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Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната 
асоциация на строителните предприемачи:

Инж. Велико Желев, председател на 
СД на „Хидрострой“ АД:

BG.121357Q/U

Не трябва да се разрушава нeщо, което 
е построено с публични средства 

75% от трасето на лот 1 
на АМ „Хемус“ са изпълнени

ИНТЕРВЮ РЕПОРТАЖ стр. 6-7  стр. 10-11

Емил Христов

Инж. Николай Николов бе избран 

за изп. директор на Фондация „Бъл-

гарски строител“. Това стана на за-

седание на Управителния съвет (УС) 

на организацията, което се проведе 

в централния офис на Камарата на 

строителите в България (КСБ). На 

него присъстваха инж. Светослав 

Глосов, председател на Съвета на 

настоятелите (СН) на Фондация-

та и почетен председател на КСБ, 

и членовете на УС на Фондацията 

инж. Любомир Шербетов, член на УС 

на КСБ, инж. Цанка Атанасова, член 

на УС на КСБ, инж. Мария Башева, 

председател на ОП Габрово, Ренета 

Николова, прокурист и гл. редактор 

на в. „Строител“, и Любка Денева, 

началник-отдел „Дигитализация в 

строителството“ в КСБ. Гост на 

събитието бе арх. Иван Несторов, 

изп. директор на КСБ.

В началото на срещата инж. 

Светослав Глосов представи пред-

ложенията на СН на Фондацията, 

приети по време на предходното 

заседание на Съвета, състояло се 

на 9 март. Единодушно членовете 

на УС на Фондация „Български стро-

ител“ избраха инж. Николай Николов, 

председател на ОП на КСБ – Бургас, 

за изп. директор на Фондацията. 

Това стана, след като бе гласувано 

освобождаването на Валентин Ни-

колов от позицията.

Инж. Николай Николов благодари 

за оказаното доверие и подчерта, 

че ще работи за каузите на КСБ и 

на Фондацията с желание и енту-

сиазъм. „Имам амбициозни идеи и 

съм убеден, че заедно с колегите 

от СН и УС ще развием и разширим 

дейността на Фондацията и ще 

осъществим множество полезни за 

бранша и обществото инициативи“, 

коментира за в. „Строител“ инж. Ни-

колов.

УС на организацията набеляза приоритети за работата си през годината 
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Росица Георгиева

На 11 март се проведе 

Ден на отворените врати в 

Народното събрание (НС) по 

повод 80 г. от спасяването 

на българските евреи през 

Втората световна война. 

Гостите на институцията 

получиха специална брошура, 

посветена на знаменателна-

та годишнина. 

В пленарната зала лауре-

атите от Международния 

литературен ученически 

конкурс под надслов „Който 

спасява един човешки жи-

вот, спасява цяла вселена“ 

прочетоха имената на 43-

мата народни представи-

тели, подписали през 1943 г. 

протестното писмо на Ди-

митър Пешев към министър-

председателя Богдан Филов, 

с което апелират за спасява-

нето на българските евреи. 

Алберта Алкалай, пред-

седател на Центъра за ев-

рейско-българско сътруд-

ничество „Алеф“, разказа за 

целта на конкурса, която е 

да провокира младите хора 

да търсят образите на спа-

сителите, а лауреатите из-

дигнаха на парламентарната 

трибуна посланието „Който 

спаси един човешки живот, 

спасява цяла вселена!“ 

Десислава Бакърджиева

На редовното си заседание служеб-

ният кабинет одобри допълнителни 10 

658 443 лв. по Програмата за изграж-

дане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020-2022 г. на Ми-

нистерството на образованието и на-

уката (МОН). От правителствената 

пресслужба информират, че със сред-

ствата ще бъдат разплатени дейнос-

ти за изпълнение на 35 проекта.

Целта на програмата на МОН е 

да се подобри материалната база 

в системата на предучилищното и 

училищното образование. Тя е насо-

чена към изграждане на нови сгради, 

разширение и реконструкция на съ-

ществуващи детски ясли, градини 

и училища. По този начин ще бъде 

намален недостигът на свободни 

места в тях и ще се помогне за пре-

минаване към едносменен режим на 

обучение.

С допълнителните средства ще 

продължат дейностите по одобре-

ните проекти в 28 общини. Това са 

Гоце Делчев, Гърмен, Сандански, Пе-

трич, Айтос, Бургас, Аксаково, Ва-

рна, Велико Търново, Елена, Козлодуй, 

Крумовград, Ловеч, Вършец, Радомир, 

Асеновград, Пловдив, Родопи, Котел, 

Твърдица, Ботевград, Костинброд, 

Самоков, Казанлък, Стара Загора, 

Търговище, Свиленград и Ямбол. 

Средства получава и Професионал-

ната гимназия по облекло и хранене 

„Райна Княгиня“ в Стара Загора.

Десислава Бакърджиева

Министерският съвет (МС) прие Решение за даване 

на съгласие за апортиране на недвижим имот – част-

на държавна собственост, в капитала на „Здравна ин-

вестиционна компания за детска болница” ЕАД, кой-

то се намира в столичния район „Овча купел”. От МС 

посочват, че апортирането на имота в капитала на 

дружеството ще му осигури възможност да осъщест-

вява предмета си на дейност, а именно извършване на 

всички разрешени от закона дейности, свързани с орга-

низацията и контрола по изграждането и пускането в 

експлоатация на обект с национално значение „Изграж-

дане на Национална многопрофилна детска болница”.

Десислава Бакърджиева

Министерството на 

труда и социалната поли-

тика (МТСП) ще финанси-

ра 47 проекта по „Красива 

България“ през 2023 г. за 

подобряване на обществе-

ната среда и социалната 

На заседанието бяха обсъдени конкретни инициати-

ви в краткосрочен план, в които Фондацията би могла да 

участва. Дискутирана бе възможността за включване в 

кампанията за набиране на средства за изграждане на 

паметник на обединението – „Пилон Рожен“. 

Фондация „Български строител“ е учредена през 

2020 г. Тя е юридическо лице с нестопанска цел за осъ-

ществяване на дейност в обществена полза. Органи-

зацията е независима, доброволна и самоуправляваща 

се, неполитическа в своята дейност и не се обвързва 

с която и да било политическа партия или организация. 

Сред основните цели на Фондацията са: да подпомага 

професионалното образование и иновативното обуче-

ние в сферата на строителството; да подкрепя опазва-

нето, реставрирането и експонирането на паметници 

на културното наследство; да съдейства за развитието 

на строителния сектор; да подпомага разработването 

и разпространението на иновативни технологични ре-

шения; да създава среда и да организира обществен и 

професионален диалог за проблемите на строителния 

бранш в България; да организира кампании за информи-

раност и изграждане на позитивен обществен образ на 

строителния сектор в България.

 от стр. 1

инфраструктура, съобщи-

ха от ведомството. Те са 

за обновяване и ремонт на 

детски ясли и градини, учи-

лища, административни 

сгради, здравни, спортни и 

социални обекти, читали-

ща и др. 

От МТСП посочват, че 

общата стойност на одо-

брените предложения е 12,1 

млн. лв. От тях 5 млн.  лв. 

са осигурени по Проект 

„Красива България” (ПКБ), а 

останалата част е съфи-

нансиране от бенефициен-

тите. Очаква се реализи-

рането на предложенията 

да осигури работа за около 

530 души, от които близо 

190 ще са регистрирани 

в бюрата по труда без-

работни. В рамките на 

„Красива България” ще се 

проведат и 15 квалифика-

ционни курса за обучение 

и последваща заетост на 

над 180 незаети.

От МТСП отчитат, че 

през изминалата 2022 г. по 

ПКБ са изпълнени 51 про-

ектни предложения на обща 

стойност 12,6 млн. лв.
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КСБ

Нуждата от осигуряване 

на финансов ресурс за ин-

дексация на договорите за 

строителство, възложено 

от държавата или общини-

те, обсъдиха на среща пред-

ставители на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) и ГЕРБ. „От лятото 

на 2021 г. този въпрос е най-

приоритетният за бранша, 

той е от изключителна важ-

ност и за държавата, за да 

могат да бъдат завършени 

така нужните инфраструк-

турни обекти – ВиК, жп, 

пътни“, обясни председате-

лят на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев. На срещата бран-

шовата организация беше 

представена още от зам.-

председателите на УС д-р 

инж. Владимир Вутов, инж. 

Иван Моллов и инж. Любом-

ир Качамаков, председателя 

на Комисията по професио-

нална етика инж. Благой 

Козарев, председателя на 

Съвета на директорите на 

„Строителна квалификация“ 

ЕАД Любомир Пейновски и 

изп. директор на Камарата 

арх. Иван Несторов. От ГЕРБ 

присъстваха зам.-предсе-

дателят Томислав Дончев, 

Николай Нанков и Атанас 

Бояджиев.

Срещата бе в рамките 

на традиционната пореди-

ца от разговори между КСБ 

и политическите формации, 

които според социологиче-

ските проучвания ще бъдат 

представени в Народното 

събрание.

„Реалистичната въз-

можност за решаване на 

проблема с намирането на 

средства за индексация е 

ресурсът, който няма да 

бъде изразходван от ин-

вестиционните програми 

по министерства, да бъде 

пренасочен за актуализира-

не на договорите и завърш-

ване на започнати обекти“, 

обясни Нанков. „Необходимо 

е да бъде възстановена ро-

лята на държавата да води 

политики за постигане на 

икономически растеж“, каза 

Томислав Дончев. И добави, 

че строителният бранш е 

солиден, натрупал е капаци-

тет и е важен за икономика-

та на страната. 

В разговора бяха обсъ-

дени още темите за профе-

сионалната квалификация и 

образованието и нуждата 

от законодателни промени 

за улесняване на работата в 

отрасъла.

Снимка Мартин Стоянов Снимка Ренета Николова

КСБ

Представители на Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) и на пар-

тия „Възраждане“ обсъдиха 

на среща проблемите със 

забавянето на индексация-

та на договорите в стро-

ителството и липсата на 

бюджетен ресурс за реа-

лизирането й. Браншовата 

организация бе представе-

на от зам.-председатели-

те на Управителния съвет 

на Камарата инж. Любом-

ир Качамаков и инж. Иван 

Моллов, председателя на 

Комисията по професио-

нална етика към КСБ инж. 

Благой Козарев и изпълни-

телния директор арх. Иван 

Несторов. От „Възражда-

не“ присъства инж. Коста 

Стоянов. 

Срещата бе в рамките 

на традиционната поре-

дица от разговори между 

КСБ и политическите фор-

мации, които според соци-

ологическите проучвания 

ще бъдат представени в 

Народното събрание.

От страна на Кама-

рата на строителите в 

България беше подчертана 

спешната необходимост 

от приемане на единни 

указания за прилагане на 

Методиката, за да не се 

позволява отделни въз-

ложители да я тълкуват 

произволно. Както и необ-

ходимостта в държавния 

бюджет да бъдат предви-

дени средства за индекси-

ране – за да могат да бъ-

дат успешно реализирани 

вече възложените обекти и 

по оперативните програми 

и финансираните с държав-

ни и общински средства.

Браншовата органи-

зация повдигна и въпроса, 

че за постигане на пълна 

индексация на ВиК проек-

тите по Оперативна про-

грама „Околна среда 2014-

2020“ са необходими общо 

около 450 млн. лв., които 

може да бъдат целево оси-

гурени от капиталовата 

програма на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. 

Сред дискутираните 

теми бяха и необходимост-

та от усъвършенстване 

на законодателството, 

касаещо строително-ин-

вестиционния процес, ди-

гитализацията на бранша 

и проблемите с дефицита 

на кадри в отрасъла.

Десислава Бакърджиева

Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството (МРРБ) 

публикува за обществено обсъждане 

проект на Наредба за условията и реда 

за използване на ограничителни систе-

ми за пътища и изискванията към тях. 

Тя предвижда собственикът на пътя 

или администрацията, която го упра-

влява, да приеме дългосрочна програма 

за осигуряване на зоната за безопас-

ност на съществуващите пътища. 

Програмата ще трябва да бъде приета 

до 1 г. от влизането в сила на норма-

тивния документ и ще се актуализи-

ра ежегодно. В проекта е записано, че 

10 г. от влизането в сила на наредбата 

ще бъде максималният срок за изпъл-

нение на програмата по отношение на 

републиканската мрежа и до 15 г. за 

общинските пътища и за населените 

места. „В тези срокове опасностите 

ще трябва да бъдат премахнати, пре-

местени, модифицирани и обезопасени 

с ограничителни системи за пътища, 

отговарящи на определените с наред-

бата изисквания, а съществуващите 

системи, които не отговарят на стан-

дартите, ще трябва да се подменят“, 

поясняват от МРРБ.

От министерството посочват, че 

близо 16 200 км ограничителни системи 

по републиканската мрежа трябва да 

бъдат подменени или новопоставени, 

така че да отговарят на изискванията 

на наредбата. Преценката е на Агенция 

„Пътна инфраструктура“, като около 

1028 км се падат на автомагистрали-

те, около 2306 км – на първокласните 

пътища, около 3215 км – на второклас-

ните, малко над 9400 км – на трето-

класните, а останалите – на пътни 

връзки при възли и кръстовища.

С проекта на нормативния доку-

мент се определят видовете и типо-

вете ограничителни системи, техни-

ческите изисквания, съществените 

характеристики към елементите им, 

както и критериите за техния избор и 

прилагане. Уреждат се условията, ре-

дът и изискванията при изготвянето 

на проект за изпълнение на такива сис-

теми и др.

„Очаква се прилагането на наредба-

та да помогне за намаляване броя на за-

гиналите и ранените по пътищата, за 

създаването на подзаконова норматив-

на уредба и въвеждането на подобрени 

мерки за ограничаване на пътнотранс-

портния травматизъм по българските 

пътища. Ще се унифицират, осъвре-

менят и завишат изискванията към 

различните видове ограничителни сис-

теми в съответствие с добрите ев-

ропейски практики“, подчертават от 

МРРБ.

Коментари могат да се подават на 

Портала за обществени консултации 

към МС www.strategy.bg до 12 април.
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Емил Христов

„На заседанието на 

Министерския съвет 

беше прието протокол-

но решение за съставя-

не на проекта на Закон 

за държавния бюджет за 

2023 г. с дефицит от 3%. 

Не е разглеждана сред-

носрочна прогноза, не е 

разглеждан законопро-

ект, а само сценарий.“ 

Това обяви министърът 

на финансите Росица 

Велкова на брифинг във 

ведомството. Тя под-

черта, че при действа-

щите приходни и разход-

ни политики, приети от 

45-ото, 47-ото и 48-ото 

Народно събрание, дефи-

цитът за 2023 г. възлиза 

на 6,9% от БВП на начис-

лена основа. „Държава-

та не е изправена пред 

фалит. Ние предлагаме 

на НС проектобюджет 

с дефицит 3%, което не 

предполага държавата 

да фалира“, изтъкна тя. 

По думите й основ-

ното в разглеждания 

сценарий е, че законо-

проектът ще бъде раз-

работен с дефицит от 

3% от БВП на начислена 

основа, като при изгот-

вянето й са проведени 

неформални консулта-

ции с работодателите 

и синдикатите. Тя обяви, 

че проектът на закона 

за бюджета за 2023 г. 

ще бъде поставен на об-

ществено обсъждане на 

3 април, така че съгла-

сувателната процедура 

да бъде спазена и в края 

на април МС да го внесе 

в парламента. 

„По отношение на 

приходната част на об-

ществено обсъждане ще 

бъдат представени про-

мени в данъчните зако-

ни, с които се предвижда 

въвеждане на еднократ-

на солидарна вноска за 

второто полугодие за 

тази година, или т.нар. 

данък свръхпечалба за 

всички юридически лица, 

на базата на принци-

пите, заложени в Ре-

гламент 2022/1854 на 

Съвета от 6 октомври 

2022 г.“, информира ми-

нистърът.

Министър Велкова 

обяви още, че се пред-

лага определяне на 100% 

дивидент за държавата 

на публичните предпри-

ятия след приспадане на 

счетоводната загуба. 

Планира се още с акт 

на МС да се увеличат 

тол такси и концесионни 

възнаграждения, както и 

засилване на фискалния 

контрол и въвеждане на 

предварително задълже-

ние да се декларира ДДС 

при селектирани риско-

ви стоки. „Очакваният 

ефект от предложения-

та за приходни мерки е 

в размер на 6 млрд. лв.“, 

посочи Росица Велкова.

В разходната част се 

планира ограничаване на 

разходи за командиров-

ки, за издръжка и пред-

ставителни разходи. С 

оглед гарантиране на 

спазване на правилото 

за бюджетен дефицит 

от 3%, правителство-

то ще предложи на НС 

да се приемат буфери – 

единият е въвеждане на 

забрана капиталовите 

разходи да бъдат прена-

сочване за покриване на 

друг вид разходи, която 

е допустима съгласно 

Закона за публичните 

финанси. Вторият буфер 

е връщането на прави-

лото за 90% изпълнение 

на разходите до края на 

третото тримесечие 

на годината, а при оч-

аквано свиване на бю-

джетното салдо от 3% 

ще бъдат отпускани ос-

таналите 10% през чет-

въртото тримесечие“, 

посочи тя. Министърът 

анонсира, че в случай на 

преизпълнение на зало-

жените приходи възна-

гражденията в приход-

ните агенции ще бъдат 

увеличени.

Предвижда се въвеждане на данък свръхпечалба Десислава Бакърджиева

Над 11 000 казуса и сигнала са разгледали двете 

звена на Електрохолд за защита на интересите на 

потребителите – Енергиен омбудсман и Потребител-

ски съвет, за десетте години от тяхното съществу-

ване. Това отчитат от компанията и припомнят, че 

звената са създадени през 2013 г. с цел да се подобри 

комуникацията между потребителите и дружествата, 

които обслужват над 2 млн. клиенти в страната и 

електроразпределителната мрежа в Западна България.

„В резултат на дейността на двете потребител-

ски организации са отправени десетки препоръки и са 

въведени редица подобрения в практиките на Елек-

трохолд, които доведоха до съкращаване на сроковете 

за обслужване на клиентите, оптимизиране на проце-

сите и по-добра защита на потребителските инте-

реси“, подчертават от компанията.

Позицията Енергиен омбудсман е създадена през 

март 2013 г. в навечерието на Световния ден на по-

требителите – 15 март, в съответствие с Директива 

на Европейския парламент относно общите правила за 

вътрешния пазар на електроенергия.

„Подобряването на ефективността на процесите 

е от полза както за компаниите, така и за потреби-

телите и всички заинтересовани страни имат своя 

принос“, казва Радослав Димитров, Енергиен омбуд-

сман на Електрохолд.

Потребителският съвет е учреден през май 2013 г. 

Негови членове са независими потребителски орга-

низации, като БНА „Активни потребители“, Федера-

цията на потребителите, Независимия съюз на по-

требителите, Института за енергиен мениджмънт, 

Европейския потребителски център, Комисията за 

защита на потребителите и утвърдени експерти в 

електроенергетиката и граждански сдружения. Сред 

резултатите от работата на Съвета са конкретни 

мерки за оптимизиране на потреблението на електро-

енергия и намаляване на сметките, съвети за защита 

на личните данни на гражданите, разясняване на пре-

димствата на електронната фактура и препоръка за 

нейното използване.
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Ренета Николова 

Министърът на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството арх. Иван 

Шишков проведе среща с 

браншовите организации 

от сектор „Строител-

ство“. Тя беше втората, на 

която участниците комен-

тираха темата за възмож-

ностите за въвеждане в 

експлоатация на обекти в 

отклонение. В нея се вклю-

чиха Камарата на строи-

телите в България (КСБ), 

Камарата на архитекти-

те в България, Камарата 

на инженерите в инвес-

тиционното проектиране 

и др. От страна на МРРБ 

в срещата участваха и 

зам.-министрите Поля За-

нева-Димитрова и Николай 

Шушков, както и инж. Иван 

Станчев, изп. директор на 

„Автомагистрали“ ЕАД.

КСБ беше представе-

на от зам.-председателя 

на Управителния съвет 

инж. Живко Недев и пред-

седателя на Комисията по 

професионална етика инж. 

Благой Козарев.

Десислава 
Бакърджиева 

Процедури за близо 2 

млрд. лв. ще бъдат обявени 

до края на годината по Про-

грама „Развитие на региони-

те 2021-2027“. Това е обявила 

зам.-министърът на регио-

налното развитие и благо-

устройството Десислава 

Георгиева на първото засе-

дание на новосформирания 

Комитет за наблюдение на 

ПРР, съобщиха от МРРБ. На 

събитието са присъствали 

представители на ГД „Реги-

онална и селищна политика“ 

в ЕК, кметове на общини, 

зам.-министри, бенефици-

енти на програмата, експер-

ти от различни ведомства, 

представители на неправи-

телствени и бизнес органи-

зации и др. Зам.-министър 

Георгиева е отбелязала, че 

планираната сума за 2023 г. 

представлява около 65% от 

общия бюджет на програ-

мата, който е в размер на 

3,6 млрд. лв. „Ще се работи 

успоредно и по двата й при-

оритета - за Интегрирано 

градско развитие и за Ин-

тегрирано териториално 

развитие на регионите. В 

напреднала фаза са мерките 

за Интегрирани територи-

ални инвестиции, в които ще 

бъде вложен и по-значителен 

ресурс“, е посочила тя.

По думите й в следва-

щите два месеца се очаква 

да стартират поканите за 

кандидатстване. Общест-

вените поръчки ще бъдат 

обявени догодина след 

сключването на договори-

те с Управляващите органи. 

Десислава Георгиева е под-

чертала, че тази година ще 

е фокусирана върху подбора 

на важните инвестиции по 

двата приоритета на про-

грамата.

В рамките на заседание-

то зам.-министър Георгиева 

е представила и напредъка 

по изпълнение на ОП „Регио-

ни в растеж 2014-2020“. Тя е 

отчела, че към момента са 

договорени 3,054 млрд. лв., 

или 97% от общия бюджет на 

програмата. Разплатени са 

2,331 млрд. лв., което е 74% 

от бюджета. Сертифици-

раните от ЕК средства са 

61%, или почти 2 млрд. лв. Тя е 

изтъкнала, че в оставащите 

9 месеца усилията на МРРБ 

ще бъдат насочени към ми-

нимизиране на риска от за-

губа на средства по програ-

мата, породен от кризата с 

драстичното поскъпване на 

строителните материали, 

което забавя изпълнението 

на различни проекти.

„В постоянен контакт 

сме с Европейската коми-

сия, за да намерим работе-

щи решения и да подпомог-

нем бенефициентите този 

риск да бъде минимизиран 

и преодолян“, е подчертала 

Георгиева. Тя е напомнила, 

че е приета Методика за 

индексация на цените и бе-

нефициентите могат да 

кандидатстват за допълни-

телни средства. „В момен-

та обработваме искания за 

71 анекса по вече сключе-

ни договори за проекти на 

стойност около 35 млн. лв., 

като половината анекси са 

подписани“, е казала Десис-

лава Георгиева. „Провеждат 

се ежемесечни срещи с бе-

нефициентите на рискови-

те проекти, поддържа се 

постоянна координация с ЕК, 

дадени са възможности за 

гъвкавост при изпълнение-

то на проектите и др., за да 

няма загуба на средства“, е 

съобщила още тя.

Снимка авторът

Десислава Бакърджиева 

Започна изграждането на нов мост 

над р. Струма при с. Покровник на трето-

класния път III-1006 Благоевград – Покро-

вник. След повече от година забавяне на 

процедурите за издаване на строителни 

документи обектът вече има разрешение 

за строеж съгласно закона и строител-

ните дейности започнаха. Това съобщиха 

от МРРБ след като зам.-министърът на 

регионалното развитие и благоустрой-

ството Николай Шушков е проверил на 

място началото на строителния процес 

и се е срещнал с кмета на с. Покровник 

Недко Ангелов и представители на фир-

мата изпълнител.

„След първата среща, на 4 януари т.г., 

с областния управител на Благоевград, 

кмета на община Благоевград, Управи-

телния съвет на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ), представители на 

ВиК-Благоевград, на газовото дружество 

„Аресгаз“ и други, форсирахме усилия и 

МРРБ изпълни във възможно най-кратки 

срокове поетите ангажименти“, е посо-

чил зам.-министър Шушков. Той е припом-

нил, че съществуващото мостово съоръ-

жение при с. Покровник е компрометирано 

след обилни валежи през декември 2021 г. 

и оттогава е затворено за преминаване 

на автомобили и пешеходци. Николай Шу-

шков е допълнил, че средствата за но-

вият мост са осигурени от бюджета на 

АПИ. Той е апелирал строителите макси-

мално бързо да изградят съоръжението.
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Необходимо е да насочим усилията си в посока намаляване на административната тежест

Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните         

Ренета Николова

Инж. Шопов, на 1 март взе-
хте участие в работната сре-
ща между ръководството на 
МРРБ и браншовите организа-
ции в сектор „Строителство“. 
На нея бяха обсъдени пробле-
мите, свързани с незаконното 
строителство. Какво е най-
важното, което трябва да се 
направи в така създадената 
ситуация?

Впечатлен съм, че МРРБ в 

лицето на министъра на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството арх. Иван Шиш-

ков се обърна към браншовите 

организации, включително и 

към Националната асоциация 

на строителните предприемачи 

(НАСП), за мнение и съвет как да 

се постъпи спрямо незаконното 

строителство. Това е пътят и 

правилният начин да се реша-

ват проблемите, защото ако се 

действа еднолично, практика-

та показва, че решенията не са 

устойчиви, те не се приемат от 

бранша и дори се стига до Кон-

ституционния съд. От НАСП сме 

на мнение, че преди да се предло-

жи каквато и да е законодателна 

промяна, тя трябва да се обсъди 

с всички участници в процеса. 

Като не говоря само за профе-

сионалните организации, а и за 

администрацията – държавната 

и общинската, и чак тогава да 

се пристъпи към дадено норма-

тивно изменение. 

Държавата е изправена пред 

сериозен проблем и той е, че има 

възложено от нея и извършено с 

обществени средства строи-

телство на големи инфраструк-

турни обекти, без да има изда-

дено строително разрешение в 

целия обхват. Съгласно законо-

дателството всичко построе-

но без строително разрешение 

трябва да се разруши, а имоти-

те и парцелите да се върнат в 

предишния им вид. Това е изклю-

чително нерационално, защото 

са вложени стотици милиони 

левове, които са дадени за нещо 

хубаво – магистрали, които ще 

ползваме всички. Ние привет-

стваме усилията на МРРБ и 

министър Шишков да се наме-

ри разумно решение, защото не 

трябва да се разрушава нещо, 

което е построено с публични 

средства. 

Безумие е при толкова да-

дени пари нещо направено с 

проектна документация, макар 

и без строително разрешение, 

да се разруши. Това би било пре-

стъпление спрямо националното 

богатство.

По време на срещата се об-
съди как би могло да се проме-
ни Законът за устройство на 
територията (ЗУТ), така че да 
се реши казусът. Стана ясно, 
че всяка от браншовите орга-
низации ще има възможност да 
представи своите предложе-
ния. Каква е Вашата и на НАСП 
позиция по темата?

Коментирахме предложе-

ние да се промени Законът за 

устройство на територията 

(ЗУТ), така че да се даде въз-

можност за узаконяването на 

обекти, финансирани с публични 

средства от държавата и об-

щините и спрени поради различ-

ни причини. За нас решението 

трябва да е на Народното съ-

брание и да е конкретно за опре-

делени обекти като изключение. 

То трябва да позволи да бъде 

извадена строителна докумен-

тация за проблемните обекти, 

за да могат те да бъдат довър-

шени. Ако се отиде към приеме 

на нов член в ЗУТ, той трябва да 

регламентира определен срок, 

до който започнати обекти без 

строително разрешение може 

да се довършват. В противен 

случай ще се отвори кутията на 

Пандора. Проблемът е, че пора-

ди голямата административна 

тежест често в рамките на 

един четиригодишен мандат не 

може да се стигне до строител-

но разрешение за даден проект. 

При положение че позволим в 

ЗУТ да се започват обекти без 

строително разрешение поради 

предното, масово ще започне 

изграждане на обществени про-

екти без строително разреше-

ние, което ще доведе до хаос и 

беззаконие.

Вие чухте позицията, която 

изказах на срещата относно 

административната тежест. 

Според мен тя е една от основ-

ните причини да се реализират 

по този начин инфраструктурни 

обекти. Заради бюрократич-

ни процедури и държавата, и 

общините са изправени пред 

проблема в рамките на един 

четиригодишен мандат даден 

инвестиционен проект да не 

може да получи строително раз-

решение, да не може да започне 

изпълнението на включени в ев-

ропейските програми проекти и 

по този начин да не могат да се 

усвоят осигурените пари за тях. 

Заради това по време на 

срещата в Министерството на 

регионалното развитие и благо-

устройството коментирах, че е 

много по-важно да видим каква е 

причината за проблема и да се 

опитаме да я отстраним. Защо 

се е наложило да се изпълнява 

строителство без строително 

разрешение? А причината е, как-

то казах вече, административ-

ната тежест. От това никой 

няма полза. Нашата позиция е, 

че всички усилия трябва да бъ-

дат съсредоточени в посока на-

маляване на административна-

та тежест, което ще е в полза 

за цялото общество, а и за нас 

като бранш.

Относно коментираните в 

МРРБ бъдещи промени в ЗУТ от-

ново подчертавам, че е важно 

да има ясно разписани правила 

и срок за прилагането им, за да 

се предотврати опасността 

общините да започнат масово 

да стартират строителство 

без разрешение, което е изклю-

чително порочно и недопустимо 

за една европейска и правова 

държава. 

И в предишни разговори с 
Вас сме коментирали админи-
стративната тежест. Има ли 
напредък по отношение на об-
лекчаването й? Какви законо-
дателни промени трябва да се 
предприемат, за да се намали? 

Най-важните неща ги има в 

ЗУТ – чл. 5в казва ясно и кате-

горично, че администрацията в 

определения срок трябва да даде 

писмени и еднократни забележ-

ки по дадена преписка. Нещо по-

вече, този член дисциплинира и 

инвеститорите, защото ако в 

определен срок не се отстранят 

забележките, администраторът 

закрива преписката. Това е об-

лекчение и за претоварената 

общинска администрация. Ако 

се спазва, то огромна част от 

административната тежест 

ще падне. НАСП изпрати писмо 

до Дирекцията за национален 

строителен контрол, чиято 

функция е да контролира и санк-

ционира общините и главните 

архитекти, така че да алармира 

за проблема, но въпреки това за-

сега няма воля този член да се 

спазва. Ще продължим борбата 

в тази насока, като сигнализи-

раме съответните институции. 

Другият член в ЗУТ е 145, 

ал. 2. Той гласи просто и ясно, 

че общинската администрация 

трябва само да проверява съ-

ответствието на архитектур-

ния проект с градоустройстве-

ните параметри, както е по цял 

свят. Ако този текст реално 

се прилага, ще се облекчат из-

ключително много процедури-

те, а това ще е в полза и на са-

мата администрация, защото 

сега играейки ролята на техни-

чески контрол на всеки проект, 

не й остава административен 

капацитет за важните инфра-

структурни общински проекти 

и за развитието на територия-

та й. 

Или, за да обобщим - ако чл. 5 

и чл. 145 се спазват, то тогава 

административната тежест 

ще намалее с 90%, без да е не-

обходимо да се променя законът. 

Казвате, че има заложени 
срокове, но не се спазват. Има 
ли и какви би трябвало да са по-
следиците за тези, които не се 
съобразяват със закона? 

Предишният министър на 

регионалното развитие и благо-

устройството Гроздан Караджов 

изпрати указателно писмо до 

общините, в което ясно и точно 

се казва да се спазват тези чле-

нове. Разписани са и санкциите 

към нарушителите. Но това пис-

мо се неглижира към момента за 

съжаление. 

На срещата в МРРБ беше 
направено и предложение за до-
пълване на текстовете в ЗУТ 
по отношение на незаконното 
сградно строителство. Какво 
мислите по този въпрос? Това 
не е ли доста рисково?

Изключително важна тема, 

свързана с много сериозна ма-

терия. Не трябва да отваряме 

вратата за извършване на не-

законно строителство по ника-

къв начин. Направена е грешка 

от държавата, изразходвани 

са стотици милиони на данъко-

платците. Грешката трябва да 

се поправи и е много важно да 

се въведат такива правила, че 

да не може да се повтаря. Смя-

там, че и европейските инсти-

туции не биха подкрепили едно 

отваряне на възможностите за 

извършване на незаконно строи-

телство.

Въпросното предложение, за 

което питате, дойде от колеги-

Снимка авторът
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         предприемачи:

те от Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектира-

не. Те заявиха, че щом се създа-

ва възможност за узаконяване на 

обекти на държавата и общини-

те, трябва да се даде такава и 

за незаконно построените част-

ни имоти. Моята и на НАСП по-

зиция е, че това няма да доведе 

до нищо хубаво и за бранша, и за 

обществото.

Още повече че в сферата на 

сградното строителство този 

въпрос не стои с такава акту-

алност и мащаб. По-скоро може 

да се говори за проблем при ром-

ските гета, но тук той е по-

скоро политически, а не толкова 

градоустройствен и не е въпрос 

на тълкуване на законите, а на 

цялостно решение на държавата 

и на обществото.

Камарата на строителите 
в България сезира министър-
председателя Гълъб Донев, 
Комисията за защита на кон-
куренцията и Комисията за 
защита на потребителите за 
неоснователно завишение на 
цената на цимента и настоя-
ва за проверка за спекула. При 
Вас как се отразява ръстът на 
цените на строителните ма-
териали? 

Регистрирали сме 27% инфла-

ция в рамките на 2022 г., което 

е много като себестойност. Към 

момента можем да кажем, че це-

ните на строителните матери-

али се успокоиха. Това покачване 

на цената на цимента все още 

не е рефлектирало на цената на 

бетона, а ние сме потребители 

именно на бетон. Подозирам, че 

има картелно споразумение и ако 

се повиши цената на бетона, ще 

сезираме съответните инстан-

ции, защото то ще е необосно-

вано. 

При желязото и другите 

материали пазарът е спокоен. 

Имаше известна спекула при 

търговците на арматурно же-

лязо, но глобалната логистика 

и предлагане решиха казуса. Ос-

тана влиянието единствено на 

инфлационната компонента.

Какви са приоритетите 
в работата на НАСП за тази 
година? Кои са предизвикател-
ствата, пред които е изправен 
секторът от гледна точка на 
предприемачите?

Основната ни задача за 

2023 г. е решаване на проблема 

с частните имоти под улична 

регулация. Това е огромен казус, 

който не позволява градовете да 

се развиват хармонично и да се 

изгражда инфраструктура. Пора-

ди прибързаната и необмислена 

реституция у нас бяха връщани 

ниви в реални граници, които по-

падат в територията на улици. 

Това не позволява в момента да 

се изгражда инфраструктура, 

блокират се цели територии на 

града и сме в нелепа ситуация, 

създадена от грешка на държа-

вата. 

Сформирахме работна група 

от членове на Консултативния 

съвет на браншовите организа-

ции в сектор „Строителство“, 

която да търси начин за преодо-

ляване на проблема. Проведохме 

консултация с голяма юридиче-

ска фирма и съгласувахме пред-

ложението си с конституционни 

и други съдии. Вярвам, че дейст-

ваме в правилната посока и най-

накрая след 30 г. чакане ще на-

мерим решение на този въпрос. 

Принципът, който предлага-

ме, е много прост и справедлив. 

Прави се пазарна оценка като 

нива на частта от имота, която 

е останала под улицата. Прави 

се пазарна оценка на частта от 

имота, която е станала парцел, 

с пазарните параметри на пар-

цела. При положение, че пазарна-

та оценка като нива на частта 

под улицата е по-висока от па-

зарната оценка на останалата 

част като парцел, общината 

заплаща разликата. Това, раз-

бира се, е почти невъзможно, 

защото стойността на парце-

ла е над 300 пъти по-висока от 

стойността на нивата за един 

квадратен метър. Смятаме, че 

това е справедливият и рабо-

тещ подход и за собственика 

на терена, и за обществото. По 

този начин собственикът ще 

може да реализира частта от 

нивата, която е станала парцел, 

без да е необходимо общество-

то да заплаща частта, остана-

ла за улица, на цената на парцел. 

По цял свят при регулиране част 

от имотите отиват за улици, 

не е възможно целият имот да 

стане парцел, защото няма да 

има улици. В момента тече съ-

гласуване между браншовите ор-

ганизации в рамките на работна 

група към Консултативния съ-

вет по конкретните текстове. 

След като уточним текстовете, 

ще ги предложим на държавата 

и общината за мнения, стано-

вища и съгласуване. Чак когато 

процедурата е приета от всич-

ки, ще предприемем действия за 

вкарването й в закона с оглед на 

това промяната да е устойчива 

и балансирана. 

Заради проблема с отчужде-

нията голяма част от южните 

квартали на София са с разбити 

улици, без водопровод, без ос-

ветление и всички ние страдаме. 

Това е една от причините голе-

ми инфраструктурни обекти на 

Столичната община да не стар-

тират. Има и десетки проекти 

за детски градини, за които не 

може да се извади строително 

разрешение, тъй като достъпът 

до тях е през частни имоти. 

По какво друго работи 
НАСП? Разбрах, че имате успех 
с едно от делата, което сте 
водили?

Да, за една част от наредба 

за зелената система в София, 

която част е неработеща. В 

нея е записано, че за изваждане 

на виза за проектиране на да-

ден терен трябва да се напра-

ви оценка на съществуващата 

растителност. Тази процедура е 

излишна, защото ако даден имот 

е отреден за строителство, при 

самото строителство инвести-

торът има ангажимент по Об-

щия устройствен план за него-

вото озеленяване с точни ясни и 

показатели. ОУП е предвидил не 

да се запази съществуващата 

растителност, а да се създаде 

нова съгласно зоната. В момен-

та това е процедура без срок, 

не се знае кога започва и кога 

свършва и няма краен резултат, 

защото общината не може да 

каже няма да спазиш показате-

лите по ОУП. Тя се използва за 

бавене на проекти, за нечисти 

практики. Вкарахме текстове-

те в съда и той моментално ги 

отмени, защото са администра-

тивен нонсенс. 

През 2023 г. НАСП ще рабо-

ти активно заедно с общините 

и МРРБ за подобряване на нор-

мативната база и намаляване на 

административната тежест. 

Нашата амбиция е да се въве-

де електронното строително 

разрешение. В Направление „Ар-

хитектура и градоустройство“ 

към СО създадоха нещо в тази 

посока - електронна бланка за 

строително разрешение, която 

е една и съща за всички столич-

ни райони и не се пише на ръка. 

Искаме вече да се създаде и въз-

можност за издаване на елек-

тронно строително разреше-

ние. Много често, когато водим 

този дебат, той се измества 

към това дали ще работи или не 

у нас системата. Давам пример 

с Македония и Сърбия, където 

от години са въвели електронно 

строително разрешение. Дори 

Камарата на строителите в 

България и в. „Строител“ бяха по-

канили преди години македонски 

колеги, които показаха как лесно 

и ефективно функционира при 

тях процедурата. Въвеждането 

на електронното строително 

разрешение ще улесни и админи-

страцията, и инвеститорите, 

и строителите. Много е важно 

тази стъпка да бъде направена, 

още повече че скоро ще влезе в 

сила и европейска директива, 

която ще ни задължи да напра-

вим промяната, в противен слу-

чай ще има глоби. 

Как изглежда пазарът на не-
движими имоти в началото на 
2023 г.? 

Продажбите намаляха много. 

На хората вече не им стигат 

парите. Цените на апартамен-

тите се вдигнаха с 18% заради 

инфлацията през последната го-

дина, а доходите на хората - не. 

Имаме много запитвания, но не 

и много сделки. И преди сме били 

в такива инфлационни ситуации. 

Обикновено до половин година 

доходите догонват инфлация-

та, като пазарът продължава 

да функционира, но просто по-

голяма парична маса се разменя 

за същите стоки и услуги. Това 

е резултат от печатането на 

пари. 

Интересът е налице, има 

нужда от жилища в големите 

градове. Неслучайно се казва, че 

жилищният пазар е вечен. Това 

важи по цял свят, защото все-

ки човек се стреми към нещо 

по-добро – ако има гарсониера, 

иска да си купи двустаен апар-

тамент, ако има стар двустаен, 

започва да търси тристаен ново 

строителство, тези с тристай-

ните започват да се оглеждат 

за къща, от жилище в по-сем-

пъл квартал се търси такова в 

по-престижен район. Пазарът е 

динамичен. Другият постулат е, 

че това е стока от първа необ-

ходимост. 

Има ли тенденции, които 
се очертават, като търсене, 
ценови диапазони?

Най-много се купуват дву-

стайни апартаменти, защото 

са най-достъпни. 40% са с креди-

ти, поне в нашата фирма – „Тобо 

Груп“. Търсят се и тристайни, но 

маломерни. Много ми е любопит-

но, когато брокери започнат да 

говорят за пазара и че едва ли 

не хората се чудят къща ли да 

си купят или мезонет, все едно 

всеки от нас има 500 000 лв. в 

банката. Според тях заради 

COVID-19 хората са започнали да 

купуват големи апартаменти с 

кабинет. Истината е, че потре-

бителите ги нямат тези пари.

При Вас покачването на це-
ните как се отрази, има ли за-
държане на някои проекти или 
отказ от реализация? 

Има една негативна тенден-

ция – много колеги започнаха да 

строят с тяхно финансиране и 

да не продават на зелено. След 

като е завършена сградата, 

цените са много по-високи, но 

това намалява предлагането, 

което също увеличава цените. 

Какво бихте посъветвали 
един гражданин, който иска да 
си купи апартамент в момен-
та?

Колкото може по-бързо да ку-

пува. Съветът ми е на база наша 

статистика от 25 г. Според нея 

цените са нараствали с 12% на 

година. Това много лесно може да 

се провери. 

Мислите ли, че увеличение-
то на лихвите по кредитите 
на банките ще охлади кандида-
тите?

Не, защото проблемът на 

клиентите не е лихвата. Ако 

си купите един апартамент за 

100 000 евро и Ви качат лихвата 

с 1% на месец, Вие ще плащате 

с 35 лв. повече месечно. Ако е с 

2%, е 70 лв. Проблемът е главни-

цата. Хората нямат пари за нея.

Ръководите една от най-ав-
торитетните компании на па-
зара – „Тобо Груп“. В предишно 
интервю бяхте разказали, че 
започвате да строите в Афри-
ка. Как се развива международ-
ната Ви дейност?

В момента сме се концен-

трирали в проекта ни в Руанда 

- в столицата Кигали. Вече има-

ме добро име там и сме много 

приятно изненадани как работи 

местната администрация. Със 

съжаление го казвам, но в Африка 

в областта на строителство-

то – кадастър, регулация, разре-

шения, са няколко нива над нас 

и има много неща, които можем 

да научим от тях. Контролът 

от страна на общината е се-

риозен. Проверките се случват 

не по протоколи, а на място, на 

база реално строителство. Там 

например, преди да налея плоча, 

идват представители на мест-

ната власт, които проверяват 

как е положена армировката. 

Общината осигурява на всеки 

обект ток, вода, всякакво съдей-

ствие, което е нужно. Мият се 

улиците пред всяка строителна 

площадка. 

Впечатлен съм и от местни-

те строители, които работят 

много качествено. Аз се бях под-

готвил с български инженерен 

екип, който върнах, защото ви-

дях, че там се справят отлично. 

Работим и в Сърбия, където 

имаме от много години терен в 

Белград, но там се забавихме с 

градоустройствените процеду-

ри, в момента ги финализираме. 

Смятаме да реализираме голям 

жилищен проект.

В България какво строите 
в момента?

Строим 8 кооперации. Имаме 

проекти за още 12. При завърш-

ването на едните постепенно 

започваме другите. Ние сме 

свикнали да работим и никога не 

сме спирали. Въпросът е да няма 

напрежение, а то идва главно от 

административната тежест.

В какви инициативи плани-
рате да си партнирате с КСБ 
през 2023 г.? Работите съв-
местно в Консултативния съ-
вет на браншовите организа-
ции в сектор „Строителство“. 
Един от приоритетите при 
създаването му беше измене-
ние на ЗУТ и разработване на 
нов закон.

Желанието ни за изменение 

на Закона за устройство на те-

риторията не е спряло. Консул-

тативният съвет има изготве-

но общо становище за промяна 

на съществуващия закон. Чле-

новете в Консултативния съ-

вет сме консолидирали конкрет-

ни текстове. Това отне много 

време, защото трябваше да се 

прегледат всички предложения 

и да се обсъдят внимателно. 

Подготвили сме официално пис-

мо и чакаме стабилен кабинет и 

парламент, в който да вкараме 

предложението. 

За момента да говорим за 

нов закон смятам, че е много 

кардинално и ще създаде обър-

кване в цялата система, от кое-

то ще имаме негативи. Сега сме 

насочили усилията си към сери-

озно редактиране на ЗУТ с оглед 

намаляване на административ-

ната тежест. 

Вие гостувате на стра-
ниците на в. „Строител“ и на 
събитията, организирани от 
Камарата и вестника. Как оце-
нявате съвместната ни рабо-
та и какво е мнението Ви за 
изданието?

Това е любимият ми вестник, 

защото е браншови и от него 

научавам интересни неща, чета 

за важни инициативи и откривам 

информация за нови проекти на 

колеги. Получавам в. „Строител“ 

редовно и винаги го следя. Инте-

ресен е, което е от значение. Не 

е формален, а се пишат важните 

неща, които и аз, и моите колеги 

с удоволствие четем. Поздравя-

вам Ви, както и екипа на изда-

нието за това което правите за 

бранша! 

Какво си пожелавате за 
2023 г. и какво пожелавате на 
нашите читатели?

На себе си, на колегите и чи-

тателите на в. „Строител“ и на 

целия екип пожелавам здраве. 
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www.megatron.bg/atlas-copco/

-10%

Камара на строителите в България,
Национален клуб на строителите ветерани 

и община Мездра
Ви канят 

на официалното откриване на паметник 
на генерал-полковник инж. Васил Василев,

командващ Строителни войски 1973 – 1993 г.,
на 3 април 2023 г. от 13.00 часа 

в с. Старо село, община Мездра.
Молим да потвърдите присъствието си 

на тел. 0889 250 199 до 28 март, за да осигурим транспорт.

НКСВ

Елена Нeдева, 
експерт КСБ

На 15 март в сградата 

на Камарата на строите-

лите в България (КСБ) се 

проведе работна среща на 

ръководствата на секции-

те „Високо строителство“, 

„Транспортна инфраструк-

тура“, „Енергийна инфра-

структура“, „Хидротех-

ническо строителство и 

ВиК мрежи и съоръжения“, 

„Консултантска дейност, 

проектиране и строителен 

надзор“, „Метални конструк-

ции“, „Фасадни конструкции“ 

и „Изолации“. Срещата меж-

ду структурите към КСБ 

беше инициирана от изп. 

директор на Камарата арх. 

Иван Несторов. Той при-

ветства участниците в 

нея и подчерта, че темата 

на дискусията е Законът 

за устройство на терито-

рията (ЗУТ), както и всички 

проблеми, които са свързани 

с бранша по отношение на 

техническата документа-

ция и нейното придвижване 

до издаването на разреше-

ние за строеж.

Директорът на дирекция 

„Нормативни документи и 

анализи“ в КСБ Савин Кова-

чев направи ретроспекция 

на свършеното от КСБ по 

отношение на промените 

в нормативната уредба и 

запозна присъстващите с 

работата на Консултатив-

ния съвет (КС) на браншо-

вите организации в сектор 

„Строителство“. Разгледа-

ни бяха разработените от 

членовете на КС мотивира-

ни предложения за промени в 

ЗУТ, Закона за устройство-

то и застрояването на Сто-

личната община и др. След 

продължителни обсъждания 

присъстващите се обедини-

ха около идеята всяка секция 

да представи своето писме-

но мнение и/или становище 

след обстойно обсъждане 

вътре в структурата. 

Инж. Живко Недев, зам.-

председател на УС на КСБ 

и на секция „Транспортна 

инфраструктура“, и инж. 

Валентин Зарев, председа-

тел на секция „Консултант-

ска дейност, проектиране и 

строителен надзор“, изрази-

ха мнение, че е време да се 

помисли за специален закон 

за линейната техническа ин-

фраструктура или за отде-

лен раздел за нея, обособен в 

Aрх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ:

Ренета Николова

Арх. Несторов, проведохте среща с ръководствата 
на всички секции към КСБ. Кои бяха главните теми, 
които дискутирахте, и какви са основните резултати 
от нея?

Обсъдените въпроси бяха насочени към проблемите в 

сферите, в които работят колегите от секциите. Сред 

тях бяха готовността и обемът на проектната доку-

ментация, както и бавното администриране в общините, 

където се издават разрешения за строеж.

За срещата бяхме подготвили 12 точки, които са 

свързани с промени в законодателните разпоредби, каса-

ещи Закона за устройство на територията и Закона за 

обществените поръчки. Дадохме си срок до началото на 

следващата седмица всички председатели на секции към 

КСБ да изразят своето становище дали приемат пред-

ставените им предложения и ако имат забележки, да ги 

дадат писмено. 

Дискусията бе ползотворна и се проведе в колегиа-

лен дух. От чутото мога да кажа, че основният проблем, 

който продължава да спъва работата на строителния 

бранш, е бавното администриране и липсата на админи-

стративен контрол по изготвените технически инвес-

тиционни проекти от проектантите. Те са непълни и в 

обем, който по време на СМР е основание за постоянни 

преработки по реда на чл. 154 от ЗУТ. Това забавя целия 

строителен процес и сроковете, които са регламентира-

ни в сключените договори. 

Каква е следващата стъпка?
След като получим писмените становища за съгласие 

или за допълване, вече официално ще изпратим нашите 

предложения до Министерството на регионалното разви-

тие и благоустройството, което да ги внесе за разглеж-

дане в Народното събрание. 

ЗУТ. Мотивите им бяха, че за 

разлика от високото стро-

ителство, където проекти-

рането започва с Подробен 

устройствен план и завърш-

ва с технически и работен 

проект, то при линейните 

инфраструктурни обекти 

проектните дейности  при-

ключват с Парцеларен план, 

което е проблем при проек-

тирането им. 

В края присъстващите 

насрочиха провеждане на 

нова работна среща в изне-

сен формат в края на април.

С
н
и
м

к
а Ем

ил Х
рист

ов

Емил Христов

В централния офис на Камарата на строителите в 

България (КСБ) се проведе първа работна среща между 

Комисията за воденето, поддържането и ползването 

на Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) и  Комисията по професионална етика (КПЕ). 

На нея присъстваха доц. д-р инж. Георги Линков, пред-

седател на Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на ЦПРС, инж. Благой Козарев, председател 

на КПЕ, инж. Христо Димитров, председател на Кон-

тролния съвет на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. дирек-

тор на Камарата, както и членове на двете комисии.

На срещата бяха дискутирани актуалните въпроси, 

пред които са изправени комисиите, както и възмож-

ностите за ефективно взаимодействие и сътрудни-

чество при решаването на различни казуси.  

Повече по темата четете в следващия брой на 
в. „Строител“.

С
н
и
м

к
а авт

орът
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A WIRTGEN GROUP COMPANY

Иновативни решения 
за Вашия успех.
WIRTGEN предлага пълна програма от мобилни машини и висококачествени услуги във всички сфери на пътното строителство и за добив на 
материали в открити рудници. С иновативните си, високопроизводителни и икономични продукти и технологии за студено фрезоване, 
стабилизиране на почви, студено и горещо рециклиране, полагане на бетон и повърхностно разкопаване на скали WIRTGEN е световен 
пазарен лидер в пътното строителство, саниране на пътища и добив на инертни материали. Ние развиваме не само машини, но и технологии. 
Използвайте иновативните решения на пазарния и технологичен лидер!

Виртген България ЕООД . 1588 Кривина (София), ул. Розова градина 10 . тел.: 02 851 90 24
office.bulgaria@wirtgen-group.com                                                                                                                                                                 www.wirtgen.com
 

Съоръжението е в участъка Елин Пелин – Костенец

Георги Сотиров

За първи път от 50 г. 

насам се изгражда нов 

железопътен тунел в Бъл-

гария. Той се намира в ра-

йона на Лесопарк „Побит 

камък” под Вакарел и е 

част от жп участък Елин 

Пелин – Костенец, който 

се изпълнява по проекта 

за модернизация на жп ма-

гистралата от София до 

Бургас. Финансирането е 

осигурено по Оператив-

на програма „Транспорт и 

транспортна инфраструк-

тура 2014-2020“. Изпълни-

тел е ДЗЗД „Джен-Дуй 

жп Елин Пелин“ (Турция). 

Стойността на договора 

е 498,8 млн. лв. без ДДС. На 

10 март вицепремиерът по 

икономическите политики 

и министър на транспор-

та и съобщенията Христо 

Алексиев инспектира на-

предъка на строителните 

дейности на жп отсечка-

та Елин Пелин – Костенец. 

В проверката се включиха 

посланикът на Република 

Турция Н.Пр. Айлин Се-

кизкьок, ген. директор на 

Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-

ра“ инж. Златин Крумов и 

представители на мест-

ната власт.

„Над 200 човека с по-

мощта на повече от 100 

машини работиха година 

и половина, за да проко-

паят Тунел №1 с дължина 

един километър“, заяви 

вицепремиерът Алексиев. 

Той изрази надежда, че с 

добрата мобилизация на 

държавата, на изпълните-

ля и на надзора проектът 

ще бъде изпълнен в срок – 

до 2027 г.

„Благодаря на изпълни-

телите за сериозната и 

отговорна работа, както 

и за доброто партньор-

ство. Желая им все така 

професионално и със сто-

ицизъм да изпълняват по-

етите ангажименти  и 

дано скоро да се поздра-

вим с пробива на най-дъл-

гия тунел в страната“, 

каза инж. Златин Крумов.

На проверката стана 

ясно, че проектът обхва-

ща двоен жп тунел с дъл-

жина почти 7 км, какъвто 

до момента не е имало в 

България. Ще бъдат изгра-

дени десетки съоръжения, 

сред които два тунела с 

по-две тръби с обща дъл-

жина 1,5 км, пътен надлез 

и подлез, 8 моста и еста-

кади, системи за сигнали-

зация и телекомуникация, 

нова гара Елин Пелин и 

спирка Побит камък.

Участъкът между Елин 

Пелин и Вакарел е най-

тежкият и труден за из-

пълнение от цялото трасе 

между София и Пловдив.

Снимка авторът

Предлагаме компетентни решения за 

обновяване на железопътни прелези със 

съвременни еластични прелезни настилки.

Еластичните гумени прелезни настилки 

покриват необходимите стандарти за вла-

гане на строителни продукти в строежите 

на Република България, както следва:

• Твърдост по „Shore-A“ ≥ 65 ЕN ISO 868;

• Плътност ≥ 1,1g/cm3 ISO 2781;

• Еластичност до скъсване ≥ 25% ЕN 

12230;

• Якост на опън ≥ 1МРа EN 12230;

• Износоустойчивост ≤ 200 мм3 ISO 4649;

• Енергопоглъщаемост – смекчаващ 

ефект ≥ 25% ISO 4662;

• Изработени са съобразно скреплението 

на релсо-траверсовата скара, надвишение-

то /на прелезите в крива/, ъгъла на преси-

чане с автомобилния път и натоварването. 

Точността на изработката на всеки панел 

е 1 mm;

• Осигуряват лесен монтаж и демонтаж 

при извършване на планови ремонти на го-

рното строене на железния път;

• Осигуряват сменяемост на отделните 

елементи, без това да се отрази на целост-

та на съществуващата прелезна настилка;

• Осигуряват висока износоустойчивост 

на повърхността, пряко контактуваща с 

пътните превозни средства;

• Еластично и равномерно поемат нато-

варванията чрез зацепване и осигуряват 

смекчаващ ефект на материала;

• Притежават „корундова“ повърхност, 

доближаваща сцеплението на настилката 

до тази на асфалтовото покритие или ек-

вивалентно;

• Притежават система за нехлъзгае-

мост на пътните превозни средства при 

тежки атмосферни условия;

• Осигуряват изолация на релсовите ниш-

ки в зоната на прелеза;

• Притежават висока издръжливост при 

големи транспортни натоварвания, съо-

бразено с фактическото натоварване на 

прелеза;

• Еластичната прелезна настилка реду-

цира шумовете в зоната на прелеза;

• Независимо от ъгъла на пресичане еле-

ментите на настилката не позволяват по-

явата на цепнатини и разместване;

• Осигуряват дълъг живот, малко дефе-

кти и лека поддръжка, бърз, лесен и сигурен 

монтаж.

ЦЕРБ съдейства с нужната документа-

ция, детайлни чертежи и ръководи проекта 

до неговото приключване. Фирмата е осно-

вен търговски представител на английска-

та фирма Rosehill Polymers Ltd., която е един 

от най-големите световни производители 

на еластични прелезни настилки, притежа-

ваща сертификати за съответствие в по-

вече от 30 страни, включващи всички евро-

пейски, САЩ и Канада, Австралия и Япония.

Гарантираната дълготрайност при нор-

мални условия на движение е за минимален 

период от 10 години.

КОНТАКТИ: 02/8105 454, https://cerb-trade.eu/railway/, info@cerb.bg
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Инж. Велико Желев, председател на СД на „Хидрострой“ АД:

Строителите заслужават уважение, което в 
последните години не получават

Росица Георгиева
Ренета Николова

75% от трасето на лот 1 на АМ „Хемус“ са из-

пълнени. Това стана ясно по време на организира-

ния от фирма „Хидрострой“ АД обход на лот 1 на 

АМ „Хемус” в участъка след гр. Ябланица, който 

компанията изгражда. В събитието участваха 

инж. Велико Желев, председател на СД на „Хид-

рострой” АД, изп. директор на „Хидрострой” АД 

инж. Живко Недев и Калин Борисов, изп. директор 

на ВДХ АД. Желев коментира, че трасето на лот 1 

е можело вече да е в експлоатация, ако строител-

ството не е било спряно от страна на държавата. 

Той беше категоричен, че авансови плащания се 

правят по 99% от договорите в ЕС и целия свят, 

като това са средства, които се дават за закупу-

ването на техника, на материали и за завършване 

на обектите в срок. 

„Строителите заслужават уважение, което 

в последните години не получават“, заяви Желев. 

„Ние искаме да има политика за бранша, според 

която да се знае какво ще се строи в следваща-

та една или пет години, за да може да планираме 

какви инвестиции да направим, как да работим, 

какви хора да задържаме или да освобождаваме“, 

коментира още той. Желев отговори на въпроси 

на журналисти, свързани с вероятните причини за 

неговия арест, както и за изграждането на лот 1 

от АМ „Хемус”. Публикуваме брифинга с малки съ-

кращения, като в материала са включени въпроси 

от различни медии. 

Г-н Желев, защо реши-
хте да ни поканите тук, 
на лот 1 на АМ „Хемус”, на 
какъв етап е изграждане-
то на обекта?

Поканих Ви, защото ние 

не се срамуваме от това, 

което строим по пътища-

та. Намираме се в учас-

тък 1 от АМ „Хемус“. На 

този участък имаме два 

договора на обща стой-

ност 213 411 734 лв. До 

момента ние имаме акту-

вани изпълнени дейности 

за 136 265 665 лв. Това са 

вложени, сертифицирани 

пари, или имаме изпълнени 

75% от трасето. Получили 

сме прословутите аванси 

за този участък, които са 

76 597 509 лв. без ДДС. От 

сертификатите, които сме 

изработили, са приспадна-

ти 49 240 956 лв. и остава 

аванс за възстановяване 

на стойност 27 356 352 лв. 

Тук искам да подчертая, 

че търговете, които бяха 

проведени за изграждане-

то на лота, бяха спечелени 

от „Автомагистрали“ ЕАД. 

По решение на правител-

ството държавата склю-

чи договор с държавната 

фирма „Автомагистрали“ 

ЕАД, която проведе тър-

гове и покани над 17 ком-

пании да участват в тях. 

Ние участвахме за девет 

от лотовете. Избрани бя-

хме с най-ниски цени от 

„Автомагистрали“ ЕАД за 

доставка на материали 

и наем на техника за два 

от лотовете. След това 

сключихме договори с дър-

жавното дружество и бяха 

преведени аванси на всички 

фирми, които имат догово-

ри. С тези аванси ние за-

купихме техника, асфалто-

ви бази, трошачки. Голяма 

част от тях са инвестира-

ни в материали и труд. За 

лот 8 ние многократно сме 

водили разговори с Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ), че за там има из-

работен ОВОС, има идеен 

проект и ако АПИ има жела-

ние, в рамките на 6 месеца 

може да се започне работа 

по участъка, ако трасето 

се раздели на три подучас-

тъка. Защото държавата 

и агенцията решиха, че 

част от лота минава през 

ловно стопанство, и всъщ-

ност чакахме тяхното 

решение, за да може да се 

препроектира. Има два ва-

рианта, по които може да 

се построи този участък. 

Единият - обход на ловно-

то стопанство, е по-дълъг, 

но по-евтин. Другият об-

ход е по-къс, но по-труден 

за реализация и ще излезе 

по-скъп. Предложихме на 

АПИ да вземат решение 

кой вариант да изберат, 

да възложат максимално 

бързо проектирането и да 

продължим да работим. За 

тези две години и полови-

на два от подучастъците 

можехме спокойно да ги 

построим, както и ако не 

бяхме спирани да работим, 

можехме да завършим и 

този участък, на който се 

намираме сега с Вас. За 

него ние сме инвестирали 

в асфалтова база, наблизо 

сме инсталирали бето-

нов възел, закупили сме 

техника. Ако ние не бяхме 

вложили авансите в баге-

ри, в камиони, в бази - ние 

нямаше как да отговорим 

на изискванията на държа-

вата и да построим този 

лот в сроковете, в които 

ни е възложено. Авансите 

не знам защо се внушава, 

че са мръсна дума. Аванси 

има по 99% от договорите 

в ЕС и целия свят - както в 

държавните, така и в обек-

тите на общините, така 

и при частните инвести-

тори. Това е авансиране 

на обекта, тези пари се 

дават за закупуването на 

техника, на материали и за 

завършване на обектите в 

срок. Като тези аванси се 

приспадат пропорционално 

от всеки сертификат, кой-

то се издава от изпълни-

теля. На този лот са прис-

паднати около 50 млн. лв. 

Както казах, ако ние рабо-

техме и не ни бяха спрели, 

сега въобще нямаше да има 

тема „Аванси“, защото те 

отдавна щяха да са прис-

паднати и забравени. 

Фирма „Хидрострой“ е 

на пазара от 60 години. За 

тези години ние сме соци-

ално отговорни, заплаща-

ме си всички данъци, так-

си към държавата. Всички 

наши служители, които 

са хиляди, са назначени на 

трудови договори и на кол-

кото се разписват, толко-

ва получават. Нямаме един 

човек, който да взима пари 

на ръка. На нашите фирми 

са правени всяка година да-

нъчни ревизии, където не е 

установено нищо незакон-

но. Като физическо лице са 

ми направени пълни данъчни 

ревизии, както бяха напра-

вени такива пълни данъчни 

ревизии и на членовете на 

УС на нашите фирми и на 

техните съпруги и съпрузи. 

Не бяха установени никак-

ви данъчни нарушения. Аз 

от 25 години си пазя всички 

годишни данъчни деклара-

ции - колко съм декларирал, 

от какво са приходите ми, 

колко са от заплати, на-

еми, дивиденти. Стриктно 

съм плащал всички данъци 

и след това парите съм 

ги инвестирал законно по 

банков път, както намеря 

за добре. 

Питахте ме за инвес-

тициите ми – аз съм роден 

в тази държава, възпитан 

съм тук и имам емоция, коя-

то не ми позволява да жи-

вея другаде. Имам две деца, 

които учиха в чужбина, и аз 

настоях да се върнат и да 

работят в България. И два-

мата работят с мен, екип 

сме, но те вече ми задават 

въпроси за тяхното бъде-

ще. Искам да заявя, че ни-

кога не съм бил член на коя-

то и да е партия и не съм 

се занимавал с политика. 

Мога да кажа, че никой от 

строителите не се зани-

мава с политика. Ние като 

строители искаме да има 

правила, държавата да ги 

определи, а ние да ги спаз-

ваме. Освен в техника ние 

като социално отговорна 

компания инвестираме в 

обучението на нашия пер-

сонал. Искаме да развиваме 

хората от нашите фирми, 

а не да търсим нови. 

През 2016 г. лотът, на 

който сме, и участъкът 
до Плевен и Ловеч също 
бяха спрени. Защо тогава 
нямаше възмущение от 
строителния бранш за 
уронване на престижа? 

Никой не ме е питал, 

благодаря Ви. Ако бяхте 

питали тогава, щях да 

отговоря. Аз не съм нито 

политик, нито шоумен. Аз 

съм строител. Моята ра-

бота е да строя и да съм 

на обектите. Знаете ли, че 

всяка компания има милиони 

или стотици хиляди левове 

кредити. И въпреки трудно-

стите, с които се сблъск-

ваме, въпреки че може 

строителството на някой 

обект да е спряно по неза-

висещи от нас причини, ние 

плащаме всеки месец данъ-

ци, както и заплати и оси-

гуровки на работещите. В 

последните две-три годи-

ни обаче строител стана 

мръсна дума и банките ни 

вкараха в рисковите спи-

съци като рисков отрасъл. 

Отказват ни кредити, за-

щото не знаят какво ще се 

случва в бранша. Нека да Ви 

кажа колко струва един бул-

дозер 65 т - 650 хил. евро. 

Дали са много авансите, 

когато на нас ни трябват 

десетки багери, булдозери 

и камиони? Един товарен 

автомобил без значение на 

марката струва между 95 

и 140 хил. евро. За изграж-

дането на АМ „Хемус“ колко 

товарни автомобила ми-

слите, че ще ни трябват? 

А тези бетонови смесите-

ли знаете ли на какви цени 

са? 

Още един елементарен, 

но много показателен при-

мер ще Ви дам. Гредите, 

които виждате на това 

съоръжение, по договор ги 

актуваме на нашия възло-

жител на 13 хил. лв. в сер-

тификата, а ги купуваме 

от производителите на 39 

хил. лв. Само при една греда 

сме с 26 хил. лв. на загуба. 

Как ще коментирате 
критиките на министъра 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то арх. Иван Шишков 
относно качеството на 
строителството на АМ 
„Хемус“, както и на Се-
верната скоростна тан-
гента? Има ли пестене 
от материал?

За да има констатация, 

трябва да има лицензира-

на лаборатория, която да 

направи тези заключения. 

Аз никога не съм казвал, че 

някоя от нашите компании 

е безгрешна и никъде няма 

компрометирани участъ-

ци. Аз твърдя, че нашите 

компании са отговорни и 

коректни. Без значение как-

ви обекти сме имали, дали 

сме излизали на печалба, 

дали сме излизали на загу-

ба - всеки един от нашите 

обекти е бил завършен в 

срок. През всички тези 60 

години компанията си е из-

пълнила гаранционно и дори 

извънгаранционно всички 

проявени дефекти. На всеки 

един обект освен фирмата 

изпълнител има предста-

вител на възложителя, на 

надзора, които отговарят 

дали са спазени качеството 

и количеството на вложе-

ните материали. Не може 

винаги и за всичко вината 

да се хвърля на строителя. 

А останалите участници в 

строително-инвестицион-

ния процес? Каква е тяхна-

та роля и отговорност? Аз 

и моите директори искаме 

да се прибираме вкъщи и 

да сме спокойни. Ние имаме 

и наш вътрешен контрол, 

който проверява обекти-

Снимки Мартин Стоянов
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те. Ако установим нека-

чествена или неизвършена 

работа, за наша сметка я 

правим повторно. Радвам 

се, че голяма част от случа-

ите сами сме установили и 

отстранили. Имахме напри-

мер случай на път, който е 

фрезован с пет см повече. 

Какво мислите, че направи-

хме – асфалтирахме до про-

ектната квота. Кажете за 

тези 60 години чули ли сте 

някъде „Хидрострой“ да не 

е отстранила дефект? Коя 

от компаниите в пътния 

бранш не си е отстранила 

дефектите? 

А имало ли е към Вас и 
бранша натиск от дадена 

партия или правителство 
да давате пари?

За целия бранш не мога 

да гарантирам, но от мен 

и моите колеги никой не е 

искал пари и да искат, ние 

няма да дадем. Ние пари не 

даваме! За всички спорни 

случаи - има съд. Ако въз-

ложителите не са корект-

ни, ние завеждаме дела, 

когато някой служител е 

некоректен - завеждаме 

дело. Но проблемът е, че 

заради целия този нега-

тивизъм към бранша, за-

ради това, че държавата 

не мисли какво се случва 

с работната ръка, хората 

избягаха. Липсват обекти, 

няма стратегия за след-

ващите години за строи-

телството, а човек търси 

сигурност, предвидимост 

за себе си, за семейство-

то си и отива на запад. А 

ние все повече не можем да 

намерим работници. 

Говорите за некоректни 
възложители. Не смятате 
ли, че проблемите Ви, кои-
то сега излизат на преден 
план с авансите, са заради 
констатации на Агенция-
та за държавна финансова 
инспекция, че ин хаус въз-
лагането от „Автомаги-
страли“ ЕАД е заобикаляне 
на ЗОП и Вие тези пари въ-
обще не е трябвало да ги 
получавате?

Адвокат Менко Мен-
ков: Няма констатации 

на никакви липси. Ин хаус 

процедурите са законово 

обосновани в целия ЕС и 

Агенцията за обществе-

ни поръчки се е произнесла 

много отдавна, че при въз-

лагането на тези поръчки 

няма никакво нарушение на 

закона. Ако имаше някакво 

нарушение на закона, досе-

га щеше да има законови 

последици. Такива няма и 

всичко е по реда на зако-

на. Всички тези ин хаус 

процедури и възлаганията, 

както каза г-н Желев, на 

фирмите, които доставят 

материали и техника и 

всичко останало, за да се 

построи магистралата, 

са гарантирани с банкови 

гаранции и застраховки в 

двоен размер. Това означа-

ва, че при неизпълнение на 

договорите държавата ще 

получи двойно повече пари 

от тези, които е вложила. 

До този момент не липсва 

нито един лев. Всички аван-

си, които са предадени на 

„Хидрострой“ и останали-

те компании на г-н Желев, 

са вложени. Затова пре-

ценихме, че е добре да се 

дойде на терен и да се види 

къде са вложени тези пари 

и че не са изнесени в чува-

ли. Както казва г-н Желев, 

ако държавната политика 

беше правилна и проекти-

те не бяха спрени, сега 

нямаше да стоим тук, за-

щото движението по този 

участък щеше да бъде пус-

нато и щяхме да стигаме 

по-бързо до Велико Търново. 

Г-н Желев, притесня-
ват ли Ви проверки на Се-
верната скоростна тан-
гента?

Не. Аз от проверки не 

се притеснявам. Защото 

знам, че работата на на-

шия екип, на моите колеги 

е да строят. Работата 

на всички строители е да 

строим. Пак ще кажа – ние 

искаме да има политика за 

строителния бранш, визия 

за няколко години напред. 

Ако няма работа, ще тряб-

ва да освобождаваме хора. 

Въпреки че три години, до-

като нямахме работа, ние 

запазихме работниците си, 

като плащахме и плащаме 

заплати и осигуровки. 

Г-н Желев, може ли да 
кажете кой Ви пречи да 
завършите лот 1 от този 
участък от АМ „Хемус“?

Поименно не мога да 

кажа, но има възложител. 

Надявам се възложителят 

да може да даде информа-

ция защо близо три години 

ЗА АРЕСТА:
Органите на реда си свършиха работата корект-

но, а от наша страна им беше оказано пълно съдей-

ствие. Бяха иззети записите от камерите и в прото-

кола е записано, че на лицето, което е подало сигнала, 

няма нанесени леки или тежки телесни повреди. Бла-

гой Андонов е служител на фирма „Водстрой“ (сега 

ВДХ) от 2014 г. На всички наши техници или инженери 

предлагаме да финансираме тяхното обучение и да ги 

издигаме. Преди година и половина или година реших 

да го направя директор „Строителство“. За периода, 

в който заемаше тази длъжност, получих множество 

сигнали за злоупотреби и кражби, а обектите, за 

които той отговаряше, бяха с лоша организация и на 

загуба. След като станаха ясни тези факти, г-н Ан-

донов заяви, че е готов да върне всички средства, но 

да не подавам сигнал в прокуратурата срещу него. 

За парите, които той дължи на фирмата, аз ще за-

веда дело в съда, а за кражбите сме подали сигнал 

в прокуратурата. Според мен цялата инсценировка 

с нанесения побой е, за да изтеглим нашия сигнал, 

това е набеждаване. Но аз няма да го изтегля. Поканих 

всички колеги и след като приключихме разговорите 

с Благой Андонов, застанахме пред тях и той разказа 

причините за напускането на фирмата. След това 

си тръгна от сградата по начина, по който влезе в 

нея. Това е историята по задържането ми. Имаме още 

един случай, за който ще подадем сигнал срещу друг 

наш служител. 

не работим. Имаше случаи, 

когато АПИ беше платила 

на нашия възложител, па-

рите стоят по неговата 

сметка и той не ни ги пре-

вежда. 

С тези темпове на ра-
бота кога ще бъде готов 
участъкът от АМ „Хемус“ 
до Плевен и Ловеч?

Не мога да прогнози-

рам, тъй като решени-

ята за продължаване на 

строителството са от 

компетентността на 

държавата. Като спират 

строителството на АМ 

„Хемус“, политиците не 

разбират, че зачеркват 

Северна България. По-голя-

мата част от магистрала-

та можеше да бъде готова 

преди две години, ако беше 

се работило с темпове-

те, с които започнахме. 

Магистралата е и нови 

инвестиции около нея. Ма-

гистралата е и пътнико- и 

товаропоток - лица от въ-

трешността на страната 

ще отидат по Българското 

Черноморие, от Черномори-

ето ще отидат в нашите 

курорти. Но явно е по-лесно 

да се прави политика, от-

колкото да се завърши една 

магистрала. 

Г-н Желев, в. „Строи-
тел“. Строителството е 
структуроопределящ за 
икономиката на страната 
отрасъл, дава заетост на 

над 200 хил. души, а в по-
следните години е обект 
на постоянни атаки, не-
гативизъм и уронване на 
престижа. Как това се 
отразява като цяло на 
бранша, на интереса към 
професията и ще останат 
ли български фирми, кои-
то да строят в България?

Благодаря на в. „Стро-

ител”, най-доброто и ува-

жавано от мен издание. 

Строителите са достойни 

хора, аз се гордея, че съм 

строител. Строителите 

заслужават уважение, кое-

то в последните години не 

получават. За мен това, 

което се случва в послед-

ните 2-3 години, е гавра с 

всички строители.

Искрено се надявам 

икономическата, бизнес 

и политическата среда в 

страната да се подобрят. 

И това да доведе до много 

нови инвеститори в наша-

та държава. Където ние да 

може да продължим да рабо-

тим достойно и с призна-

нието, което българският 

строител заслужава. 
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От 2028 г. новите здания трябва да са с нулеви емисии

.

.

Мирослав Еленков,
Страсбург

Европейският парламент (ЕП) 

одобри проектомерки за увеличаване 

на процента на саниране и за нама-

ляване на потреблението на енер-

гия и емисиите на парникови газове. 

Това стана по време на редовното 

заседание на институцията, на кое-

то представител на вестник „Стро-

ител“ бе поканен да присъства.

Приетото преразглеждане на 

Директивата относно енергийните 

характеристики на сградите има за 

цел да намали значително емисиите 

на парникови газове и потребление-

то на енергия в строителния сек-

тор на ЕС до 2030 г. и да направи 

отрасъла неутрален по отношение 

на климата до 2050 г. Друга негова 

задача е увеличаване на процента на 

саниране на енергийно неефектив-

ните сгради и подобряване на обме-

на на информация относно енергий-

ните характеристики.

От 2028 г. всички нови задния 

следва да бъдат с нулеви емисии, 

като крайният срок за новите обек-

ти, ползвани, експлоатирани или 

притежавани от публични органи, 

е 2026 г. Всички нови сгради след-

ва да бъдат оборудвани със соларни 

технологии до 2028 г., когато това 

е технически подходящо и икономи-

чески осъществимо, а срокът за жи-

лищните обекти, в които се извърш-

ва основен ремонт, е 2032 г.

Жилищните сгради ще трябва да 

постигнат най-малко енергиен клас 

Е до 2030 г. и клас D до 2033 г. — по 

скала от A до G. Категория G съот-

ветства на онези 15% от обектите 

в националния сграден фонд на дър-

жава членка, които имат най-лоши 

характеристики към момента на 

въвеждането на скалата. Нежилищ-

ните и обществените здания ще 

трябва да получат същите оценки 

съответно до 2027 г. и 2030 г. Подо-

бряването на енергийните характе-

ристики (което може да се изразява 

в изолационни работи или подобрява-

не на отоплителната система) ще 

се извършва при продажба или ос-

новен ремонт на дадена сграда или 

при подписване на нов договор, ако 

сградата се отдава под наем. Дър-

жавите членки ще определят мер-

ките, необходими за постигането 

на тези цели, в своите национални 

планове за саниране.

Докладчикът по досието за Ди-

рективата относно енергийните 

характеристики на сградите Ки-

ран Киф (Зелените/ЕСА, Ирландия) 

заяви за вестник „Строител“, че 

приетият документ е стратегия 

за растеж за Европа, която ще оси-

гури стотици хиляди качествени и 

местни работни места в строител-

ството, обновяването и възобновя-

емите енергийни източници, като 

същевременно ще подобри благосъс-

тоянието на милиони хора, живеещи 

на територията на ЕС.

Предстои Парламентът да запо-

чне преговори със Съвета на Евро-

пейския съюз, за да се споразумеят 

за окончателната форма на законо-

проекта. 

Докладчикът по досието за Директивата за енергийните характеристики на 
сградите Киран Киф съобщи на пресконференция за приетите проектомерки от ЕП

Европейската комисия 

(ЕК) предлага да се рефор-

мира структурата на па-

зара на електроенергия в 

ЕС, за да се ускори навли-

зането на възобновяеми-

те енергийни източници 

и постепенното премах-

ване на газа, да се намали 

зависимостта на смет-

ките на потребителите 

от нестабилните цени на 

изкопаемите горива, да се 

осигури по-добра защита 

на гражданите на ЕС от 

бъдещи скокове на цени-

те и потенциално мани-

пулиране на пазара и да 

се направи европейската 

промишленост по-чиста 

и по-конкурентоспособна. 

Това става ясно от прес-

съобщение на институци-

ята.

„В продължение на по-

вече от двайсет години 

ЕС разполагаше с ефика-

сен и добре интегриран 

пазар на електроенергия-

та, който позволи на по-

требителите да получат 

икономическите ползи на 

единния енергиен пазар, 

като се гарантираше 

сигурността на достав-

ките и се стимулираше 

процесът на декарбони-

зация. Енергийната криза, 

предизвикана от руското 

нашествие в Украйна, под-

черта необходимостта 

от бързо адаптиране на 

пазара на електроенергия, 

за да се подкрепи по-добре 

екологичният преход и да 

Българският еврокомисар по иновации, научни из-

следвания, култура, образование и младеж Мария Габриел 

e обявила създаването на 16 нови учителски академии по 

време на Съвета на министрите на ЕС по образование 

в Брюксел. Това съобщиха от екипа й, като припомнят, 

че европейските академии за учители се реализират по 

програма „Еразъм +“ и създаването им е едно от клю-

човите действия в инициативата на комисар Габриел 

за изграждане на Европейско образователно простран-

ство до 2025 г. По „Еразъм +“ е осигурено финансиране 

на стойност 22,5 млн. евро за следващите 3 години.

„Учителите са тези, които превръщат образование-

то в успех. За да бъде Европа континент на знанието, 

силата ни са талантите и учителите. Чрез учителски-

те академии ще бъде засилено сътрудничеството меж-

ду преподаватели в цяла Европа и ще бъдат създадени 

общности с цел изготвяне на ефективни програми за 

кариерното развитие на учителите“, е заявила Мария 

Габриел.

Целта на академиите е и разработването на модели 

на мобилност – виртуална, физическа и смесена, като 

част от професионалното развитие на учителите. Из-

браните проекти включват 313 организации от над 30 

държави, участващи в програма „Еразъм +“. България се 

включва в 4 от 16-те нови проекта за учителски ака-

демии – GEO-Academy, NBS Academy, Acadimia, STEAME-

Academy. Еврокомисар Габриел е съобщила, че до края 

на годината предстои мащабно събитие, посветено на 

темата, което ще се проведе в София заедно с участни-

ци от цяла Европа.

Еврокомисар Мария Габриел участва в Съвета на 
министрите на ЕС по образование в Брюксел

се предложи на потреби-

телите на енергия - как-

то на домакинствата, 

така и на предприятията, 

широк достъп до електро-

енергия от възобновяеми и 

неизкопаеми източници на 

достъпни цени“, се казва в 

комюникето.

Предложената рефор-

ма предвижда прераз-

глеждането на няколко 

законодателни акта на 

ЕС - по-специално Ре-

гламента за електрое-

нергията, Директивата 

за  електроенерги ята 

и Регламента относно 

интегритета и прозрач-

ността на енергийния 

пазар (REMIT). С нея се 

въвеждат мерки, които 

да стимулират по-дълго-

срочни договори за про-

изводство на енергия от 

неизкопаеми горива и с 

които в системата да се 

въведат по-чисти гъвка-

ви решения за конкурен-

ция с газа, като например 

оптимизация на потреб-

лението и съхранение.

Снимка авторът
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Строителните дейности ще приключат до края на годината
Страницата подготви 
Росица Георгиева

На 13 март започна възста-

новяването на автентичния 

облик на сградата на Минерал-

ната баня в жк „Овча купел“ в 

София. Председателят на Сто-

личния общински съвет Георги 

Георгиев посети обекта заедно 

с журналисти. Той съобщи, че 

близо 8 млн. лв. ще струва рес-

таврацията на зданието. От 

тях над 4,4 млн. лв. са осигуре-

ни от бюджета на Столичната 

община (СО), а 3 319 912 лв. са 

безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020“. Георгиев до-

бави, че всички дейности трябва 

да приключат до края на годи-

ната. 

Минералната баня в жк 

„Овча купел“ функционира до 

края на 80-те години на XX век, 

след което е затворена. Сгра-

дата не се поддържа и започва 

да се руши. През 2017 г. възник-

ва пожар, който нанася сериоз-

ни щети в интериора, особено 

в помещенията с басейните и 

други общи части. През 2019 г. 

правото на собственост върху 

двуетажната сграда е прехвър-

лено безвъзмездно от държава-

та на СО с цел нейното рено-

виране. Столичната община и 

Регионален исторически музей 

– София, предприемат незабав-

но действия за опазването на 

архитектурно-строителната 

недвижима културна ценност с 

категория „местно значение“. В 

резултат на това е изготвен и 

одобрен проект за „Адаптация и 

реставрация на Минерална баня 

„Овча купел“ като рекреативен 

център с използване на минерал-

на вода“. 

Планирано е обособяване на 

две зони в сградата – „Рекреа-

ция“ в сутерена и на партерния 

етаж и „Наука“ на първия и под-

покривния етаж. В рекреатив-

ния център на посетителите 

ще се предлагат разнообразни 

процедури с минерална вода. 

Запазват се функциите на голе-

мите басейни, като се добавят 

две зони с по-гореща вода, ще 

продължат да функционират 

курните и душовете. 

Предвидено е още изгражда-

не на релакс зона, парна баня, ин-

фрачервена сауна, арома сауна, 

финландска сауна, студен шоков 

басейн и ледена стая. В суте-

ренния етаж са проектирани по-

мещения за солен релакс, за про-

веждане на терапии за лице и за 

коса, за масаж с локална баня и 

други технически помещения. В 

зона „Наука“ ще има няколко зали 

– заседателна и конферентна, 

музикална, визуална за VR демон-

страции с интерактивни екра-

ни. На подпокривния етаж ще се 

помещават изследователските 

лаборатории „Социални инова-

ции, рекреативен хюмън дизайн 

и нишов туризъм“ и „Анализ, ди-

гитализация и реставрация на 

аудиовизуално наследство“, как-

то и Център за продължаващо 

образование. 

Изпълнител на строител-

но-възстановителните работи 

е „Минерална баня Овча купел“ 

ДЗЗД. 

Столичният общински 

съвет прие решение със 

средства от Специализи-

рания общински привати-

зационен фонд (СОПФ) да 

бъде реновирана къщата-

музей „Васил Левски“. Ин-

вестицията ще е в размер 

на 218 390 лв. Сградата е 

със статут на недвижима 

културна ценност с кате-

гория „местно значение”. 

Общото техническо 

състояние на постройка-

та не е добро. По стените 

на сградата има множе-

ство пукнатини – външни 

и вътрешни, като някои от 

тях са значителни. Има и 

множество овлажнявания 

и повреди по мазилките. 

Покривът също е в лошо 

състояние, дървената по-

кривна конструкция е про-

ядена, има наличие на вла-

га и гниене. Установени са 

пукнатини в зидовете, в 

зоните около подложните 

греди, както и слягане на 

външните стени. Липсата 

на поддръжка и влиянието 

на атмосферните условия 

продължава да влошава 

състоянието на обекта 

и дори има опасност от 

срутване, в случай че не се 

предприемат неотложни 

мерки. Поради това сред-

ства от СОПФ ще бъдат 

предоставени на район 

„Сердика“.

Проведена е общест-

вена поръчка и има избран 

изпълнител за реализира-

не на конструктивно-въз-

становителните работи 

по реставрацията на къ-

щата. 

Столичният район „Младост“ обяви обществе-

на поръчка за изграждане на двуетажна пристройка 

за две групи и физкултурен салон към ДГ 75 „Сър-

чице”. Учебното заведение е разположено в „Мла-

дост 1А“. Прогнозната стойност на дейностите е 

2 746 155,51 лв. без ДДС. В тази сума са включени и 

средства за непредвидени СМР в размер на 10%. В 

случай че след сключване на договора за изпълнение 

в резултат на инфлация настъпи съществено увели-

чение на цените на основните стоки и материали, е 

допустимо извършването на промени в единичните 

цени, като същите се индексират съгласно Методи-

ката, одобрена с акт на Министерския съвет. 

Оферти по тръжната процедура се приемат до 30 

март. Критерият „Срок за изпълнение на дейностите, 

включени в предмета на поръчката“ ще има тежест 

60 т., а предложената цена ще носи 40 т. 

Район „Изгрев“ планира 

да инвестира 269 хил. лв. 

без ДДС в реконструкция 

и текущ ремонт на път-

ната инфраструктура на 

територията си. Админи-

страцията обяви тръжна 

процедура, в обхвата на 

която са поддържане на 

пътните настилки, тро-

тоарите и съоръженията, 

ТРП на конструкцията на 

подлези, включително под-

държане на отводнител-

ната система – решетки, 

канали, сифони и др., на-

стилки, облицовки, окаче-

ни тавани и др. В планира-

ните дейности влиза още 

поддържане и реконструк-

ция на пътна маркировка, 

електромонтажни работи, 

монтаж на гръмоотводна и 

заземителна инсталация. 

„Изгрев“ е един от първите райони, който стартира 
изграждане и ремонт на тротоарни мрежи

Критерият „Техническо 

предложение за изпълне-

ние“ е с тежест 50%, а це-

ната ще сформира оста-

налите 50% от крайната 

оценка на кандидатите. 

Предвижда се изпълните-

лят да предостави гаран-

ция за изпълнение на до-

говора в размер на 3% от 

стойността на договора 

без включен ДДС. Оферти 

могат да се подават 20 

март. 
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Инж. Илиан Милев, управител на „ВиК“ ООД – Русе:

Единственият работещ вариант за индексиране на строителните договори е 
допълнителна помощ от държавния бюджет

В. „Строител“

Инж. Милев,  упра-
вител сте отскоро на 
„ВиК“ ООД – Русе. При-
емете поздравления за 
поетия пост от екипа на 
в. „Строител“. Кое е го-
лямото предизвикател-
ство както за управле-
нието на „ВиК” – Русе, 
така и за целия сектор? 

Мисля, че сред основ-

ните проблеми не само 

за мен като управител на 

„ВиК“ ООД – Русе, а и за 

целия ВиК отрасъл са при-

вличането и задържането 

на квалифицирани кадри. 

Заплатите в сектора не 

са много високи и е труд-

но да убедим младите спе-

циалисти да изберат ВиК 

дружеството за своето 

професионално развитие. 

Повечето се насочват 

към частните фирми и 

това е разбираемо. 

Като друго предизви-

кателство бих могъл да 

посоча тежката експло-

атация на остарелите 

ВиК мрежи и съоръжения. 

С проекта, който изпъл-

няваме по Оперативна 

програма „Околна среда 

2014-2020“ (ОПОС), този 

проблем ще се реши час-

тично в Русе, но терито-

рията, която обслужва 

дружеството ни, е много 

голяма и няма възможност 

мрежите и съоръженията 

навсякъде да се обновяват 

с темповете, с които се 

амортизират. 

Не на последно място 

бих посочил управление-

то на утайките от пре-

чиствателните станции 

– процедурата е бавна и 

утежнена, няма изградени 

инсталации за третира-

нето им и вместо да но-

сят приходи (от продаж-

ба след обеззаразяване 

или пък от производство 

и продажба на енергия 

при изгарянето им), в по-

вечето случаи се явяват 

значителен допълнителен 

разход за оператора.

Завършени са два от 
големите обекти по во-
дния цикъл на Русе, какво 
е тяхното значение, с 
какво това ще подобри 
качеството на ВиК услу-
гите в града? 

Единият обект включ-

ваше цялостно изграж-

дане на канализационна 

мрежа, както и частична 

реконструкция на същест-

вуващата водопроводна 

мрежа в кв. „Средна кула“ 

и кв. „Долапите“. Изграж-

дането на канализация 

е събитие, което жите-

лите на двата квартала 

чакат от десетилетия. 

Целта на инвестицията 

е преустановяване на из-

ползването на септични 

ями или заустване на от-

падните води без предва-

рително пречистване в 

р. Русенски Лом. Включени 

са всички канализационни 

колектори и отпадните 

води вече ще се отвеж-

дат за пречистване до 

Градската пречиствател-

на станция, която е изгра-

дена по такъв начин, че да 

може да се обхване целият 

град. Смятам, че за всички 

е ясно каква е основната 

полза от изпълнението на 

строителните дейности 

на този обект – намаля-

ване на риска от замърся-

ване на околната среда. 

Разбира се, има и други 

позитиви. Двата кварта-

ла със сигурност ще се 

превърнат в далеч по-при-

влекателно място за все-

ки, който желае да закупи 

или наеме жилище. 

Завършването на вто-

рия обект, който включ-

ваше реконструкция на 

довеждащи водопроводи 

от помпена станция „II по-

дем“ до помпена станция 

„III подем“, също е значимо 

събитие за русенци. До-

веждащите водопроводи 

са изключително важно 

звено във водоснабдител-

ната ни система – по тях 

се доставят основните за 

града водни количества. 

Доставяната в Русе вода 

се препомпва в помпена 

станция „II подем“, откъ-

дето се транспортира по 

тези водопроводи до пом-

пена станция „III подем“ 

и напорните резервоари 

в Русе, за да се захрани 

разпределителната мре-

жа и да бъде водоснабден 

имотът на крайния потре-

бител. Старите водопро-

води са били силно амор-

тизирани, което е водело 

до многобройни аварии, за-

това подмяната им е била 

наложителна. 

Кои бяха предизвика-
телствата по време на 
изграждането на толко-
ва мащабни обекти и как 
се отрази значителното 
повишение на цените на 
строителните матери-
али и инфлацията през 
последната година върху 
изпълнението им? 

 Сред най-големите 

предизвикателства мо-

гат да бъдат посочени 

кратките срокове за из-

пълнение, произтичащи 

от административния ни 

договор за безвъзмездна 

финансова помощ, склю-

чен с Министерството на 

околната среда и водите, 

както и фактът, че стро-

ителните дейности се 

реализират в градски ус-

ловия. Знаете, последното 

неизбежно води до затруд-

нения и неудобства, свър-

зани с придвижването на 

гражданите. Освен това 

при толкова мащабно 

строителство са по-чес-

ти плановите прекъсвания 

на водоподаването поради 

необходимостта от под-

вързване на новоизграде-

ните водопроводи. 

Повишението на цени-

те и инфлацията доведоха 

до проблеми с доставките 

на строителни материа-

ли. Когато не са налични 

необходимите материали, 

е трудно строителят да 

планира и организира ра-

ботния процес, а в някои 

случаи и дори да изпъл-

ни самия проект поради 

рязкото и непредвидимо 

значително оскъпяване на 

основни материали.

Какви са възможност-
ите на ВиК оператора за 
дофинансиране съгласно 
Методиката за индекса-
ция и какви според Вас 
други възможности има? 

Операторът може да 

съфинансира подобни про-

екти само с повишаване 

на цените на предоста-

вяните услуги. Според мен 

единственият работещ 

вариант за индексиране 

на цените по договорите 

за строителство в съ-

ответствие с реалното 

изменение на разходите 

за извършването му е да 

се осигури допълнителна 

безвъзмездна помощ от 

държавния бюджет. В Ме-

тодиката, приета от Ми-

нистерския съвет, не се 

посочва откъде и по какъв 

механизъм ще се осигурят 

необходимите допълни-

телни средства, което е 

и основна спънка в прила-

гането й. 

Реално в Русе се реа-
лизират пет строителни 
обекта с различни изпъл-
нители. До какви пре-
дизвикателства доведе 
това и има ли позитиви? 

Трудностите  б я ха 

свързани преди всичко с 

координацията на проце-

сите – кой строител по 

кое време да започне да 

работи по дадена улица, 

за да не се блокира напъл-

но движението във възло-

ви точки в града. Считам 

обаче, че този проблем 

вече е до голяма степен 

преодолян, като за това 

спомогна провеждането 

на координационни срещи 

с представители на общи-

на Русе, изпълнителите и 

представители на строи-

телния надзор. 

Разбира се, има и по-

зитиви. Един изпълнител 

няма капацитета да се 

справи с толкова мащабен 

проект. Ако работим само 

с един и поради някакво об-

стоятелство той изпадне 

в неплатежоспособност 

или се появи друг проблем, 

е възможно да се провали 

реализирането на целия 

проект. 

Всички изпълнявани 
обекти са на база ин-
женеринг (договорите 
включват проектиране и 
строителство). До как-
ви позитиви и негативи 
считате, че доведе този 
метод на изпълнение в 
конкретния случай? 

Този тип договори бяха 

наложени от Управляващия 

орган на ОПОС, тъй като 

ВиК операторите използ-

ваха разработените Реги-

онални прединвестицион-

ни проучвания и идейни 

проекти за предвидените 

инвестиции като основа 

за провеждане на търго-

вете. Улеснението за нас 

е, че не се налага ВиК опе-

раторът да прави предва-

рително големи разходи за 

проучване и проектиране. 

Негативите са свързани 

в известна степен със 

сроковете в администри-

рането на процеса. Съгла-

суването на проектите 

отнема много време, чес-

то минават месеци, преди 

да стартира реалното 

строителство на терен. 

От друга страна, понякога 

възникват и непредвидени 

обстоятелства, които 

отлагат физическото из-

пълнение.
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Българското строи-

телно изложение Архите-

ктурно-строителна седми-

ца ще отвори врати от 29 

март до 1 април в Интер 

Експо Център. 23-тото 

издание на международния 

формат ще събере бъл-

гарски и чуждестранни 

компании, предприемачи, 

инвеститори, архитекти, 

инженери, строители, про-

ектанти, дизайнери, препо-

даватели и представители 

на бизнеса от България и 

чужбина. Бизнес плат-

формата обединява сили 

с трите ключови форма-

та - АТЕСТ Експо, Green 

Energy и ЕКСПОМЕБЕЛ, и 

ще изпълни целия изложбен 

капацитет на Интер Експо 

Център в София.

Организаторите про-

дължават да надграждат 

формата. Архитектур-

но-строителна седмица 

2023 ще предложи още 

по-прецизно сегментира-

не. Всяка изложбена зала 

е посветена на конкретни 

компоненти от строител-

ството. В отделни прос-

транства ще има решения 

за „Довършителни дей-

ности”, „Врати, прозорци 

и фасади”, „Дървени кон-

струкции“, „Строителнo 

оборудване и механизация“, 

„Вертикално планиране и 

ландшафт“, „Индустриал-

но строителство и обо-

рудване“, „Сградната ав-

томатизация”, „ОВиК“.

За първи път врати 

отваря Green Energy – фор-

матът на енергийната 

ефективност, възобноява-

емата енергия и рецикли-

рането. Отново паралелно 

ще се проведе АТЕСТ Екс-

по. Реализиран с усилията 

на Асоциацията на търго-

вците на едра строителна 

техника (АТЕСТ), форумът 

предлага впечатляващата 

строителна, минна и гор-

ска техника. Важна със-

тавка в изложбения микс 

от 29 март до 1 април е 

ЕКСПОМЕБЕЛ, посветен 

на мебелната промишле-

ност, обзавеждането и 

интериорния дизайн. 

Партньорите са ключови

„В основата на успеха 

на Архитектурно-строи-

телна седмица са парт-

ньорите ни“, споделят ор-

ганизаторите от Интер 

Експо Център. Те са в не-

престанна комуникация с 

Камарата на строители-

те в България, Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия, Камарата на инжене-

рите в инвестиционното 

проектиране, Българската 

асоциация за изолации в 

Изцяло нов формат, посветен на енер-

гийната ефективност, рециклирането и 

възобновяемата енергия, ще се проведе 

от 29 март до 1 април в София. Това е 

бизнес изложението Green Energy, което 

ще предложи „зелени“ решения от различ-

ни направления, свързани със строител-

ството.

Green Energy е пряко обвързано с на-

гласите и тенденциите към енергийна 

ефективност, възобновяема енергия и 

рециклиране. Изложението ще се проведе 

успоредно с Архитектурно-строителна 

седмица 2023. Двата формата са тясно 

свързани и дават възможност за пряк 

контакт между цялата верига от дейнос-

ти и бизнеси, обвързани с енергийната 

ефективност.

Green Energy поставя като акцент 

ВЕИ системите, енергийната ефектив-

ност и мениджмънт, Smart системи и 

технологии за отопление, вентилация и 

климатизация (ОВК), дигитални решения 

за сгради, системи „умен дом“. Изложе-

нието се фокусира и върху управлението 

и рециклирането на отпадъци, техноло-

гии за рекултивация на замърсени почви, 

чистота на въздуха, локални пречиства-

телни съоръжения, соларни технологии, 

термостати, термопомпи. Всичко това 

превръща Green Energy в едно от най-

комплексните събития у нас за енергийна 

ефективност. Затова публиката с инте-

рес очаква микса от работещи решения, 

идеи, концепции, експертност и съпът-

стващи събития от 29 март до 1 април в 

Интер Експо Център.

Международното събитие ще се проведе заедно с новия формат за енергийна ефективност Green Energy, 
изложението на едрата строителна техника АТЕСТ Експо и форума на мебелната промишленост ЕКСПОМЕБЕЛ

На 29 март Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ) организира конфе-

ренцията „Енергийна ефек-

тивност и употребата на 

възобновяеми източници в 

строителния процес. Въз-

можности за финансиране“. 

Събитието е част от съ-

пътстващата програма на 

изложение Архитектурно-

строителна седмица. Кон-

ференцията ще се проведе 

в зала „Витоша“ на Интер 

Експо Център, стартът е 

в 14.00 часа.

Позицията на ЕП по про-

мените в Директивата за 

енергийни характеристики 

на сградния фонд като най-

нов и комплексен подход за 

целите на Зеления пакт 

разкрива Искра Михайлова, 

член на ЕП. Ценна инфор-

мация ще дадат предста-

вители на МРРБ. Драго-

мир Цанев, изп. директор 

на Център за енергийна 

ефективност „ЕнЕфект“, 

спира вниманието върху 

факторите за ускоряване 

на енергийното обновя-

ване на сградния фонд. На 

сцената ще излезе и инж.

Йордан Николов - изп. дирек-

тор на БАИС. Ще разберем 

позицията на УС на КСБ за 

енергийноефективното об-

новяване на многофамилни-

те жилищни сгради. Ще се 

включи и Ивайло Алексиев 

– изп.директор на Агенция 

за устойчиво енергийно 

развитие.

Финансовите инстру-

менти по линия на ЕИБ 

фондовете за градско раз-

витие са акцент на Сто-

ян Ставрев, управител на 

„Българска консултантска 

организация“. Гаранцион-

ните механизми засяга 

София Касидова, директор 

„Стратегически анализи 

и развитие“ в ББР. Ще се 

включи и Фонда на фондо-

вете. Фирма „Веро Диги-

тал Инфрастръкшън“ ще 

даде подробности за разра-

ботването и внедряването 

на софтуер и продукти за 

оптимизация на строител-

ството. 

строителството, Българ-

ската асоциация на фасад-

ната индустрия, Асоциа-

цията на търговците на 

едра строителна техника, 

Националната асоциация 

на строителните предпри-

емачи, Българския съвет 

за устойчиво развитие, 

Национална компания ин-

дустриални зони, Българ-

ската агенция за насърча-

ване на малките и средни 

предприятия, Университе-

та по архитектура, стро-

ителство и геодезия. 

Съпътстващата програма

Поредица професио-

нални събития, дискусии и 

презентации ще поставят 

на дневен ред водещите 

въпроси в строителния 

сектор. В първия ден, 29 

март, Камарата на стро-

ителите в България ни 

фокусира върху енергий-

ната ефективност и упо-

требата на възобновяеми 

източници в строителния 

процес. На събитие, орга-

низирано от БКДМП, ще се 

дискутира професионално-

то образование.

На 30 март Интер 

Експо Център и TLL Media 

организират събитието 

„Енергийноефективни и 

зелени иновации“, а КИИП 

– конференция, посветена 

на земетресенията. В пе-

тък, 31 март, е конферен-

цията „Строителните от-

падъци като ресурс“. Ще 

разберем повече за клю-

човия проект MOBICCON-

PRO, изпълняван от „Глав-

болгарстрой холдинг” АД. 

Ще научим повече за въз-

можностите и норматив-

ната уредба и проекта 

Clean and Circle. На 1 април 

„Обнови България“ предла-

га дискусия за енергийно-

ефективното обновяване 

на жилищни сгради.

Кои са водещите тен-

денции, машини, техноло-

гии и перспективите пред 

строителния бранш? От-

говорите ще даде от 29 

март до 1 април българско-

то строително изложение 

Архитектурно-строител-

на седмица.
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Кметът Мустафа Караахмед:

Георги Сотиров

Г-н Караахмед, отгова-
ряте за малката родопска 
община Борино. Бихте 
ли я характеризирали на-
кратко? 

Състои се от пет села, 

като Борино е общинският 

център, а останалите на-

селени места са Ягодина, 

Буйново, Чала и Кожари, в 

които живеят общо около 

2500 души. Населението 

на нашата територия е 

етнически разнообразно и 

общината ни е пример за 

толерантност, заедно по-

срещаме всички празници – 

и християнските, и мюсюл-

манските. 

Природата ни е прекрас-

на, защото при нас няма 

тежко индустриално произ-

водство, което да я замър-

сява. Благодарение на това 

развиваме различни видове 

туризъм. Местните са за-

ети и в дървопреработва-

нето, имаме и пет шивашки 

цеха, шест мандри, няколко 

кравеферми, произвеждаме 

уникален пчелен мед, доби-

ваме билки и се занимаваме 

и с други екологични дейнос-

ти.

Колко са къщите за 
гости и другите видове 
обекти, в които наста-
нявате туристи. Доста-
тъчни ли са те? Строят 
ли се нови?

В община Борино имаме 

31 обекта за настаняване, 

като от тях 8 са семейни 

хотела, 17 са къщи за гости 

и 6 са самостоятелни вили 

са за селски туризъм. Общо 

местата за настаняване, с 

които разполагаме, са 435. 

В момента са достатъчни, 

но има интерес и за ново 

строителство. Тук ще от-

бележа, че за къщите ни е 

характерно да са на два и 

три ката независимо от 

сложния терен, на който се 

намира нашата община. 

Ние сме дестинация 

не само с прекрасна при-

рода, но и с богато мина-

ло. Например за нашето 

с. Буйново археологически-

те находки ясно сочат, че 

то и неговото землище 

са обитавани от траки-

те от края на бронзовата 

епоха (1000 години пр.н.е.). 

В землището на селото са 

намерени монети, керами-

ка и сечива от този пери-

од. Основният поминък на 

населението в Буйново до 

1912 г. е овцевъдството 

и съпровождащите го за-

наяти – мандраджийство, 

абаджийство, тъкачество, 

също така и пчеларство, 

дървопреработване, лов и 

други. 

Една от забележител-

ностите, която привлича 

посетители, е Буйновското 

ждрело, което е разположе-

но успоредно на Триград-

ското. През него минава 

Буйновската река, която 

образува живописни виро-

ве и водопади. От двете 

страни са надвесени някол-

костотинметрови скали, 

които на места отстоят 

само до няколко метра. 

Най-тясната част от Буй-

новското ждрело се нарича 

Вълчи скок. Този природен 

феномен е включен в 100-те 

национални туристически 

обекта.

Имате концепция за 
развитие на туризма в 
общините Борино, Бра-
цигово, Девин и Доспат. 
Известно е, че тя се бази-
ра на огромните ресурси 
и слабо използван потен-
циал за въвеждане на нови 
туристически продукти 
в специализирания, алтер-
нативния и нишовите ви-
дове туризъм, като СПА и 
уелнес, гурме, еко-, био- и 
природен, спортен тури-
зъм, приключенски и т.н. 

Какво сте постигнали в 
тази посока?

Пример за усилията на 

администрацията регион-

ът ни да става все по-ат-

рактивна туристическа 

дестинация е Дяволската 

пътека. Тя е последният 

хит сред туристите в 

района на Родопите. Екс-

тремната и спираща дъха 

с красотата си пътека се 

радва на интерес, сходен с 

този към утвърдените от 

години топ места, като 

панорамната площадка 

„Орлово око“ и Ягодинската 

пещера. Те са част от при-

родните ни дадености. 

Общината ни е уникал-

на с това, че всяко населе-

но място е притегателно 

посвоему за туристите. 

Над 50% от населението 

на с. Ягодина и голяма част 

от това в селата Буйново, 

Кожари, Чала и общинския 

център се препитават с 

туризъм. Борино е атрак-

тивно с възможността за 

приключенски и екотуризъм, 

езда, планинско колоездене, 

преходи с АТV, офроуд, вклю-

чително и с моторни шейни 

през зимата. 

Факт е, че в общинския 

център сме затворили ре-

ално цикъла от предлагане 

на пълната и качествена 

палитра от дейности и за 

най-капризния посетител. 

Освен природните даденос-

ти и атракции в обектите 

ни се предлагат изцяло 

екохрани и продукти – мля-

ко, масло, сирене, кашкавал, 

мед, месо и др. Така, идвай-

ки в нашата планина, ту-

ристът изцяло се потапя в 

магията на Родопите, може 

да прекара истинска здра-

вословна и емоционална по-

чивка като никъде другаде.

Колко са строителни-
те разрешения за минала-
та година в общината?

За 2022 г. сме издали 34 

строителни разрешения, 

има няколко и от началото 

на тази година. Повечето 

книжа са за реконструкция 

и ремонт на съществуващи 

частни обекти, има и за ре-

конструкция на улици, водо-

проводи и подпорни стени. 

Говорейки за строител-

ство, бих искал да изтъкна 

един типично родопски фе-

номен – да градим чешми по 

пътищата. Традиционно се 

правят с дарения от семей-

ство или род.

Имате ли недостиг 
на питейна вода особе-
но през лятото? Какво е 
състоянието на водопро-
водната мрежа в селата 
и на довеждащите съоръ-
жения?

Питейната вода за 

всички села е от местни 

водоизточници. Имаме из-

вестен недостиг в с. Чала, 

когато е голяма суша, но 

там сме изградили допъл-Реновираното СУ „Н. Вапцаров“ Детската градина в общинския център
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нителен водоем за захран-

ване. 

Във всички населени 

места вътрешната водо-

проводна мрежа е подмене-

на, а в селата Чала и Кожари 

и довеждащите водопроводи 

са нови. В момента изпълня-

ваме проект за реконструк-

ция на външен водопровод за 

с. Ягодина и след приключ-

ването му ще остане само 

подмяната на външен водо-

провод за с. Буйново и 1,7 км 

от външен водопровод за с. 

Борино. 

Трябва да отбележа, че 

Борино е сред първите об-

щини в страната с изпъл-

нен изцяло воден цикъл. Из-

градена е и канализационна 

мрежа и пречиствателна 

станция за отпадни води, 

което е нашата особена 

гордост в грижата ни за 

Родопа планина. 

Изглежда опазването 
на природата е приори-
тет за общинската ад-
министрация. Имате ли 
проблем по отношение на 
събирането и извозването 
на битовите отпадъци? 

Така е, за да привлича-

ме гости, е важно да съх-

раняваме неповторимата 

си природа и да се грижим 

непрекъснато за нея. Раз-

решили сме проблема с 

битовите отпадъци по 

най-добрия начин. Нашата 

община организира събира-

нето и извозването на бок-

лука в регионалното депо в 

Доспат, което обслужва и 

Борино, Девин, Доспат, Са-

товча и Сърница. 

Освен това планираме в 

обозримо бъдеще да изгра-

дим и една компостираща 

инсталация, с която, от 

една страна, ще открием 

работни места, а от друга, 

ще намалим обема на извоз-

ваните отпадъци до регио-

налното депо.

Общината отговаря за 
голяма част от пътната 
инфраструктура. Какво 
е състоянието й? Как се 
справяте с придвижване-
то през зимата при обил-
ни снеговалежи?

Пътната инфраструк-

тура е в сравнително до-

бро състояние, ремонтира-

ли сме по-голямата част 

от общинската мрежа 

между населените места. 

Половината от трасето 

към природния резерват 

„Кастракли”, за което се 

чака от 30 г., също е ас-

фалтирано. Вътрешната 

улична мрежа на терито-

рията ни е обновена на 

90%. Но републиканската 

инфраструктура е зле, ве-

роятно Вие лично сте виде-

ли, пътувайки от Девин до 

Борино, разрушенията по 

пътната настилка. Лошо е 

състоянието и на шосето 

през основната ни турис-

тическа забележителност 

Буйновското ждрело. На 

места трудно се размина-

ват два товарни автомо-

била. Всичко това пречи 

на общината да изпълнява 

свои проекти в селата над 

ждрелото. След настойчи-

ви искания пред Междуве-

домствената комисия за 

възстановяване и подпо-

магане към Министерския 

съвет за осигуряване на 

финансиране за ремонт на 

трасето очакваме да ни 

се отпуснат 2,7 млн. лв. за 

отстраняване на уязвими-

те места по този път.

След като от няколко 

години заедно с кметовете 

на Девин и Доспат насто-

яваме да се ремонтират 

компрометираните репу-

бликански пътни отсечки, 

най-накрая се пристъпи 

към проектиране на някои 

от тях. 

Община Борино е много 

активна - изготвили сме 

проекти за поне 3 години 

напред за милиони левове. 

През зимата се спра-

вяме със снега и досега не 

сме имали закъсали селища. 

Имате програмата за 
насърчаване използването 
на енергията от възобно-
вяеми източници?

Да, община Борино е 

разработила програма за 

ВЕИ, проведохме и разяс-

нителна кампания. Засега 

хората проявяват интерес, 

но бъдещето ще покаже как 

ще се развие тази идея в 

условията на нашата пла-

нина.

Разкажете ни за обра-
зователната инфраструк-
тура в общината. Имате 
ли база за социални дей-
ности? 

На територията на об-

щината функционират две 

училища. Едното е СУ „Н. 

Вапцаров“ и в него се под-

готвят специалисти с ма-

тематика и информационни 

технологии. Другото учеб-

но заведение е основно. 

Разполагаме с две детски 

градини, в които се възпи-

тават малчугани от 2- до 

7-годишна възраст. 

Материално-техниче-

ската база на образовател-

ната ни инфраструктура 

е подновена. В средното 

училище са реновирани два 

компютърни кабинета, обо-

рудвани са 2 учебни стаи 

с модерни интерактивни 

дисплеи, в класните стаи 

са монтирани мултиме-

дии, осигурен е безжичен 

интернет. Така за първи 

път в учебното заведение 

се разкри възможност за 

профилирано обучение в 

областта на информацион-

ните технологии, като се 

обучават ученици от VIII 

клас по „Софтуерни и хар-

дуерни науки”. Изучава се 

„Приложно програмиране”. В 

X и XII клас има профилирана 

подготовка по „Софтуерни 

и хардуерни науки”, а от XI 

клас в профил „Матема-

тически” са приоритетни 

предметите математика 

и информатика.

Горд съм с факта, че 

малката родопска община 

Борино е сред лидерите 

в страната с отличните 

оценки на учениците си 

на матурите по български 

език и литература и по ма-

тематика.

По отношение на соци-

алните услуги - предоста-

вяме такива, но все още 

нямаме специализирани за-

ведения в сферата.

Какво още иска да каже 
кметът Мустафа Кара-
ахмед в съвместната ни 
рубрика с НСОРБ „Кме-
товете говорят” – на съ-
гражданите си, на стро-
ителите, които видимо 
променят и населените 
места в Борино, а и на ко-
легите си в страната?

Общинската админи-

страция и местните хора 

силно се вълнуваме за раз-

витието на Борино и же-

лаем заедно да продължим 

да работим и районът ни 

да става все по-привле-

кателен. Обединяват ни и 

отговорността, и разби-

рането, че това трябва да 

бъде лична кауза на всеки 

от нас. Само с общи уси-

лия и съпричастност ще 

съградим нашето общо 

бъдеще – такова каквото 

го желаем. 

Пожелавам на всички 

свои съграждани здраве 

и сили, за да се преборим 

с новите изпитания и да 

просперира нашата общи-

на. Аз вярвам в това и знам, 

че с подкрепата на хората 

ще имам и силите да напра-

вя още много за нея. Нека в 

домовете им винаги да има 

любов и разбирателство. 

На българските строи-

тели също пожелавам здра-

ве и все така да работим 

заедно за благополучието 

на общината и страната.

На колегите кметове 

– да са живи и здрави, да 

работят неуморно и да се 

грижат за своите жители. 

Пожелавам им и успех нае-

сен в спечелване доверие-

то на хората на местните 

избори.

Населението на територията на Борино е етнически разнообразно 
и общината е пример за толерантност

Снимки авторът
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Кметът на община Пловдив 

Здравко Димитров остана дово-

лен от извършените дейности 

по обновяването на градинката 

на площад „Шахбазян“, съобщиха 

от местната администрация. 

Той е направил инспекция заедно 

със зам.-кмета на общината по 

„Строителство и инвестиции“ 

Пламен Райчев и кмета на район 

„Централен“ Георги Стаменов.

Обектът „Рехабилитация 

и реконструкция на УПИ I озе-

леняване в кв. 438 (пл. Житен 

пазар) по плана на Първа град-

ска част – юг, град Пловдив“ е 

част от проект „Обновяване на 

градската среда в Пловдив 2020-

2023 г.“, който се осъществява 

по Оперативна програма „Реги-

они в растеж 2014-2020“ („ОПРР 

2014-2020“). Той е на обща стой-

ност над 10,2 млн. лв. О тях по-

вече 8,3 млн. лв. са от ЕС, над 

1,46 млн. лв. са национално съ-

финансиране, а около 463 хил. лв. 

са собствен принос на община 

Пловдив. 

„Виждам съвсем променен 

облик на този парк, който ще 

радва живеещите наоколо плов-

дивчани“, е заявил Здравко Дими-

тров.

Обновяването на градинката 

на площад „Шахбазян“ стартира 

на 27 април 2022 г. Пламен Рай-

чев е информирал, че инвести-

цията в това пространство е 

възлязла на 980 хил. лв. Той е при-

помнил, че в проекта по „ОПРР 

2014-2020“ са включени всич-

ки обекти в карето между бул. 

„Шести септември“, ул. „Митро-

полит Панарет“, бул. „Източен“ 

и бул. „Княгиня Мария Луиза“. По 

график всички ще бъдат откри-

ти до края на юли.

Изпълнител на дейностите 

в района на площад „Шахбазян“ 

е „Проинвестстрой“ ЕООД. Упра-

вителят на дружеството Кра-

симир Донков е отчел, че в парка 

е подменена изцяло настилката 

с нова, тип „клинкер“, изградено 

е LED осветление, детската 

площадка е реконструирана и 

разширена, като са използвани 

противоударни материали. „Во-

дна каскада, стичаща се в кра-

сиво оформена водна площ, ще 

радва посетителите на парка. 

Сред новите неща са още зелен 

тунел и изградени перголи, кои-

то ще образуват водна мъгла 

през горещите дни“, е добавил 

Донков.

Градинката на площад „Шахбазян“ е с нова визия

„Пазарът на строителна дървесина 

се успокоява след рекордните цени, дос-

тигнати през миналата година“, съобщи 

директорът на Южноцентралното дър-

жавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян 

инж. Здравко Бакалов. Според него 2022 г. 

е годината на абсолютен ценови рекорд 

за може би 100 г. назад, а поскъпването 

е било повлияно както от икономически 

тенденции около постковид ситуацията, 

така и от повишеното търсене на дърве-

сина в Европа заради войната в Украйна.

По думите на Бакалов около 250-

260 лв. за кубик строителна иглолистна 

дървесина са достигнатите нива на обя-

вени тръжни процедури от ЮЦДП сега, 

докато през 2022 г. са регистрирани 

стойности от 300-350 лв.  

От предприятието заявяват, че се 

стремят да предлагат постоянно мате-

риал за продажба, за да се успокои цена-

та. „При последните проведени процедури 

вече не се забелязва миналогодишното 

100% повишение на началните цени, а 

сделките са с около 50% над стартовите 

стойности“, отчитат от ЮЦДП.

Предстои обновяване 

на образователната ин-

фраструктура в най-голя-

мото училище в община 

Несебър – СУ „Любен Ка-

равелов“. Проектът пред-

вижда изграждане и обо-

рудване на „Морска класна 

стая“, а непосредствено 

до нея създаване на зона за 

отдих. В част от коридора 

на първия етаж от сграда-

та на СУ „Любен Каравелов“ 

ще бъде обособен Инфор-

мационен център за Чер-

но море, предназначен за 

учениците от първи клас и 

за групите от целодневна 

форма на обучение.

Образователният еко-

кът, позициониран в дво-

ра, ще осигури условия за 

изнесено обучение, експе-

риментална дейност, по-

вишаване на екологичната 

култура на децата.

Проект „Подкрепа за 

създаване на нови услуги за 

населението в рибарската 

територия“ се реализира 

по Програмата за морско 

дело и рибарство.

„ И н в е с т и ц и о н н а -

та програма на Сливен 

за 2023 г. е в размер на 

23 893 299 лв. Тя е раз-

пределена във всички 

сфери, най-вече в инфра-

структурата“, съобщи на 

пресконференция кметът 

на общината Стефан Ра-

дев. Програмата, която е 

приета от ОбС, включва 

обекти за строителство 

и основен ремонт на дет-

ски градини и площадки за 

игра, на улици, мостови 

съоръжения, отводнява-

не на междублокови прос-

транства, проектиране и 

изграждане на сондажни 

кладенци и поливни водо-

проводи и други. Заложени 

са финансиране на енер-

гийна ефективност, над-

граждане на системата за 

видео наблюдение в града 

и по населените места, 

както и подобряване на 

осветлението.

„Предвидили сме обек-

ти, за които от години се 

работи. Важна е рекон-

струкцията на кръстови-

щата на булевардите „П. 

Хитов“, „Ст. Стамболов“, 

„Илинденско въстание“ и 

„Бургаско шосе“, където 

ще се изградят кръгови 

движения. Важен обект за 

нас е новата улица, която 

ще преминава на терито-

рията на бившия Зенитен 

полк“, каза Стефан Радев.

В програмата е вклю-

чено и изграждане на физ-

културни салони за ППМГ 

„Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ 

„Захари Стоянов“. 

Започна ремонтът на рушащата се 

крайбрежна алея в Обзор. Кметът на 

Несебър Николай Димитров е проверил 

стартиралите  дейности, съобщиха от 

пресцентъра на общинската админи-

страция. Димитров е установил, че ста-

рата алейна настилка е премахната и се 

преминава към изкопни работи. Предстои 

да бъдат отстранени предвидените за 

реконструкция компрометирани участъ-

ци от подпорната стена и подготовка за 

строителство на нова.

Алеята е предназначена за пешеходно 

движение. Зоната ще бъде изпълнена с 

покритие от бетонен паваж, ще се мон-

тира алейно осветление и предпазен па-

рапет. Строителните дейности се осъ-

ществяват с финансиране от общинския 

бюджет.

Кметът Николай Димитров се е за-

познал и с реализиращи се СМР в с. Равда, 

където е завършено строителството 

на ул. „Искър“. „Новото пътно платно е 

за двупосочно движение с двустранно 

разположени тротоари. В процеса на из-

граждане на обекта  са  положени всички 

подземни комуникации. Предстои монтаж 

на улично осветление“, информират от 

община Несебър. В момента в с. Равда 

се работи и по строителството на ул. 

„Дунав“. След  подмяна на водопровода 

е започнала и реконструкция на ул. „Ма-

кедония“. Дейностите там предвиждат 

цялостно преасфалтиране на пътното 

платно, оформяне на допълнителни пар-

коместа, полагане на нова тротоарна 

настилка, озеленяване и монтаж на LED 

осветителни тела. По план обектите 

трябва да бъдат завършени преди нача-

лото на туристическия сезон. 

ПРОТЕКТОРИ ЗА СТЕНА
ЗА ГАРАЖА

ЗА ПАРКИНГА

ЗА ЗАВОДА

ЗА РАБОТИЛНИЦАТА

www.iparking.bg
0877280080

sales@iparking.bg
ЗА
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Намерение за увели-

чаване на дългосрочен 

общински дълг обяви об-

щина Перник. Средства-

та са необходими за ре-

ализиране на проекта за 

обновяване на сградата 

на Двореца на културата. 

Допълнителните пари ще 

се осигурят с помощта на 

Фонд за устойчиви градо-

ве.

Реновацията се реа-

лизира по проект, финан-

сиран чрез комбинирана 

подкрепа от Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014-2020“. Той пред-

вижда основен ремонт 

и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност. 

Дейностите се реализират с комбинирана подкрепа от ОП „Региони в растеж“

Община Свиленград завърши 30-киловатова фото-

волтаична инсталация за нуждите на Спортната зала, 

както и три зарядни станции за четири електромобила, 

съобщиха от пресцентъра на местната администра-

ция.

Дейностите са реализирани по проект „Партньор-

ство за адаптация към климатичните промени“ по 

програма „Опазване на околната среда и климатични-

те промени”, финансиран от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство. От общи-

ната уточниха, че инсталацията ще покрива част от 

енергийните разходи на залата, като подчертаха, че 

изпълнението е стъпка напред към създаване на енер-

гийно независими обществени сгради.

Летен театър с 1880 

седящи места изградиха в 

Горна Оряховица. Той е из-

пълнен по проект по Опе-

ративна програма „Региони 

в растеж 2014-2020“ като 

част от обновяването и 

въвеждането на мерки за 

енергийна ефективност 

на НЧ „Братя Грънчарови 

– 2002“. Инвестицията в 

театъра е възлязла на 3,2 

млн. лв., като той е най-го-

лемият в региона. Съоръ-

жението е най-модерното 

сред останалите. То ще 

бъде тържествено откри-

то през май 2023 г.

Сградата и откри-

тата сцена на НЧ „Бра-

тя Грънчарови – 2002” са 

изцяло ремонтирани. На 

първото ниво на построй-

ката са разположени зали 

за репетиция, тренировки, 

складове, съблекални и са-

нитарни възли. На втория 

етаж се намират админи-

стративни офиси, стаи за 

кръжоци, подготвителни 

с изходи към сцената, две 

от които се използват и 

за репетиционни. Чрез ме-

тални стълби се осигурява 

достъп до две помещения 

на третото ниво.

С ъ щ е с т в у в а щ а т а 

сцена вече има покритие, 

което ще позволява из-

ползването й и при небла-

гоприятни атмосферни 

условия.

Община Габрово канди-

датства за финансиране 

пред Предприятието за 

управление на дейност-

ите по опазване на окол-

ната среда (ПУДООС) с 

15 проектни предложения 

за селата и 3 за града. 

Общата стойност на 

подадените заявления е 

269 648 лв.

За селата Враниловци, 

Гергини, Гъбене, Донино, 

Драгановци, Зелено дър-

во, Златевци, Кметчета, 

Новаковци, Поповци, Рай-

новци, Трънито, Чарково 

и Яворец се планира да се 

изградят кътове за отдих 

и спорт. За Габрово е зало-

жено обновяване на прос-

транство за почивка на 

ул. „Иван Калпазанов“, съз-

Зам.-кметът на Видин Десислава Тодорова отчете, че 

през програмен период 2014-2020 г. общината се е въз-

ползвала максимално от възможностите, които са пре-

доставени от различните оперативни програми на ЕС. 

По думите на Тодорова предстои да приключи поред-

на част от ремонта на централната пешеходна зона. 

Сред другите важни проекти, които в момента се реа-

лизират с евросредства, е този за подобряване качест-

вото на атмосферния въздух. Общо 37 социални жилища 

ще бъдат изградени с финансиране по ОП „Региони в 

растеж“. В рамките на друг проект ще бъдат въведе-

ни мерки за енергийна ефективност в 13 многофамилни 

жилищни сгради във Видин. 

„Активно се работи по програмите за трансгра-

нично сътрудничество България – Румъния и България 

– Сърбия. Усилено се подготвяме за програмен период 

2021-2027 г.“, подчерта още Десислава Тодорова.

В община Ружинци на-

предва рехабилитацията 

на пътя за с. Черно поле. 

Това съобщи кметът на 

Ружинци Александър Алек-

сандров. Той обясни, че 

първият етап от ремонта 

обхваща участъка, който 

е в най-лошо състояние. 

„Остават още 400 ли-

нейни метра от предвиде-

ното за ремонт трасе по 

първия етап до с. Черно 

поле. До края на другата 

седмица свършваме с из-

копните работи и преми-

наваме към полагане на 

камък с машина и на първи 

слой асфалт“, посочи Алек-

сандров.

За  шосето,  което 

свързва с. Черно поле с 

главния път Е-79, в края 

на миналата година об-

щина Ружинци получи от 

държавата 2,2 млн. лв. Су-

мата покрива половината 

от нужното финансиране 

за цялостното изпълнение 

на проекта „Реконструкция 

и рехабилитация на съ-

ществуващ общински път 

VID2161, трасе от с. Черно 

поле до Е-79, находящо се 

в община Ружинци“. В него 

за реконструкция е вклю-

чена по-голямата част от 

трасето – 4980 м, което 

е с обща дължина около 

6,5 км. Сред планираните 

дейности са направата на 

2545 м облицовани стома-

нобетонови канавки, а на 

3890 м ще бъдат оформени 

земни окопи. Предвидени са 

и три нови тръбни водос-

тока, поставяне на сигна-

лизация и маркировка.

Ще се осигури достъпна 

среда. 

През 2020 г. местната 

власт заяви намерение да 

изтегли 1 500 000 лв. за 

обновяването на ембле-

матичното здание. Ис-

кането за допълнителна 

сума е обусловено от по-

вишаващите се цени на 

строителните материали 

и дейности, посочват от 

общината. Стойността 

на новото задължение е до 

1 662 630 лв., които ще се 

използват за изпълнение 

на строително-монтажни 

работи.

За обезпечение ще се 

ползва залог на настоящи 

и бъдещи приходи, постъп-

ващи по бюджетната 

сметка на община Перник, 

и финансово обезпечение, 

учредено по реда на Закона 

за задълженията и догово-

рите.

Дворецът на култура-

та е открит преди 66 г. 

Сградата е издигната по 

проект на арх. Александър 

Дубовик от най-добрите 

български майстори в про-

дължение на три години и 

половина. Тя заема площ 

4250 кв. м. Колонадата е 

направена от врачански 

камък, корнизите и рамки-

те на останалата част са 

от русенски, бесарбовски 

камък, други са от гранит, 

а богатата декорация е 

от жабленски камък. В 

зданието се помещават 

Художествена галерия 

„Перник“, Общински дра-

матичен театър „Боян 

Дановски“ и Регионална 

библиотека „Светослав 

Минков“, както и общин-

ските оркестри.

Наскоро община Пер-

ник обяви и намерение 

да изтегли инвестицио-

нен кредит в размер на 

5 655 400 лв. за рехаби-

литация на ул. „Благой 

Гебрев“ и облагородяване 

на централния градски 

парк.

даване на зона за игра в 

кв. „Лисец“ и изграждане на 

„звездна“ зала на открито 

в Планетариума. За всеки 

от класираните обекти 

ще бъдат предоставени 

до 15 000 лв. 

В рамките на кампани-

ята на ПУДООС за финан-

сиране кандидатстват и 

местните образователни 

заведения. Подадени са 

проекти от 6 училища и 

5 детски градини на обща 

стойност 78 633 лв. Те мо-

гат да получат до 7500  лв. 

за свои екоинициативи.  

Одобрените проекти ще 

бъдат обявени на 7 април.

Озеленяване на дворното пространство в СУ „Райчо Каролев“ 
по проект „Природата – мой приятел“, финансиран от ПУДООС 
през 2021 г.
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Възпитаниците ни са най-добрите посланици на ВСУ „Любен Каравелов“

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова, зам.-ректор по учебна дейност и дигитализацията 
на ВСУ „Любен Каравелов“:

Георги Сотиров

Доц. Стойнова, ста-
тистиката показва, че 
сте били ръководител 
на над 160 дипломанти в 
Строителния факултет 
(СФ) на ВСУ „Любен Ка-
равелов”. С Ваша помощ 
много строителни инже-
нери са имали шанс да за-
почнат професионалния 
си път.

Участието в изра-

ботването на диплом-

ната работа заедно със 

студента е отговорно, 

различно и много специ-

ално изживяване. За близо 

трите месеца диплом-

но проектиране ролята 

на ръководителя е много 

важна – той е приятел и 

ментор на завършващия. 

Поне във Висшето стро-

ително училище „Любен 

Каравелов“ е така. Защи-

тата на дипломната ра-

бота е вълнуваща както 

за студента, така и за 

неговия ръководител. 

Първите ми дипломан-

ти защитиха работите 

си успешно преди 11 годи-

ни. Някои от тях вече са 

проектанти с пълна про-

ектантска правоспособ-

ност, други се утвърдиха 

като ръководители и спе-

циалисти в строителни и 

надзорни фирми, общински 

администрации, препо-

даватели в професионал-

ните гимназии по строи-

телство и архитектура в 

страната.

Нашата мисия е как-

то да предоставяме ка-

чествено обучение, така 

и да издигаме престижа 

и да популяризираме про-

фесията на строителния 

инженер и на архитекта. 

Възпитаниците ни са най-

добрите посланици на ВСУ 

„Любен Каравелов“.

Научните Ви инте-
реси са свързани с едни 
от най-трудните за изу-
чаване предмети в СФ 
– строителна статика, 
строителна механика, 
съпротивление на мате-
риалите, компютърни 
системи в строителна-
та механика. По какъв 
начин привличате инте-
реса на Вашите студен-
ти към тях?

Тези дисциплини фор-

мират инженерното ми-

слене и са основополага-

щи за образованието на 

строителния инженер. 

За студентите това е 

нова материя, но моите 

наблюдения са, че те се 

справят успешно с усво-

яването й. Най-важна е 

мотивацията както на 

лектора да поднесе мате-

риала по лесен и достъпен 

начин, така и на младите 

хора да положат усилия, 

за да го възприемат. Ко-

гато преподавателят 

покаже връзката на тео-

рията, която представя, с 

практиката и с други изу-

чавани дисциплини, това 

стимулира интереса на 

студента дори към по-

трудните предмети. 

Освен това изискваме 

те да представят избра-

ни от тях теми, с кое-

то придобиват своите 

презентационни умения 

и формират инженерния 

си и технически изказ. 

Разбираемо студентите 

проявяват засилен инте-

рес към компютърното 

моделиране на строител-

ните конструкции и при-

лагането на компютърни 

системи в строителната 

механика.

Обучението за строи-
телен инженер е трудно, 
но ВСУ „Любен Караве-
лов“ предлага прекрасна 
база за живот и за спор-
туване, а столицата 
– всякакви забавления. 
Поощрявате ли този вид 
занимания?

Младите хора имат 

необходимост от социа-

лен живот и развлечения. 

Стараем се да им осигу-

рим повече време и въз-

можности за това. Раз-

бира се, те се възползват 

изцяло и от всичко, което 

предлага София. 

В кампуса на ВСУ има 

чудесни условия за спор-

туване. Студентският 

съвет (СС) е сформирал 

клуб за развлечения, срещи 

и купони. Разполагаме и с 

голяма зала (киносалон), 

която студентите могат 

да ползват за организира-

ните от СС балове, пар-

тита и събития.

Стараем се  всеки 

студент да получи необ-

ходимото внимание и да 

отговорим на неговите 

индивидуални потребно-

сти. Помагаме им да се 

справят с трудностите и 

предизвикателствата при 

усвояване на професията 

на строителния инженер и 

архитект.

След СГСАГ „Христо 
Ботев“ сте се дипломи-
рали в Университета по 
архитектура, строител-
ство и геодезия, преми-
навате през проектант-
ска работа в строителни 
фирми, печелите конкурс 
за асистент във ВСУ, по-
късно ставате гл. асис-
тент и сега сте доцент, 
което днес трудно се по-
стига. 

Така е, израснала съм 

професионално в проек-

тантски организации сред 

чертежи и рапидографи. 

По време на моето следва-

не беше почти невъзмож-

но да се съчетава редовно 

обучение с работа. Дейст-

вително сега някои от 

студентите се издържат 

сами не само поради необ-

ходимост, но и от желание 

да бъдат самостоятелни. 

Това е така не само у нас. 

Някои от тях, особено от 

горните курсове, работят 

по специалността – в про-

ектантски или строител-

ни фирми, други са заети 

почасово. Има и такива, 

които се възползват от 

възможностите за работа 

от разстояние. 

В последните години 

наблюдаваме засилено 

търсене на строителни 

кадри с висше образова-

ние както от общинските 

администрации в страна-

та, така и от строител-

ните фирми и считам, 

че е необходимо да има 

стимули за студентите, 

но затова е необходим 

финансов ресурс от дър-

жавата.

Възможностите за ре-

ализация на строителния 

инженер са големи. Нес-

лучайно много мои колеги 

са второ или трето поко-

ление строителни инже-

нери или архитекти. Про-

ектантската дейност е 

отговорна, но чувството 

да построиш сграда или да 

видиш своя проект реали-

зиран е много вълнуващо. 

Разбира се, радвам се и на 

деца, чиито родители са с 

професии далеч от строи-

телството, а те избират 

поприще на строителен 

инженер или архитект. 

Това означава, че сме ус-

пели да ги заинтригуваме 

и да запазим престижа на 

нашата професия.

Кандидатстудент-
ската кампания започна. 
Забелязва се, че ВСУ е из-
ключително активно в 
социалните мрежи, в съ-
щото време пази и тра-
дицията това да става и 
с лични контакти на сре-
щи с учениците от про-
фесионалните гимназии 
и др.

Ако трябва да бъдем 

точни, нашата кандидат-

студентска кампания е по-

стоянна и не е спирала. За 

академичната 2023/2024 г. 

тя започна още през сеп-

тември 2022 г. Оценяваме 

като успешна рекламата 

в социалните мрежи и я 

продължаваме в момента. 

Наясно сме с влиянието на 

интернет в живота както 

на кандидат-студентите, 

така и на техните роди-

тели и затова залагаме на 

тях. Паралелно с това още 

от началото на академич-

ната година продължихме 

с вече станалите тради-

ционни срещи на препода-

вателите от двата факул-

тета с ученици от XI и XII 

клас от средните училища 

и професионалните гимна-

зии. 

Предвид провеждането 

на предварителен прием 

във ВСУ „Любен Караве-

лов“ на 16 и 17 март 2023 г. 

тези срещи бяха много-

бройни през последните 

две седмици на февруари. 

Направихме представяне 

на ВСУ и на предлагани-

те бакалавърски и магис-

търски програми в почти 

всички областни градове. 

При много голям интерес 

и сериозно присъствие 

протекоха събитията ни 

във Варна, Велико Търно-

во, Видин, Горна Оряхови-

ца, Сливен, СГСАГ „Хрис-

то Ботев“ в София и още 

няколко средни училища в 

столицата, както и във 

Враца, Монтана, Ямбол, 

Радомир. Предстоят и 

още срещи през април на 

преподаватели с бъдещи-

те кандидат-студенти. 

Тук е мястото да изкажа 

благодарност за съдей-

ствието на директори-

те на средни училища и 

професионални гимназии, 

Регионалните управления 

на образование, местни-

те центрове за кариерно 

развитие и консултиране, 

както и на кметовете на 

Видин д-р Цветан Ценков 

и на Костинброд Трайко 

Младенов. 

Ние поддържаме по-

стоянен контакт с пред-

ставители на местната 

власт и на строителни 

фирми. На срещите си с 

тях установяваме, че те 

са изправени пред труд-

ности при обезпечаване с 

кадри с висше строително 

образование. През ноем-

ври 2022 г. участвахме на 

„Форум висше образование 

– да успееш в България“ в 

Перник. 

Предстоят изложения 

на български университе-

ти, организирани от общи-

ните Плевен и Видин. На-

дявам се, провокирани от 

недостига на строител-

ни кадри, и други местни 

власти да инициират ор-

ганизирането на подобни 

събития. 

Желанието ни е да 

продължим и разширим 

сътрудничеството си със 

средните училища, профе-

сионалните гимназии, Ре-

гионалните управления на 

образование, общините и 

центровете за кариерно 

ориентиране и консулти-

ране в областните гра-

дове.

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

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

Снимкa авторът
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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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Комплексът от три кубични сгради се простира на 6500 кв. м

Страницата подготви 
Елица Илчева

Abrahamic Family House е нов 

комплекс в Обединените араб-

ски емирства, който е архитек-

турен символ за толерантност 

между религиите. Той отвори 

врати за обществеността в 

Абу Даби. Представлява трио 

от кубични сгради – синагога, 

джамия и католическа църква, 

които гордо се издигат на ос-

тров Саадият, културния район 

на столицата на ОАЕ. 

Обектите са проектирани 

от британския архитект сър 

Дейвид Аджайе и са озаглавени 

съответно Църквата на Негово 

Светейшество Франциск, Сина-

гогата на Мойсей Бен Маймон и 

Джамията Имам Ал-Тайеб. Це-

лият комплекс се простира на 

6500 кв. м и е оцветен в сив ню-

анс, изграден от смес от бетон, 

мрамор и дъб. 

Има едноетажен павилион, 

подобен на цокъл, с гостопри-

емен форум в сърцевината му, 

а трите храма са разположени 

на върха. Еднаквите обеми са 

предназначени да отразяват 

ясна визуална и метафорична 

хармония между трите прос-

транства и в крайна сметка 

трите религии.

И все пак има ясни разлики в 

дизайна на обектите. Всеки е 

ориентиран по различен начин 

поради специфичните нужди за 

сядане и посоката на молитва 

съгласно вярата. Нещо повече 

- трите храма за поклонение 

включват и двор с водна ха-

рактеристика и допълнителни 

пространства, присъщи на съ-

ответните религиозни прак-

тики и традиции. Изпъкналите 

колони, оформящи фасадата, 

символизират лъчи светли-

на и са подредени така, че да 

позволяват на дневната свет-

лина да залива светилището 

сутрин, като същевременно 

предпазва вътрешността от 

горещото слънце през средата 

на деня.

Саудитска Арабия си е 

поставила амбициозната 

цел да привлича по 100 млн. 

посетители годишно най-

късно до 2030 г., което си 

е голямо предизвикател-

ство, като се има пред-

вид, че страната посре-

ща първите си туристи с 

електронна виза едва през 

2019 г. 

За да се справи с него, 

Кралството инвестира 

в редица футуристични 

проекти, като NEOM и 

неговия 170-километров 

умен град без автомобили 

и луксозния курорт за зим-

ни спортове Троена. Те се 

нареждат до други инициа-

тиви, които на свой ред се 

фокусират върху древната 

история – гробници, оазис-

ни градове и т.н. 

Част от плана е и из-

граждането на гигаобект 

в столицата Рияд, изпъл-

нена с исторически и кул-

турни забележителности, 

който има за цел да при-

влече 27 млн. души годиш-

но на площ от 14 кв. км.

Проектът „Дирия“ на 

стойност 63,2 млрд. до-

лара е определян и като 

„един от най-големите и 

сложни в света“. „Дирия“ 

всъщност е родовата 

резиденция на династия-

та Ал Сауд и е включен в 

Списъка на обектите на 

световното културно и 

природно наследство на 

ЮНЕСКО.

Първите обекти от 

мащабния проект са от-

крити в края на 2022 г. 

Те представят история-

та на „Дирия“  на фона на 

останките от градските 

стени, кралските дворци и 

джамиите. За любителите 

на забавленията и тради-

ционната кухня също е по-

мислено, като локацията 

разполага със заведения 

за хранене, построени в 

традиционния за реги-

она архитектурен стил с 

тухли от кал. Разбира се, 

в „Дирия“ могат да бъдат 

открити и представители 

на големите световни ве-

риги ресторанти. 

В пространството, 

заключено от стените на 

огромен куб, ще има още 

38 нови хотела, включи-

телно обекти на извест-

ни марки, като Ritz-Carlton, 

Park Hyatt и Raffles, заедно 

с шест музея, 26 културни 

атракции, повече от 400 

луксозни търговски обек-

та и над 100 базара. 

Едновременно с тях 

шест парка ще се прости-

рат на площ от 2,6 кв. км, 

изпълнени с десетки хиля-

ди дървета и пресичани от 

пътеки и алеи за разходки, 

колоездене и конна езда. 

Завърши процесът по 

изграждането на фунда-

ментите от бетон на 

новостроящия се лабо-

раторен блок на българ-

ската антарктическа 

станция „Св. Климент 

Охридски“ на остров Ли-

вингстън. За четири дни 

строителният екип на 

родните полярници и еки-

пажът на научноизследо-

вателския кораб „Св. св. 

Кирил и Методий“, който 

също е част от 31-вата 

българска експедиция 

до Ледения континент, 

са успели да положат 17 

фундаментни стъпки.

Бъдещата едноетаж-

на сграда ще се издига 

върху общо 32 стъпки от 

бетон с еднакво сечение 

– метър на метър, дока-

то височината им варира 

според котата на тере-

на (бел. ред. - местополо-

жението на новия блок е 

на Песяков хълм, където 

теренът е неравен). Във 

всяка има минимум 75 м 

арматурно желязо, което 

означава, че на мястото 

на строежа са качени 

общо около 2400 м от 

него.

„Основните предизви-

кателства произтичат 

от многобройните цикли 

на замръзване – процес, 

в който водата преми-

нава от течно в твърдо 

агрегатно състояние, 

като се разширява и на-

нася щети във втвърде-

ния бетон, химическата 

агресия от близостта 

до морето, както и гео-

метрията на бъдещата 

сграда, която е проекти-

рана да се самопочист-

ва от натрупващи се 

преспи“, обяснява Олег 

Василев от Българския 

антарктически инсти-

тут, специалист по про-

ектиране на бетонови 

състави, физик и участ-

ник в 31-вата българска 

експедиция до остров 

Ливингстън.

Новостроящото се 

съоръжение ще разпола-

га с три лаборатории, 

дневна част с място за 

презентации, библиоте-

ка, сектор за почивка, 

работна зона, четири 

спални с по две легла, 

две бани, както и необхо-

димите складови и тех-

нически помещения.

Известно е, че едно 

от основните предизви-

кателства за подобряване 

на ефективността на су-

ровините в строителната 

индустрия е да се намерят 

материали, които могат 

да заместят редките при-

родни ресурси. Немалко из-

следователи и дизайнери 

са проучвали солта като 

строителен материал от 

векове – в различни части 

на света, в сурова, комби-

нирана или преработена 

форма.

През последното десе-

тилетие темата е повече 

от актуална. Анализират 

се възможностите на об-

работената сол, като се 

влага в гъвкави стенни 

панели и прототипи на 

строителна обвивка, в 3D 

отпечатани предмети. 

Проектантската и из-

следователска лаборато-

рия Atelier Luma от Южна 

Франция е направила крач-

ка напред, предлагайки нов 

креативен начин за рабо-

та с кристализацията на 

солта. Екипът е произвел 

първата серия панели от 

сол с помощта на система, 

подобна на ферма, възполз-

вайки се от естествена-

та кристализация, която 

се получава в солните по-

лета.

Предварително са били 

необходими задълбочени 

проучвания, за да се опре-

дели как външните условия, 

като вятър, дъжд, темпе-

ратура, воден поток и 

влажност, ще повлияят на 

процеса на кристализация.



Десислава 
Бакърджиева

Нестандартният филм 

„Всичко навсякъде наведнъж“ 

пожъна феноменален успех 

на 95-ите награди „Оскар“. 

На престижната церемо-

ния, която се проведе на 12 

март в Dolby Theatre в Лос 

Анджелис, ексцентричната 

научнофантастична коме-

дийна драма бе удостоена 

със седем статуетки от 

американската Академия 

за кинематографично из-

куство и наука. От общо 

11 номинации продукцията 

взе отличия за „Най-добър 

филм“, „Най-добра режису-

ра“ (Даниел Куан и Даниел 

Шайнърт), „Най-добър ори-

гинален сценарий“, „Най-до-

бра актриса в главна роля“ 

(Мишел Йео), „Най-добър 

актьор в поддържаща роля“ 

(Ки Ху Куан), „Най-добра ак-

триса в поддържаща роля“ 

(Джейми Лий Къртис), „Най-

добър монтаж“. Във „Всичко 

навсякъде наведнъж“ Мишел 

Йео играе Евелин, американ-

ка от китайски произход, 

която е в конфликт със съ-

пруга си (Ки Ху Куан), баща 

си, дъщеря си и старомодна 

данъчна одиторка, в образа 

на която се превъплъщава 

Джейми Лий Къртис. Евелин 

се бори заедно с тях или 

срещу тях в алтернатив-

ни вселени, изпълнени със 

странности. 

Мишел Йео стана първа-
та азиатска актриса 
носител на престижния 
приз на Академията, 

като и статуетката на 

Джейми Лий Къртис бе пър-

вата в кариерата й. Дуото 

Даниел Куан и Даниел Шай-

нърт също за първи път взи-

мат „Оскар” за своята ре-

жисура. Те се съревноваваха 

с Мартин Макдона („Банши-

те от Инишерин“), Стивън 

Спилбърг, („Семейство Фей-

бълман“), Тод  Фийлд („Тар“) и 

Рубен Йостлунд („Идиот-

ският триъгълник“).

Изненадващо филмът 

„Баншите от Инишерин“ не 

получи нито една статуе-

тка въпреки 9-те си номи-

нации. За сметката на това 

германската продукция 
„На Западния фронт 
нищо ново“ спечели чети-
ри „Оскар”-а. 

Тя триумфира в катего-

риите „Най-добър чуждое-

зичен филм“, „Най-добра ки-

нематография“, „Най-добра 

музика“ и „Най-добър дизайн 

на продукцията“. „На Запад-

ния фронт нищо ново“ по 

едноименния роман на Ерих 

Мария Ремарк показва ужа-

са на Първата световна 

война от гледната точка 

на млад войник. Главната 

роля във филма изпълнява 

австрийският актьор Фе-

ликс Камерер.

Психологическият 
трилър „Китът“ на 
режисьора Дарън Аро-
нофски взе два приза от 
Академията. 

Брендън Фрейзър бе 

отличен като „Най-добър 

актьор в главна роля“ – 

първи „Оскар” за звездата 

от „Мумията“, „Кроманьо-

неца“ и „Въздухари“. Втора-

та категория, в която „Ки-

тът“ победи, бе „Най-добър 

грим и прически“. Кинолен-

тата разказва историята 

на учител с наднормено 

тегло, който води онлайн 

лекции с изключена каме-

ра, защото се срамува от 

външния си вид.

„Най-добър документа-
лен филм“ стана „Навал-
ни“ на канадския режи-
сьор Даниъл Роър. 

В създаването на про-

дукцията участва и бъл-

гарският разследващ жур-

налист Христо Грозев.

Академията избра „Пи-

нокио на Гийермо дел Торо“ 

за „Най-добър анимационен 

пълнометражен филм“.

Драмата на Сара Поли 
„Жените говорят“ взе 
„Оскар” за „Най-добър 
адаптиран сценарий“. 

Naatu Naatu от индий-

ския епос RRR бе отличе-

на за „Най-добра песен от 

филм“. 

Дизайнерката на кос-

тюми Рут Картър грабна 

приза „Най-добри костюми“ 

за работата си по „Черна-

та пантера: Уаканда зави-

наги“.

„Аватар: Природата 

на водата“ бе победител 

в категорията „Най-добри 

визуални ефекти“.

Екшънът „Топ Гън: Ма-

верик“ взе статуетка за 

„Най-добър звук“. За „Най-

добър късометражен филм“ 

бе определена продукцията 

„Сбогуване по ирландски“, а 

„Шепотът на слона“ е „Най-

добър късометражен доку-

ментален филм“. „Момчето, 

къртицата, лисицата и ко-

нят“ победи в категорията 

„Най-добър късометражен 

анимационен филм“.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ СВЯТ & ИНОВАЦИИ

Андрей Новаков, 
евродепутат 

от Групата на ЕНП

Традиционна годишна среща на 
ръководството на община Варна с 
ОП на КСБ – Варна, и представители 
на строителни фирми

Китай започна работа  
по изграждането на  
най-големия воден канал  
в света

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 
статуетка на Уста Кольо 

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

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

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

Ексцентричната научнофантастична 
комедийна драма спечели седем статуетки

Джейми Лий Къртис взе първи „Оскар“ в кариерата си

Брендън Фрейзър бе отличен 
като „Най-добър актьор в 
главна роля“

„На Западния фронт нищо ново“

Мишел Йео е първата 
азиатска актриса носител 
на „Оскар“Ки Ху Куан стана най-добър 

актьор в поддържаща роля
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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


