата. Новите изложбени 

пространства ще бъдат 

направени на нивото, по-

ниско от площада, а мо-

дерните им фасади заедно 

с парадното стълбище 

ще допълват оригинална-

та архитектура, без да я 

имитират. В пристройка-

та ще бъдат разположени 

основните обществени 

функции на музея – би-

летна каса, магазин, рес-

торант, аудитория, по-

мещения за постоянни и 

временни експозиции. 

Разширението е про-

ектирано с „чисти и ясни 

обеми“, които няма да 

отклонят вниманието 

от оригиналната сгра-

да. Стените, напомнящи 

трамбована пръст, имат 

за цел да илюстрират 

връзката със земята и да 

създадат усещане, че сте 

в археологически разкопки. 

Те ще служат като хармо-

ничен фон на изложените 

артефакти.

На покрива на раз-

ширението ще има му-

зейна градина,  проек-

тирана от белгийските 

ландшафтни архитекти 

Wirtz International. Обеми-

те на новата постройка 

ще  позволяват да се за-

садят големи дървета до 

нея, които ще създадат 

пейзаж с богата текс-

тура. Чакълени парцели и 

пътеки, тревни площи, бо-

рове, дъбове и причудливи 

групи храсти ще напомнят 

за паркове от XIX век.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

През вековете Рим е 

вдъхновявал останалия 

свят с много строителни 

решения. Големите по-

стижения от древността 

продължават да отекват 

в глобалната история. 

Архитектурата на гран-

диозни обществени съо-

ръжения като Колизеума 

радва окото и вдъхновява 

творците. 

Сега Вечният град 

има амбицията да  се 

превърне в дом на най-

голямата соларна ферма 

в света. Планираната 

слънчева електроцентра-

ла би позволила на итали-

анската столица да бъде 

домакин на Световното 

изложение през 2030 г. 

Идеята е всяка страна 

участник да допринесе за 

слънчевата ферма, която 

ще захранва изложбения 

гион“, захранван с възобновя-

ема енергия, част от плана 

на Саудитска Арабия „Визия 

2030“ за диверсифициране на 

икономиката и намаляване на 

зависимостта от петрола.

„Оксагон“ ще е катализа-

торът за икономически растеж и 

разнообразие в Неом и Кралство-

то, като ще отговори и на наши-

те амбиции, заложени във „Визия 

2030“, е коментирал саудитският 

престолонаследник принц Моха-

мед бин Салман.
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Gianfranco Ferrе Home показа креслото Fulham в аванс

Много брандове тради-

ционно обявяват нови ар-

тикули предварително. Не 

цялата колекция, но оче-

видните хедлайнери. Сред 

тях е италианската мар-

ка Gianfranco Ferrе Home, 

лини я  на  известната 

модна къща. Компанията 

представя новото кресло 

Fulham, което трябва да 

се превърне в своеобразно 

кредо на цялата колекция, 

тъй като демонстрира 

основните й дизайнерски 

компоненти. 

Със своите органични 

заоблени форми и хармо-

нични пропорции Fulham 

е мебел, която може да 

добави нотка интимност 

и топлина към индустри-

алната и столична среда, 

интерпретирана от мар-

ката.

Очарованието на се-

далката идва от нейната 

мека тапицерия от букле, 

която подобрява извивки-

те и усещането за ком-

форт. Съвременният стил 

e с ретро препратки към 

70-те в съответствие с 

настроението на цялата 

колекция за салона на ме-

белите.

Желязната конструк-

ция е подплатена с мно-

го плътна полиуретанова 

пяна, докато седалката 

е от тополов шперплат 

с еластични презрамки. 

Тапицерията е в дамаска 

или кожа от колекцията, 

а въртящата се основа е 

от желязо. И всичко това 

осигурява невероятно 

удобство.

Много италиански продукции са семеен бизнес, кой-

то не само се предава от баща на син, но включват и 

целите семейства. Frigerio не прави изключение. 30-го-

дишният Рикардо Фриджерио е специално обучен за ди-

зайнер, за да допринесе за семейния бизнес.

Първият му модел за бранда са холните маси Andorea, 

чиято форма е вдъхновена от извивката на вълна, дока-

то сърфист се плъзга по нея.

Изработени са от масивна дървесина, като от цен-

тралната част органично излиза като вълна по-висок 

елемент. Този детайл е не само ефектно артистично 

представяне на изображението, но и практичен аксе-

соар, тъй като може да служи като държач за книги или 

стойка за отворен албум. Възможните цветове са орех, 

венге или пепел от тютюн.

Галерия Carpenters Work-

shop в Ню Йорк представи 

„Между реалностите“ – из-

ложба от последната ко-

лекция на френско-японско-

то дуо Аки и Арно. Заедно 

с немския фотограф Томас 

Деманд дизайнерите разви-

ват темата за визуалния 

дисонанс между реалнос-

тта и външния вид на всяко 

произведение на изкуство-

то. Те показват деликатна-

та материалност на лена, 

„алхимизиран“ от лят алу-

миний.

Ефекта наричат „изма-

ма за окото“, защото целят 

Осигурете си лично 

пространство – това е 

посланието на новата 

френска фирма за обза-

веждане Noppi. Идеята се 

ражда от наблюдението, 

че в градовете простран-

ството е все по-споделе-

но и многофункционално. 

Независимо дали става въ-

прос за отворени места, 

съвместни работни зони 

или частни домове – ин-

териорите са изпълнени 

с хора, имат множество 

приложения, задоволяват 

различни нужди. 

„Ние споделяме, общу-

ваме и обменяме непре-

къснато един с друг. Това, 

разбира се, е чудесно за 

нашия социален живот, 

но все пак имаме нужда 

от почивка от време на-

време. Нужда от минути 

за себе си, от тишина, 

за да се съсредоточим, 

отпуснем“, казват инте-

риорните специалисти от 

бранда. И за да са в полза 

на обществото, преос-

мислят дизайна на тради-

ционните мебели.

Първият фотьойл в 

портфолиото на марката 

е Orri. По дизайн на Гаел 

Хиетин, столът е с дър-

вена структура и подвиж-

но покритие, разработено 

като оригами. Когато ис-

кате да споделяте, да сте 

активен наблюдател на 

околното пространство, 

покритието се прегъва 

и Orri се превръща в нор-

мален удобен стол. В слу-

чай че имате нужда да си 

осигурите уединение, той 

се вдига, за да Ви обгърне 

и да създаде чувство на 

уютно „гнездо“. Структу-

рата позволява значител-

но редуциране на околните 

шумове. 

Вт ори я т  с т ол  н а 

Noppi се нарича Wraap. 

Той е с наметало за по-

верителност, със стома-

нена структура и покри-

тието му е ергономично 

с подобрени акустични 

качества. Още по-елеган-

тен, той със сигурност 

ще има успех поради до-

брия баланс между прак-

тичност и стил, защото 

е органичен, компактен, 

но и гъвкав.

„Само нашият уни-

кален подход може да 

доведе до тази точка 

на сближаване, където 

неприкосновеността на 

личния живот среща соци-

алното взаимодействие, 

където дизайнът среща 

Креслото Fulham 
е създадено да бъде удобно

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Между 18 и 23 април 

в Милано на Salone del 

Mobile ще се демонстри-

рат новостите, които 

предлага 2023 г. Още от-

сега се усеща вълнение за 

предстоящото събитие 

сред производителите, 

дизайнерите и обикнове-

ните потребители.

да заблуждават възприяти-

ето на зрителя, който само 

при по-внимателен поглед 

може да разбере какви са 

действително материали-

те. Мебелите от серията, 

наречена Tiss-Tiss, показват 

релефа на повърхността на 

тъканта с отпечатъци на 

нишките на лена по ръбове-

те на всеки компонент от 

лят алуминий. Така отдалеч 

предметите изглеждат 

меки и изработени от плат, 

но отблизо се разбира, че 

са твърди и са от метал. 

Уникатите са изцяло 

ръчно изработени от Аки и 

Арно в тяхната работилни-

ца в Париж.

изкуството, където зана-

ятите срещат науката“, 

казват създателите на 

марката.

Noppi бе една от три-

те млади компании, избра-

ни от инициативата Futur 

on Stage на изложението 

Maison et Objet през януари 

т.г. да покажат своите 

иновативни продукти, про-

менящи живота на хората 

към по-добро.

Креслата се произвеж-

дат само във Франция.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Инж. Георги Шопов, 
председател на УС на 

Националната асоциация на 

строителните предприемачи

Борино

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова, 
зам.-ректор по учебна дейност и 

дигитализацията на ВСУ „Любен 

Каравелов

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 31.03.2023 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

ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ
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Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

Място 
за Вашата реклама

%50

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 7400 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1260 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 630 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 320 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 165 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1150 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 280 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 570 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 70 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

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

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,35 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,50 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 400 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1700 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

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

Обем до 5000 знака + 1 снимка Цена – 500 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – ОТ 150 ЛВ.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg


