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Ренета Николова

„За мен е огромна чест да бъда в Со-
фия на тази конференция, посветена на 
перспективите и предизвикателствата 
за строителството през 2019 година. Във 
FIEC ние гледаме на КСБ като на един от 
най-активните партньори на Федерацията, 
за което голям принос има и инж. Любомир 
Качамаков, който е вицепрезидент и пред-
ставлява групата държави от Централна 
и Източна Европа. След приключването на 
председателството на Съвета на ЕС Ва-

шата страна отвори един много конструк-
тивен диалог с европейските институции 
и партньори. FIEC предоставя мост между 
националните федерации и европейските 
институции, които вземат решенията, 
касаещи строителния сектор. Бих искал 
да приветствам този форум и да пожелая 
успешна дискусия на участниците“, зая-
ви в речта си при откриването на Осмия 
дискусионен форум „Строителството през 
2019 г. - перспективи и предизвикателства“ 
президентът на FIEC Кйетил Тонинг. 

В последвалото си изказване той пред-

стави приоритетите пред Европейската 
федерация за 2019 г., като определи три ос-
новни цели - дигитализация, професионал-
на квалификация и конкурентоспособност. 
„Европа се базира на реципрочност и на 
справедлива конкуренция. Имаме съответ-
ното европейско законодателство, което 
касае държавната помощ и обществените 
поръчки. Трябва да бъдем много внимателни, 
ако тръгнем да търсим работна ръка от 
държави извън ЕС, защото става дума за 
оцеляването на нашата индустрия“, каза 
още Кйетил Тонинг. 

ОП НА КСБ

ОП НА КСБ

 стр. 24-26

 стр. 27

Инж. Данка Кирилова, председател 
на ОП на КСБ – Монтана: Федерацията предоставя мост между националните организации и европейските 

институции, които вземат решения, касаещи сектор „Строителство“ 

Кйетил Тонинг, президент на Европейската федерация 
на строителната индустрия:

Всичко за Осмия дискусионен форум „Строителството през 2019 г. - 
перспективи и предизвикателства“, четете на стр. 6-23

Камарата е 
организация с 
утвърден характер

Общи събрания на Областните 

представителства на КСБ
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7 октомври

Димитър Янакиев, член на Контролния съвет на КСБ
Инж. Георги Георгиев, председател на секция „Енергийна инфраструктура“ в КСБ и зам.-председател 
на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за трета група строежи

8 октомври

Ивелина Василева, председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите

ДО 
ИНЖ. ХРИСТО ДИМИТРОВ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОП НА КСБ – ВАРНА

Поздравителен адрес

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ДИМИТРОВ,

От свое име и от името на УС на КСБ имам удоволствието да отправя 
най-сърдечни поздравления по повод Вашия 60-годишен юбилей!

Използвам случая да Ви благодаря за професионализма, опита и компе-
тентността, които влагате, за да се развива Камарата на строителите 
в България и да се утвърждава авторитетът й. Надявам се и занапред със 
своята дейност да допринасяте за просперитета на сектор „Строител-
ство“, а с него – и за икономическия растеж на страната.

Желая Ви здраве, лично щастие и късмет! Бъдете все така успешен в 
професионален и личен план! 

     

    
    С уважение,  

София     Инж. Илиян Терзиев
7 октомври 2018 г.    Председател на УС на КСБ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Здраве, вдъхновение, много нови професионални успехи! 
Нека късмет и успех да съпътстват всички Ваши начинания! Весел празник!

Емил Христов

Областният съвет 
(ОС)  на  Областното 
представителство на Ка-
марата на строителите в 
България – София (ОС на 
ОП на КСБ – София) прове-
де редовното си месечно 
заседание. Традиционно 
инж. Любомир Качамаков, 
председател на ОП на 
КСБ – София, член на Из-
пълнителното бюро и на 
Управителния съвет на 
КСБ, запозна присъства-
щите с изпълнението на 
решенията от предход-
ното заседание. Бяха раз-

гледани материалите за 
Общото събрание на ОП 
на КСБ – София, което ще 
се проведе на 10 октомври 
в сградата на КСБ. 

ОС обсъди и предложе-
нията за промени в Уста-
ва на КСБ и в Кодекса по 
професионална етика на 
строителя.

Елица Илчева

С голямо мнозинство парламентът прие 
на второ четене промени в Закона за об-
ществените поръчки (ЗОП). Основната им 
цел е поетапно въвеждане на единна елек-
тронна платформа, с която страната ни 
постепенно ще премине към нов етап на 
провеждане на търговете изцяло по елек-
тронен път. С времето платформата ще 
обхване целия процес и разплащането с 
електронни фактури. Тя ще е задължителна 
за всички възложители, като е допусната 
възможност само централните органи да 
използват свои платформи, които трябва 
да са свързани с националната. 

Първият етап е пред завършване и се 
очаква до октомври 2018 г. да бъдат раз-
работени основните функционалности на 
системата, включително подаване на елек-
тронни оферти. Амбициозната цел е от 
2021 г. обществените поръчки да се реа-
лизират изцяло с електронни средства. Има 
и прецизиране на кръга на лицата, които са 
задължени да декларират т.нар. лични об-
стоятелства при участие в поръчки. Това 
са законните и упълномощени представи-
тели на стопанския субект и членовете на 
неговите ръководни органи. Ще има нови 
санкции за необхванати към момента на-
рушения, както и наказание за нарушения, 
извършени повторно. 

Нов момент е и въвеждането на отго-
ворност за причинени вреди, когато е на-
лице злоупотреба с правото на обжалване. 
Търсенето на отговорността ще се реали-
зира след приключване на обжалването по 
общия исков ред.

Прието е повишаване на стойностните 
прагове в съответствие с новите регла-
менти на ЕК от декември 2017 г. – средно с 
около 5 на сто за доставки и стандартни 
услуги. За строителството - при публични 
или секторни възложители прагът става 
10 млн. лв. вместо 5 млн. лв. Въвежда се 
задължение възложителите да публику-
ват всички договори с подизпълнители, 
а допълнителните споразумения към кон-
трактите да са публични и оповестени в 
Регистъра на обществените поръчки. По 
предложение на Камарата на строителите 
в България (КСБ) са променени разпоредби, 

които уреждат възможността за смяна 
или включване на подизпълнител по време 
на строителството. Припомняме, че меж-
ду първо и второ четене на законопроек-
та КСБ внесе мотивирани предложения за 
промени, които да облекчат процедурите 
в строително-инвестиционния процес. Те 
бяха обсъдени съвместно с Агенцията по 
обществени поръчки (АОП) и работна група 
в парламента и част от тях са приети с 
консенсус от депутатите. В тази връзка 
след второ четене председателят на воде-
щата по законопроекта Комисия по правни 
въпроси Данаил Кирилов коментира за в. 
„Строител“: „Парламентаристите одобриха 
изменения в поне три групи от исканията 
на Камарата на строителите. Облекчихме 
възможността за достъп на подизпълни-
тели и заявяване на промяна на подизпъл-
нителите. Не успяхме да приемем напълно 
предложението относно прогнозните цени, 
но това остава тема, по която просто е 
необходимо да работим по-дълго време, 
включително ще изследваме европейския 
опит и практика. Договорено е обаче из-
готвянето на индикативните стойности 
да се извършва съобразно пазарните цени, 
определени в резултат на пазарни проучва-
ния и консултации с браншови организации.“

По искане на върховни административ-
ни съдии в последния момент – на заседа-
нието на Комисията по правни въпроси, 
бяха приети и одобрени от парламента до-
пълнителни правила за обжалванията пред 
ВАС. 

Новият ЗИД на ЗОП бе гласуван в пле-
нарна зала с консенсус, като мнозинството 
не одобри единственото искане на опозици-
ята от БСП – електронните документи да 
се съхраняват в АОП безсрочно в досието 
на обществената поръчка в платформа-
та. Остава първоначалното предложение 
в проектозакона – те да се пазят за срок 3 
години от годината, в която е приключило 
изпълнението на договора или е прекрате-
но възлагането, а след изтичане на този 
срок те се архивират за срок 5 години, в 
съответствие със Закона за електронното 
управление.

Предишните промени в Закона за об-
ществени поръчка, касаещи обжалванията, 
са от юли тази година.

Снимкa авторът

Десислава Бакърджиева

„ЧЕЗ Разпределение България” започна 
монтирането на дистанционно обслуж-
вани електромери в Бистрица и Желез-
ница, благодарение на които ще бъдат 
повишени качеството и надеждността 
на електрозахранването на клиентите. 
От компанията припомнят, че чрез ав-
томатизираната система ще се отчита 
дистанционно изразходваната електрое-
нергия, ще се следи какво е натоварване-

то на мрежата и нивото на подаваното 
напрежение, честотата и продължител-
ността на прекъсванията и други пара-
метри, което ще позволява незабавна 
реакция при нужда.

Монтажните работи се осъществят 
в периода 1 - 5 октомври, през който не 
е предвидено изключване на електроза-
хранването едновременно за голям брой 
потребители. Дейността се извършва 
от техници с необходимата квалификация 
и опит и е за сметка на дружеството.
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Росица Георгиева

„В Закона за регионално-
то развитие (ЗРР) няма да 
се определят администра-
тивни центрове на райони-
те. Предвижда се да могат 
да бъдат определени градо-
ве, в които да се осъщест-
вяват функции по планира-
не, програмиране, ресурсно 
осигуряване, наблюдение и 
оценка на регионалното раз-
витие. Това е един от акцен-
тите в подготвения проект 
за изменение на ЗРР. С него 
се предлага нов територи-
ален обхват и вариант с 
четири района – Дунавски, 
Черноморски, Югозападен и 
Тракийско-Родопски.” Това 
съобщи при участието си 
в 13-ата Годишна среща на 
местните власти министъ-
рът на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Петя Аврамова. Най-голе-
мият годишен форум на об-
щините се проведе в к.к. 
„Албена“. В него се включиха 
и вицепремиерът Томислав 
Дончев, председателят на 
Народното събрание Цвета 
Караянчева, министрите на 
образованието и науката 
Красимир Вълчев и на труда 
и социалната политика Би-
сер Петков, зам.-министри-
те на икономиката Лъчезар 
Борисов и на вътрешните 
работи Красимир Ципов, 
началникът на Дирекцията 
за национален строителен 
контрол арх. Иван Несторов, 

изп. директор на Агенцията 
по геодезия, картография и 
кадастър Виолета Корита-
рова, народни представите-
ли, кметове, председатели 
на общински съвети, секре-
тари на общини и др. Дома-
кин на събитието беше инж. 
Даниел Панов, кмет на Вели-
ко Търново и председател на 
УС на Националното сдруже-
ние на общините в Републи-
ка България (НСОРБ).

В рамките на три дни се 
проведоха редица срещи и 
дискусии, посветени на ико-
номическата активност на 
местните власти, приноса 
им за опазване на общест-
вения ред и защита на насе-
лението при кризи, за обра-
зователната и социалната 
система, електронното уп-
равление и др. 

Министър Петя Аврамо-
ва бе сред гостите на дис-
кусията на тема „Общините 
и държавата в съвместно 

управление на територия-
та“. Тя представи приорите-
тите на ръководеното от 
нея ведомство, бъдещето 
на Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищ-
ни сгради и Националната 
жилищна стратегия. Дру-
гите теми, които Аврамова 
обсъди с представителите 
на местната и централ-
ната власт, бяха ВиК услу-
гите и възможностите за 
държавно финансиране на 
дейностите по поддържане 
и развитие на общинските 
пътища.

В панела, посветен на 
електронното управление, 
се включи вицепремиерът 
Томислав Дончев. Той под-
черта, че за въвеждането на 
е-управлението е нужна под-
крепата на цялата власт – 
и централна, и местна. „По 
същество това е админи-
стративна реформа. Това 

не е електронно копиране на 
процеси, а друг режим на ор-
ганизация в администраци-
ите“, заяви Дончев и обърна 
внимание и на сигурността. 
„Държавата има над 17 хил. 
регистъра и колкото повече 
стават те, толкова по-уяз-
вими ще бъдем от хакерски 
посегателства“, допълни ви-
цепремиерът. 

На официалната пленар-
на сесия под надслов „Силни 
общини - силна държава“ 
председателят на УС на 
НСОРБ Даниел Панов напра-
ви отчет за свършеното 
през последната година и 
представи основните про-
блеми пред местните вла-
сти, като състоянието на 
общинската пътна инфра-
структура. 

В тази дискусия се 
включи и Цвета Караянчева. 
„Проблемите на общините 
са и ще продължават да 
бъдат основен ангажимент 
на законодателната власт, 
заяви тя.

В рамките на триднев-
ното събитие бяха връче-
ни и годишните награди на 
НСОРБ. Вестник „Строител“ 
получи почетна грамота и 
плакет в категория „Медиен 
глас на общините“. Издание-
то бе отличено за медийно-
то отразяване на общински-
те достижения и проблеми. 

Повече за срещата на 
местните власти четете в 
следващия брой на в. „Стро-
ител“.

Изданието на КСБ вестник „Строител“ получи 
наградата на Националното сдружение на общи-
ните в Република България (НСОРБ). Наградата 
„Медиен глас на общините“ се присъжда на медии 
и журналисти, отразяващи важни за общините 
дейности и инициативи и представлява плакет и 
почетна грамота. Церемонията се проведе в рам-
ките на Годишната среща на местните власти 
в к.к. „Албена“. По време на форума участие взеха 
председателят на Народното събрание Цвета Ка-
раянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, минис-
търът на регионалното развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова, народни представители, 
кметове и др.

Емил Христов

В периода от април до септември 
Комисията за защита от дискримина-
ция (КЗД) е проверила общо 538 обек-
та, като от тях едва 60 са с достъпна 
среда за хората с увреждания и те ще 
бъдат включени в списъка на обекти, за 
които предстои сертифициране. Това 
стана ясно по време на пресконференция 
на ръководството на КЗД, което пред-
стави междинен доклад за дейностите и 
резултатите по кампанията „Достъпна 
България“, която започна през декември 
2017 г. Нейната цел е да показва добри-
те примери за достъпна среда и да по-
пуляризира проблемите на хората с ув-
реждания, както и да оценява обекти от 
цялата страна. Вестник „Строител“ е 
медиен партньор на инициативата. Дан-
ните обобщиха зам.-председателят на 
КЗД Баки Хюсеинов и членовете Златина 
Дукова, Сабрие Сапунджиева, Владими-
ра Стоименова, Петър Кичашки и Наско 
Атанасов.

При общо 478 обекта от проверени-
те има наличие на недостъпна среда и 
са извършени самосезирания по реда на 
Закона за защита от дискриминация. 
Образуваните преписки в момента се 
намират в различни фази на производ-
ство – по-голямата част са все още на 
етап предварително проучване, но вече 
има и редица преписки, които са влезли в 
открити заседания и предстои да бъдат 
обявени за решения.

Най-много са преписките срещу бан-
ки и застрахователни институции – 165. 
149 са образувани срещу обекти на дър-
жавни и общински институции, 89  – сре-
щу мобилни оператори и 75 – срещу дру-
ги търговски обекти: основно аптеки, 
пощенски станции и др.

„Проверките са без прецедент – ни-
кой никога не е правил толкова масирана 

кампания“, заяви Петър Кичашки. 
Той подчерта, че инициативата 
ще продължи, защото в България 
има системен проблем с достъп-
ната среда.

По данни от доклада на Коми-
сията, в повечето областни цен-
трове общото впечатление е, че 
множество частни обекти, както 
и немалко държавни и общински, 
продължават да остават недос-

тъпни за хората с увреждания. 
Установено е, че съотношението 
между недостъпните и достъпни-
те обекти е поне 8:1. Във връзка с 
това КЗД обявява код „Червено“ за 
недостъпна среда в цялата стра-
на. Становището е, че въпреки го-
лямата чуваемост за проблемите 
на хората с увреждания, решени-
ята в сферата на достъпността 
се бавят.

Снимкa авторът

Снимка авторът
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Елица Илчева

Премиерът Бойко Бо-
рисов и министърът на 
младежта и спорта Кра-
сен Кралев направиха 
инспекция на обновения 
Зимен дворец в София. 
Съоръжението е цялост-
но реконструирано за 
пръв път от пускането 
му в експлоатация през 
1983 г. Стойността на 
ремонтните дейности 
е 4 млн. лв. без ДДС, от 
които 3 млн. лв. по дого-
вор с гарантиран резул-
тат (ЕСКО ДОГОВОР) за 
енергийна ефективност 
и 1 млн. лв. собствени 
средства на държавното 
дружество „Академика 
2011”. В момента тече 
ремонт и на тренировъч-
ната зала на стойност 1 
млн. лв. 

Началото на СМР на 
обекта беше дадено през 
октомври, след като на 

25 септември за изпъл-
нител на обществената 
поръчка бе избран консор-
циум „Зимен дворец 2017“ 
ДЗЗД, включващ фирмите 
„Политрейд кънстръкшън“ 
ЕООД и „Климатроник“ 
ЕООД.

По време на проверка-
та Бойко Борисов заяви, 
че след реконструкцията 
сградата не отстъпва 
на добрите европейски 
и световни образци за 
подобен тип съоръже-
ния. Той потвърди анга-

жимента на България за 
провеждането на Зимни-
те младежки олимпийски 
игри през 2024 г., както 
и за изграждането на 
нов национален стадион. 
„Нека се направи обсъж-
дане дали Националният 

стадион е нужен на това 
място, или трябва да се 
построи нов  другаде, 
така че всяко събитие 
там да не задръства гра-
да“, предложи премиерът.

„След извършения ре-
монт Зимният дворец е 
едно по-приветливо мяс-
то – удобно за всички 
спортисти, треньори, ро-
дители и зрители, които 
ще го посещават”, каза 
министър Кралев. По ду-
мите му, ще се мисли и за 
смяна на амонячната сис-
тема на пързалката.

Спортното съоръже-
ние е с изцяло реконстру-
ирана основна зала с нова 
климатична инсталация, 
мантинела и подови кау-
чукови настилки, с прео-
бразени съблекални, бани, 
входно фоайе, лекарски 
кабинет, помещение за 
допинг контрол, отремон-
тирани седалки и трибу-
ни. Подновени са догра-

мата, електро- и ВиК 
инсталациите, фасадите 
на сградата са топлоизо-
лирани. Навсякъде е по-
ставено LED осветление, 
което намалява общите 
експлоатационни разхо-
ди за обекта. Покривът 
е с нова паро-, топло- и 
хидроизолация. Изпълне-
но е защитно покривало 
на леденото поле, което 
ще позволи провеждане 
на мероприятия в залата 
целогодишно, без да се 
размразява ледът.

Зимният дворец е по-
редният спортен обект, 
стопанисван от търгов-
ското дружество „Акаде-
мика 2011“ с принципал 
Министерството на мла-
дежта и спорта, който се 
реконструира. Напълно 
реновирани бяха и зала 
„Фестивална“, която вече 
носи името „Асикс Арена“, 
и комплекс „Академика 
4 км“.

Росица Георгиева

„Обсъдихме възможностите за разширяване 
на сътрудничеството между София и Москва в 
нови сфери.“ Това заяви кметът на Столичната 
община (СО) Йорданка Фандъкова след среща с 
официалната делегация от Москва, която бе на 
посещение в София. От българска страна в раз-
говорите участваха и зам.-кметовете Евгени 
Крусев и доц. д-р Тодор Чобанов, главният архи-
тект на София Здравко Здравков, директорът на 
дирекция „Култура” в СО Биляна Генова, директо-
рът на Специализираната общинска агенция за 
приватизация и инвестиции Владимир Данаилов, 
общинските съветници Искра Ангелова и Милка 
Христова. Делегацията беше водена от Сергей 
Черемин, министър в правителството на Москва 
и ръководител на Департамента за външноико-
номически и международни връзки. На срещата 
присъстваха също Сергей Кузнецов, главен ар-
хитект на Москва, Анатолий Карпов, световен 
шампион по шахмат и депутат от Руската дума, 
както и представители на Департамента по кул-
тура, Московската градска дума, Московската 
търговско-промишлена палата. 

Йорданка Фандъкова съобщи, че са обсъдени 
възможности за сътрудничество в сферата на 
развитие на градския транспорт, на култура-
та, образованието, здравеопазването, туризма. 
„Един от първите проекти, по които двата гра-
да ще обменят опит, е развитието на публични 
пространства. Консултантът, когото София по-
кани в областта на градското планиране и раз-
витието на пешеходните зони, световноизвест-
ният архитект Ян Геел, е консултирал и Москва. 
Двете столици вървят в една посока – повече 

пешеходни и паркови пространства, интересно 
строителство. Ние има какво да научим от тях”, 
каза още тя и припомни, че СО обяви междуна-
роден конкурс за пространството около храма 
„Света Неделя“. 

„През последните години руските туристи, 
които посещават града ни, намаляват. Така че се 
договорихме наши компании да посетят Москва 
през 2019 г. и да ни представят, а журналисти 
от там да дойдат в София, за да се запознаят 
с града ни и с възможностите за развитие на 
туризма”, каза още кметът Фандъкова. 

„Поканихме представители на българската 
столица да участват в организирането на Дни 
на София в Москва – събитие, което ще спомог-
не за укрепването на отношенията между двата 
града”, каза Сергей Черемин. Според него София 
и Москва могат да си сътрудничат и в провеж-
дането на конкурса за обновяването на площад 
„Света Неделя”. „Ние бихме могли да споделим 
своя опит от обновяването на парк „Зарядье”, а 
защо и да не участваме в работата по тази ре-
конструкция”, каза още той.

Елица Илчева

Главният архитект на Москва Сергей Кузнецов заедно с главния архи-
тект на столицата Здравко Здравков се включи в публичен дебат за това 
как градовете могат да се променят и да станат удобни места за хората. 
Руският гост обясни, че през последните години преобразяват мегаполиса, 
като строят повече разчупени сгради, включително детски градини, бол-
ници, училища, така че всяка нова постройка да е уникална и да не прилича 
на друга.

„Имаме гигантски плантации от еднакви блокове, без край тях да има 
обществени пространства. Въведохме правила за нови жилищни блокове 
с паркове и детски площадки край тях. В Москва се правят много паркове, 
продължаваме да строим и метрото, като за всяка метростанция обявява-
ме конкурс, така че тя да е различна, интересна и удобна за хората“, каза 
арх. Кузнецов.

„Тръгнахме по пътя на това, да превръщаме градовете си от „градове 
на автомобилите“ в „градове на хората“. Посоката е свързана с цялост-
на промяна, която приоритизира пешеходните пространства, премахва-
не на незаконната реклама, подреждане на града, оправяне на фасадите, 
премахване на кабелите. Опитът, който има Москва, е огромен, и това ни 
дава предимството да вземем най-доброто от техните решения“, каза арх. 
Здравко Здравков. Той отново повтори, че целта на екипа му е „да изведем 
хората от търговските центрове и да ги върнем към града“. Той съобщи, че 
Столичната община ще започне кампания за набиране на средства, за да 
превърне неизползваното в момента пространството от ул. „Черковна” до 
Националния военноисторически музей в парк за разходки и за провеждане 
на военни паради. Здравков допълни, че всяка година местата за паркиране 
по улиците на града ще намаляват с няколко процента, за да се освободи 
повече пространство за разходки на хората.

По думите му велосипедната система продължава да се развива в 
посока на създаване на „велосипеден пръстен и довеждащите връзки към 
него“.

Снимка Георги Сотиров

Снимка Румен Добрев
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„Строителството на 
новата пленарна зала „Све-
та София“ за депутатите 
от Народното събрание 
(НС) ще приключи в средата 
на 2019 г.“ Това заяви инж. 
Николай Бациев, експерт от 
дирекция „Управление на соб-
ствеността“ в НС, по вре-
ме на обиколка в сградата с 
представители на медиите. 
Изпълнител на обекта е „НС 
Груп“ ДЗЗД, в коeто участ-
ват „Електрон Прогрес“ ЕАД 
и „АТ Инженеринг 2000“ ООД.

„Преди покривът беше 
стомано-бетонна плоча, 
плътна. По решение на про-
ектанта се наложи същест-
вуващата конструкция да 
се демонтира, като обем 
изключително много работа 
имахме“, обясни инж. Бациев. 
По думите му новата зала 
ще има специално изграден 
стъклен купол, който е сло-
жен за монтиране, защото 
площта му е около 450 – 
500 кв. м. Подобен купол има 
в Бундестага. „Стъклата 
вече са поръчани на про-
изводителя. Те ще са с UV 
защита от слънцето и шу-
моизолация“, подчерта той. 

Стъклопакетът ще позволи 
да има постоянна слънчева 
светлина, благодарение на 
която се очаква преките 
излъчвания да са с добро ка-
чество. Ще бъде поставено 
и допълнително осветле-
ние, което ще се управлява 
посредством цифрови тех-
нологии.

Новата пленарна зала 
ще е с 270 места, но е 
предвидена възможност за 
демонтаж на столовете 
и монтиране на нови, за да 
се осигурят 400, ако се на-
ложи провеждане на Велико 
Народно събрание. Депу-
татите ще седят на сини 
столове. Цветът е избран 
заради синьото знаме на 
ЕС. В залата има и специ-
ални ложи за членовете на 
Министерския съвет, както 
и за патриарха, президента 
и вицепрезидента, разполо-
жени симетрично от две-
те страни на президиума. 
Предвидени са още ложи за 
официални и чуждестранни 
гости, представители на 
дипломатическия корпус, 
както и за журналисти.

Депутатите ще имат 
възможност да се изказ-
ват от място посредством 
специални дискусионни пул-
тове, които ще бъдат мон-
тирани на местата им. За 
да го правят обаче е необ-
ходима промяна в правилни-
ка за работа на Народното 
събрание.

Страницата подготви
Емил Христов

„Необходимо е да започнем още сега 
работа по изготвянето на нова стра-
тегия за пътна безопасност“. Това 
заяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съоб-
щенията Росен Желязков по време на 
конференция на тема „Да работим за-
едно, за да направим пътищата си по-
сигурни – подобрен модел за управле-
ние на пътната безопасност и добри 
практики“. Събитието бе организирано 
от Министерството на вътрешните ра-
боти под егидата на Българското пред-
седателство на Съвета на Европейския 
съюз. В него участваха и министърът на 
вътрешните работи Младен Маринов и 
зам.-министърът на регионалното раз-
витие и благоустройството Малина Кру-
мова. Сред гостите на форума беше д-р 
ик.н. Николай Иванов, председател на УС 
на Българска браншова асоциация „Пътна 
безопасност“ и член на УС на Камарата 
на строителите в България, и др.

Министър Желязков отбеляза, че въ-
преки разработената през 2011 г. Нацио-
нална стратегия за подобряване безопас-
ността на движението по пътищата в 
България, се забелязва трайна тенденция 
на повтаряне на едни и същи грешки и 
нарушения от страна на участниците в 
движението. „Основните усилия за спра-
вянето с това бяха насочени предимно 
към увеличаване размера на санкциите и 
превенция, но явно това не е достатъч-
но“, добави още той. Според него трябва 
да се подготви нова стратегия, с визия 
до 2030 г., която да бъде базирана на до-
брите европейски практики и да е съо-
бразена с основните фактори, оказващи 
съществено влияние върху безопасност-
та по пътищата, като поведението на 
участниците в движението, безопас-

ността на пътната инфраструктура, 
техническата изправност на превозните 
средства и подготовката на водачите и 
контрола. 

„Новата Наредба за проектиране 
на пътищата цели да се повиши както 
качеството при проектиране, строи-
телство и поддръжка на пътната ин-
фраструктура, така и контролът върху 
фирмите изпълнители и контролиращите 
органи, за да се гарантира сигурността 
на водачите и пътниците“, съобщи зам.-
министър Малинa Крумова. Тя подчерта, 
че въвеждането на съвременните тех-
нически правила и високи стандарти за 
качество на пътищата са само един от 
приоритетите на Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството (МРРБ). „За нас е още по-важно 
да повишаваме контрола при спазване на 
тези изисквания, при строителство на 
пътища и ремонт. Намерението ни е да 
постигнем качество на работа на стро-
ителния контрол“, сподели още Крумова. 

Тя допълни, че пътната инфраструк-
тура зависи и от наличното финансиране. 
В тази връзка МРРБ е насочило усилията 
си към внедряване на ТОЛ системата, 
за да се гарантира достатъчно ресурс, 
който да позволи постоянен ремонт и 
поддръжка на пътищата, оборудвани със 
защитни съоръжения, сигнализирани и 
безопасни. 

Снимки Румен Добрев
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Следващата година ще е ключова за реализацията на мащабни инфраструктурни проекти 

Екип на 
в. „Строител“

„Предстоящата 2019 
година ще е ключова за 
програмния период 2014 - 
2020 г. През нея се очаква 
стартирането на голе-
мите инфраструктурни 
проекти в пътния и еко-
логичния сектор. Това на-
лага мобилизация на целия 
строителен бранш, който 
обаче трябва да се справя 
с редица проблеми, като 
например все по-сериозна-
та липса на кадри“. С тези 
думи председателят на 
Управителния съвет (УС) 
на КСБ инж. Илиян Терзиев 
откри Осмия дискусионен 
форум „Строителството 
през 2019 година - перс-
пективи и предизвика-
телства“, който се орга-
низира от Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) и вестник „Строи-
тел“. Инж. Терзиев обяви 
началото на събитието 
заедно с президента на 
Европейската федерация 
на строителната индус-
трия (FIEC) Кйетил Тонинг 
и вицепремиера Томислав 
Дончев. В откриването 
участваха и министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Петя Аврамова, кметът на 
Столичната община Йор-
данка Фандъкова, зам.-ми-
нистърът на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Ве-
лик Занчев.

„Целта на форума е 
да говорим за реалните 
проблеми и предизвика-
телства, пред които е 
изправен секторът. Да 
представим нашите пред-
ложения за подобряване 
на строително-инвести-
ционния процес. Да чуем 
от първо лице от инсти-
туциите какво да очаква-
ме през 2019 г. и до края на 
програмния период, кои са 

големите проекти, каква 
работа предстои за стро-
ителните фирми. Каква е 
визията за развитие на 
сектора в европейски план 
- това ще очакваме да раз-
берем от нашия специален 
гост президента на Евро-
пейската федерация на 

строителната индустрия 
г-н Тонинг, и в национа-
лен мащаб от вицепреми-
ера Дончев и министър 
Аврамова. Ще говорим и 
за безопасността и как-
во може да се направи, за 
да станат по-сигурни на-
шите пътища. Темите са 

много, гостите ни са из-
ключително компетентни 
и това ми дава основание 
да очаквам, че най-зна-
чимият за бранша форум 
през годината, какъвто е 
дискусионният, ще бъде 
изключително успешен“, 
каза още инж. Илиян Терзи-
ев и преди да даде думата 
на вицепремиера Дончев, 
съобщи, че председателят 
на Европейския парламент 
(ЕП) Антонио Таяни е из-
пратил поздравителен ад-
рес до КСБ и участниците 
в събитието, който беше 
представен от модерато-
ра на първата част на кон-
ференцията инж. Любомир 
Качамаков, член на ИБ и на 
УС на КСБ, председател на 
ОП на КСБ - София, и вице-
президент на FIEC. 

 „Уважаеми г-н Терзиев, 

благодаря Ви за поканата 
за участие в Осмия диску-
сионен форум „Строител-
ството през 2019 година 
– перспективи и предизви-
кателства“. За съжаление, 
поради предварително до-
говорени ангажименти 
няма да мога да участвам 
в това събитие. Моля да 
ми позволите да поздравя 
Камарата на строители-
те в България и вестник 
„Строител“, организато-
ри на този значим форум, 
както и участниците - от 
представителите на цен-
тралните и местните 
власти до строителните 
фирми, всички, които ще 
присъстват.

Строителният сектор 
е жизненоважен не само 
за икономиките на отдел-
ните държави, но и за ико-

номиката на Европейския 
съюз. Изграждането на мо-
дерна инфраструктура е 
от решаващо значение за 
развитието на бизнеса и 
за привличането на инвес-
тиции. То играе важна роля 
и за подобряване свърза-
ността между страните 
и регионите. Освен това 
то създава работни мес-
та за милиони европейски 
граждани. Всички тези ос-
нования правят темата 
на форума изключително 
значима.

Перспективите в този 
сектор зависят от опе-
ративните програми, от 
използването на финансо-
вите инструменти и от 
развитието на публично-
частното партньорство. 
Визията за кохезионна-
та политика на ЕС след 
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2020 г. също е важна за 
неговото бъдеще. Бълга-
рия се справя добре с усво-
яването на фондовете на 
ЕС и има много примери за 
успешно реализирани про-
екти благодарение на ев-
ропейската солидарност, 
като например Софийско-
то метро.

Убеден съм, че екс-
пертните познания, които 
ще бъдат демонстрирани, 
както и дискусиите, кои-
то ще бъдат проведени 
по време на Осмия стро-

ителен форум, ще бъдат 
трансформирани в пред-
ложения и идеи, които ще 
имат своя принос в пред-
стоящите дискусии по 
предложената нова финан-
сова рамка на бюджета на 
ЕС. Пожелавам Ви успешно 
провеждане на събитието. 

Искрено Ваш, Антонио 
Таяни“, се казва в официал-
ния адрес. 

„Много висока оценка 
на България, много добра 
оценка на постиженията 
на строителния бранш, и 

то от най-високото въз-
можно място - председа-
теля на ЕП“, подчерта инж. 
Терзиев и съобщи, че КСБ 
е получила поздравителни 
адреси и от председателя 
на Комисията по регионал-
но развитие в ЕП Искра 
Михайлова, и от председа-
теля на парламентарната 
Комисия по икономическа 
политика и туризъм инж. 
Петър Кънев.

Според вицепремие-
ра Томислав Дончев като 
обем публично финанси-

ране 

за строителния бранш кар-

тината изглежда по-скоро 

светла. 

„До 2023 г. само от 
средства от ЕС за ин-
фраструктура ще се раз-
ходват не по-малко от 1,5 
млрд. лв. на година, като 
се добавят и всички оста-
нали източници с публичен 
характер, тази сума ще 
се удвои. Ако в момента 
на годишна база изразход-

ваме за строителство и 
рехабилитация на пътна 
инфраструктура от бю-
джетни източници около 
300 млн. лв., амбициите ни 
са след въвеждане на ТОЛ 
системата тази сума да 
нарасне почти три пъти“, 
изтъкна Дончев.

„За мен е огромна чест 
да бъда в София на тази 
важна конференция, защо-
то на нея се дискутират 
перспективите и предиз-
викателствата за строи-
телството за 2019 г. КСБ 

е много активен партньор 
на FIEC. Инж. Любомир 
Качамаков като вицепре-
зидент на Федерацията, 
отговарящ за страните 
от Централна и Източна 
Европа, има голям принос 
за това“, подчерта Кйетил 
Тонинг.

Министър Петя Авра-
мова определи 2019 г. 
като ключова за пътното 
строителство в Бълга-
рия. „Министерството на 
регионалното развитие и 
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Искам да благода-
ря на г-н Кйетил То-
нинг за това, че наме-
ри време, за да дойде 
в България специално 
за Осмия дискусионен 
форум „Строител-
ството през 2019 го-
дина – перспективи и 
предизвикателства“. 
Ние се гордеем, че 
преди повече от 110 
години Българското 
инженерно-архите-
ктурно дружество 
е един от първите 
съорганизатори на 
Европейската феде-
рация на строителната 
индустрия (FIEC). А през 
последните 10 години 
КСБ e изключително ак-
тивен член на FIEC. 

В откриващата част 
на конференцията чу-
хме една много добра 
перспектива за стро-
ителите през 2019 г. 
Това означава, че ще 
има работа за нас, но в 
същото време ще сме 
изправени и пред голе-
ми предизвикателства. 
Един от проблемите е 
качеството и естест-
вено всички трябва да 
работим в тази посока. 
Хубаво е, че вицепреми-
ерът Томислав Дончев 
каза, че трябва да се 
откажем от най-ниска-
та цена. Качество при 
най-ниска цена няма ! 
Самият вицепремиер 
заяви, че доста тръж-
ни процедури водят към 
най-ниската цена. Преди 
няколко години един от 
министрите обяви, че 

ние строим най-евтино 
в Европа, на два пъти 
по - ниски  цени .  Това 
беше много лош сигнал 
за нас, но сега виждаме, 
че нещата се променят. 

Управл ява щ и те  и 
възложителите трябва 
да са наясно, че в след-
ващите 3 - 4 години це-
ната на крайния продукт 
ще нарасне.  Не може 
това да не се случи. Ние, 
строителите, няма как 
да задържим кадрите си, 
както и да върнем тези, 
които потърсиха рабо-
та извън България, ако 
не увеличим значително 
заплатите. Естестве-
но това е свързано и с 
производителността, но 
възнагражденията още 
през следващата година 
трябва да нараснат. По 
мои изчисления ще бъдем 
принудени да ги вдигнем 
с 20 - 30%. Разбира се, 
автоматично това ще 
доведе до увеличаване 
на цената на крайния 

продукт с 5 - 6%. В КСБ 
много често говорим за 
обучението, което е най-
важното, както и за при-
вличането на работници 
от чужбина, най-вече от 
диаспората в Молдова и 
в Украйна. Тук обаче има 
един проблем – за да ид-
ват работници от тези 
страни, трябва да се об-
лекчат режимите за дъл-
го присъствие, а не да е 
само за половин година. 
Това не е решение на 
въпроса, защото ние ги 
обучаваме и точно кога-
то започнат да работят 
добре, те са принудени 
да си тръгнат. 

Бих искал да засегна 
и още една тема за кон-
трола по европейските 
проекти. И на миналата 
дискусия повдигнаха въ-
проса, че превантивни-
ят контрол е занижен, 
а последващият е уве-
личен, което е крайно 
неправилно. Би трябвало 
превантивният да е по-

голям, а последващи-
ят да е по-малък. И 
през тази година се 
санкционират много 
общини, което е за 
сметка на бюдже-
тите им за това, че 
са допуснали грешки 
преди 2 - 3 години. 
Това противопос-
тавя строителите 
с общините и тази 
тенденция трябва да 
бъде обърната. 

Щ е  з авъ р ш а  с 
друга ключова тема, 
която съм повдигал 
неведнъж. Трябва да 

се вземат мерки срещу 
зеления рекет. На фо-
рума се припомни, че за 
лот 3.2 на АМ „Струма“ 
има обявена тръжна 
процедура, но зелените 
продължават да тру-
пат документация  в 
Европейската комисия, 
която е абсолютно не-
вярна, насочена срещу 
интересите на България 
и не отразява мерките 
на страната ни по от-
ношение на екологията, 
както и грижите, които 
строителите полагат 
за опазване на околна-
та среда. Искам да Ви 
дам един пример. Кога-
то имаше голям пожар 
в Кресненското дефиле, 
строителите веднага с 
цялата техника и хора 
отидоха да го гасят, до-
като от зелените реке-
тьори нямаше нито един 
човек. Не се включиха 
срещу бедствието, но 
това не им попречи да 
продължат с клеветите. 

благоустройството даде 
зелена светлина на про-
екти за близо 3 млрд. лв., 
чиято реализация ще про-
дължи“, информира тя и 
очерта големите инфра-
структурни проекти на 
2019 г. По думите й прио-
ритет на правителството 
остават АМ „Хемус“ и АМ 
„Струма“.

„Събитието се ут-
върди като традиционно 
място за представяне на 
едни от най-големите и 
национално значими ин-
фраструктурни проекти 
в страната. Поздравления 
към организаторите, че 
тази година в програма-
та е включен отделен па-
нел, посветен на пътната 
безопасност. Това е тема, 
която изисква сериозна ан-
гажираност от много ин-
ституции, но и от всички 
хора“, заяви зам.-министър 
Велик Занчев.

Кметът на София Йор-
данка Фандъкова пред-
стави приоритетите в 
строителната програма 
на Столичната община за 
следващата година. „През 
2019 г. ни очаква много 
работа. Продължаваме 
изпълнението на важни 
стратегически обекти, 
финансирани с европейски 
средства. Догодина очак-
ваме да пуснем в експло-
атация първите 8 км от 

третата линия на метро-
то, а през 2020 г. - остана-
лите 4 км“, каза тя и допъл-
ни, че през 2019 г. отново 
ще се изпълняват проекти 
за обновяване на централ-
ната градска част.

Първият панел на фору-
ма представи по-подробно 

напредъка по настоящите и 

бъдещите инфраструктур-

ни проекти 

в страната, както и 
градоустройствените 
планове, важни за разви-
тието на София. В него 
участие взеха инж. Гали-
на Василева, ръководител 
на УО на ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 - 2020“ („ОПТТИ 
2014 - 2020“), инж. Свето-
слав Глосов, председател 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ), 
проф. д-р инж. Стоян Бра-
тоев, изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД, глав-

ният архитект на София 
Здравко Здравков и инж. 
Надежда Данаилова, ръко-
водител отдел „Подготов-
ка на проекти“ в Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ). 

„Договорените сред-
ства по „ОПТТИ 2014 - 
2020“ са 82%, а платените 
разходи възлизат на 25,5%. 
Това са добри показатели 
в сравнение с изпълнение-
то на ОП „Транспорт 2007 

Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ: 

- 2013“, съобщи инж. Гали-
на Василева и допълни, че 
ресурсът на Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ) 
е договорен на 100%, като 
НКЖИ разполага с 90% от 
бюджета.

Инж. Светослав Гло-
сов посочи, че успешното 
внедряване на ТОЛ сис-
темата за превозните 
средства над 3,5 тона 
от 16 август 2019 г. и на 
електронната винетка 
за леките автомобили от 
1 януари догодина е кауза 
за целия екип на АПИ. „Ра-
ботим по подготовката и 
стартирането в кратък 
срок на търгове за общо 
137 км от АМ „Хемус”. До 
края на годината ще бъде 
обявена обществена по-
ръчка за строителство на 
3 участъка с обща дължи-
на близо 52 км за около 494 
млн. лв.“, информира още 
председателят на УС на 
АПИ.

По думите на проф. 
Стоян Братоев през след-
ващата година ще про-

дължи строителството 
на първите два етапа от 
третата линия на сто-
личното метро. „Първият 
етап от строителството 
- от бул. „Владимир Вазов” 
- ЦГЧ - кв. „Красно село”, е 
изпълнен на 76% и тряб-
ва да бъде завършен през 
есента или края на 2019 г. 
Вторият - от кв. „Красно 
село” - кв. „Овча купел” - жп 
линия София - Перник, е 
достигнал около 36% и ще 
бъде въведен в експлоата-
ция през февруари 2020 г.“, 
обобщи изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД.

Темата за подземна-
та железница продължи 
арх. Здравко Здравков. „По-
тенциалът на терените, 
където се развива метро-
то, особено в контактни-
те зони, където има и жп 
възел, стават особено 
привлекателни за инвес-
титорите. Неслучайно 
погледите на всички стро-
ители се насочиха към пре-
небрегвани райони като 
„Искър” и „Овча купел”, каза 
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арх. Здравков. Той предста-
ви и останалите дейности 
на Направление „Архитек-
тура и градоустройство” 
към Столичната община, 
свързани с развитието 
на София, като завършва-
нето на Софийския около-
връстен път.

Инж. Надежда Данаило-
ва презентира приорите-
тите и целите на НКЖИ 
в дългосрочен план, като 
експертът първо се спря 
на проектите, които се 
реализират от Национа-
лата компания по „ ОПТТИ 
2014 - 2020“ и са на обща 
стойност 1,701 млрд. лв. 
Това са: рехабилитацията 
на жп линията Пловдив - 
Бургас - фаза 2, модерни-
зацията на жп трасето 
София - Пловдив: участък 
Елин Пелин - Костенец; ре-
конструкцията на гарови 
комплекси: Подуяне, Искър, 
Казичене, Стара Загора, 

Нова Загора и Карнобат. 
И за трите проекта се 
провеждат тръжни проце-
дури, като за отсечката 
Елин Пелин - Костенец и 
гаровите комплекси през 
януари 2019 г. трябва да 
бъдат сключени договори 
за строителство. Моде-
ратор на панела бе инж. 
Мирослав Мазнев.

Във втората част на 
конференцията фокусът 
беше насочен към Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 - 2020“ („ОПОС 
2014 - 2020“), Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР) и проекти-
те, които се реализират 
от Предприятието за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 

среда (ПУДООС). „ОПОС 
2014 - 2020“ представи 
Валерия Калчева, главен 
директор на Главна дирек-
ция „Оперативна програма 
„Околна среда“ в МОСВ, а 
с напредъка по ПРСР и ак-
туалните проекти и дей-
ности на ПУДООС учас-
тниците бяха запознати 
съответно от Светослав 
Цеков, и.д. началник-от-
дел „Публични мерки“ в 
дирекция „Развитие на 
селските райони“ към Ми-
нистерството на земеде-
лието, храните и горите, и 
Светла Кирчева, директор 
Дирекция „Финансиране на 
екологични проекти и дей-
ности“ в Предприятието 
за управление на дейност-
ите по опазване на околна-
та среда.

„Обявени са 99% от 
ресурса на „ОПОС 2014 - 
2020“. Имаме 88 договора 
в процес на изпълнение на 

стойност малко над 1,3 
млрд. лв., което е 38% от 
бюджета на оперативна-
та програма. Проектите 
са тежки, сложни и мно-
гокомпонентни. Не без 
значение е фактът, че те 
зависят изцяло от провеж-
дане на тръжни процедури, 
голяма част от които са 
обект на продължителни 
и тежки обжалвания“, ин-
формира Валерия Калчева 
и допълни, че в края на 
септември министърът 
на финансите Владислав 
Горанов е одобрил 

стандартизирани докумен-

ти за възлагане на обще-

ствени поръчки в сектор 

„Води“. 

„Те бяха разработени в 
активно сътрудничество 
с Камарата на строители-
те в България“, подчерта 
Калчева. 

Светослав Цеков ак-
центира, че през тази го-
дина е имало два приема на 
подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 
на ПРСР.

Светла Кирчева раз-
ясни каква е основната 
дейност на ПУДООС. Тя 
съобщи, че през 2018 г. 
Предприятието разполага 
с над 74 млн. лв. за еколо-
гични проекти и дейности. 
Модератор на панела бе 
инж. Иван Моллов.

Тази година дискусион-
ният форум за пръв път 
включи и панел „Пътна 
безопасност“, на който 
участниците обсъдиха 

темата, както и послед-
ните европейски и све-
товни тенденции в сфе-
рата. Основен лектор и 
модератор в него беше д-р 
ик.н. Николай Иванов, член 
на УС на КСБ и председа-
тел на УС на ББА „Пътна 
безопасност“. Като лек-
тори се включиха и проф. 
д-р инж. Румен Миланов 
- член на УС на ББАПБ и 
преподавател в катедра 
„Пътища и транспортни 
съоръжения“ в УАСГ, и инж. 
Алекси Кесяков - секретар 
на Държавно-обществена 
консултативна комисия по 
проблемите на безопас-
ността на движението по 
пътищата.

„Пътната безопасност 
е световен проблем. Безо-

пасността при движение-
то е споделена отговор-
ност между ползвателите 
на ПТС и тези, които про-
ектират, изграждат, екс-
плоатират и поддържат 
пътната мрежа“, каза инж. 

Алекси Кесяков и разясни 
каква е отговорността на 
всеки и какви грешки тряб-
ва да бъдат елиминирани, 
за да се намали броят на 
ранените и убитите при 
ПТП.

„Всяка година се пус-
кат в експлоатация нови 
магистрални участъци, 
а бюджетът на АПИ за 
текущ ремонт и поддър-
жане остава един и същ“, 
подчерта д-р ик.н. Нико-
лай Иванов. Той посочи, че 
трябва 

да се подобри финансиране-

то на дейности, които са 

свързани пряко с пътната 

безопасност. 

„По препоръка на ООН 
и по предложение на Све-
товната банка във вся-
ка една от държавите 
членки парите, които се 
отделят за пътна безо-
пасност, не трябва да бъ-
дат по-малко от 10% от 
общите средства, които 
са предназначени за под-
държане на националната 
пътна мрежа“, допълни д-р 
Иванов. 

Според проф. Румен 
Миланов е необходима 
промяна във философията 
за функционирането на 
пътната мрежа. „Безопас-
ността е основният прио-
ритет и с него трябва да 
се съобразяваме при фи-
нансирането на строител-
ството и поддържането, а 
не да се реализира между 
другото“, категоричен 
беше проф. Миланов.
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Томислав Дончев, вицепремиер: 

Правейки исторически 
анализ за какво сме си 
говорили през годините, 
къде сме си сътрудничили 
и сме обединявали усили-
ята си, мога да заключа, 
че действията ни са били 
правилни. Има огромна 
разлика във въпросите, 
които ми задавате сега, 
и коментираните теми 
преди. Установявам, че в 
повечето случаи сме били 
достатъчно умни да дис-
кутираме предизвикател-
ствата - какво предстои 
в следващата година и 
дори за две-три или чети-
ри напред. Има един пакет 
теми, които са устойчи-
ви и се дискутират всяка 
следваща година, и таки-
ва, които се променят във 
времето. Няма да се нала-
га да отговарям на въпро-
си, които съм получавал 
на първата ни среща за 
европейските пари, като: 
къде са тези средства, 
нищо не стига до бизнеса, 
кога ще имаме модерно за-
конодателство в сферата 
на обществените поръч-
ки и на публично-частното 
партньорство, защото 
всичко това е факт и се 
е случило. Голяма част от 
достиженията ни са про-
дукт от колективните ни 
усилия, за което трябва да 
Ви благодаря. 

Като обем публично 
финансиране за строи-
телния бранш картината 
изглежда по-скоро светла. 
До 2023 г. само от сред-
ства от ЕС 

за инфраструктура ще се 

разходват не по-малко от 

1,5 млрд. лв. на година, 

като се добавят и 
всички останали източ-
ници с публичен харак-
тер, тази сума ще се 
удвои. Ако в момента на 
годишна база изразход-
ваме за строителство и 
рехабилитация на пътна 

инфраструктура от бю-
джетни източници около 
300 млн. лв., амбициите ни 
са след въвеждане на ТОЛ 
системата тази сума да 
нарасне почти три пъти. 
Програмният период тряб-
ва да завърши 2023 г., а не 
както тръбят някои, че 
приключва 2020 г. Навлязо-
хме във фаза, в която от 
тук нататък обемът пари 
на годишна база ще се уве-
личава. Такава е характе-
ристиката на кривата на 
плащанията. 

Интересен момент, 
който би следвало да от-
бележа, е, че очаквам до 
2029 г. като абсолютна 
стойност европейските 
пари, които се разходват, 
включително и за инфра-
структура, да бъдат със 
сходен или дори по-голям 
обем, познавайки прегово-
рите за следващата фи-
нансова рамка. България 
влиза добре в тези пре-
говори и като стартово 
предложение по линия на 
кохезионната политика 
средствата са с 8% пове-
че. Но делът на европей-
ските пари в общия размер 
на публичните инвестиции 
ще става все по-малък. 
Стойността ще се за-
пази, но делът ще падне, 
защото както и други 
държави, които следват 
една крива на развитие, 
нормално е разходването 
на европейски пари да е 
съпътствано с увеличение 
на бюджетните разходи, в 
т.ч. за инфраструктура. 

Друга е голямата тема 
- дори да коментираме 1, 
2, 3 или 4 млрд. лв. в перс-
пектива публично финан-
сиране за бранша, това е 
нищо, сравнено с 

възможностите, които 

съществуват в частния 

сектор. 

Ние имаме модерна за-
конодателна уредба. Ис-

кам заедно с Вас да диску-
тираме, и то не само днес, 
кога и кой ще запали искра-
та, за да имаме повече, 
включително и публична 
инфраструктура, изграде-
на от частно финансиране 
през всички режими, които 
са уредени в Закона за кон-
цесиите. Ще напомня един 
основен принцип - там, 
където частният сектор 
има интерес да направи 
съоръжение, от което би 
могъл в перспектива да 
извлича полза и печалба, 
държавата не бива да се 
меси. Това ще е грешно, 
защото на първо място, 
ако ние изградим с публич-
ни пари нещо, което някой 
като частна инициатива 
би имал интерес да из-
гради, ние излишно харчим 
публични пари. И на второ 
място възпрепятства-
ме по всяка вероятност 
един успешен обещаващ 
частен проект - паркинги, 

търговски площи, спирки, 
спортни съоръжения и т.н. 
Убеден съм, че сме израз-
ходвали много малка част 
от потенциала, който има 
в тази посока. Брутният 
вътрешен продукт е над 
100 млрд. лв. Близо до тази 
сума са и вложенията в 
банките. Сценарият, връз-
ката между успешния про-
ект и източника на финан-
сирането е проблемната 
зона, върху която трябва 
да работим.

Ще споделя няколко 
думи и за процедурата, по 
която публичните сред-
ства достигат до фирми-
те. В масовия случай това 
е Законът за обществе-
ните поръчки. Въпреки че 
имаме законодателство, 
което съответства и 
изцяло се вписва в евро-
пейските директиви, и 
че претендираме, че то е 
модерно, все още има как-
во да се желае от него. В 
краткосрочна перспекти-
ва най-голямата тема са 

електронните обществени 

поръчки, 

които ще са факт до 
края на 2018 г. На прак-
тика след това ще сме в 
тестов период на систе-
мата и от началото на 
2019 г. цялото възлагане 
трябва да се прави по елек-
тронен път. Системата е 
разработена и в момента 
се изпълняват финалните 
дейности за синхронизи-
рането й с нуждите и спе-
цификите на Агенцията по 
обществените поръчки. 
Убеден съм, че в началото 
електронното възлагане 
ще е предизвикателство, 

но само след няколко ме-
сеца ефективна употреба 
ще доведе до улеснение в 
работата на всички.

Няма как да избягаме 
от темата за качество-
то. Имам призив, който не 
е толкова към строите-
лите, а по-скоро към въз-
ложителите - трябва да 
се възлага умно. Законът 
дава достатъчно възмож-
ности в тази посока. То-
ест когато се възлага ре-
монт или строителство, 
да не се смята само цена-
та, на която ще се извър-
ши, а да се мисли и в перс-
пектива за 5 - 6 - 7 години. 
Трябва да се има предвид и 
какви ще са разходите за 
експлоатация и поддръжка, 
да се прави много по-ком-
плексен икономически по-
глед или анализ. Разходва-
нето на повече средства 
като директно плащане 
в рамките на процедура-
та може да ни излезе по-
изгодно икономически, а 
изграждането да е по-со-
лидно, качествено, трайно 
и безопасно. Едно подобно 
възлагане е сложно и за 
него са необходими капа-
цитет и смелост, защото 
одиторите могат да бъ-
дат много по-мнителни и 
да проверяват по-често. 
Причината е, че рискът 
да се допусне грешка е по-
висок, но трябва да бъдем 
смели. 

Най-малодушният подход 

е възлагане на най-ниска 

цена. 

Тя дава най-голяма 
сигурност за бъдещите 
проекти, а аргументът е, 
че изразходваме по-малко 

Трябва да се възлага умно средства от бюджетните 
линии, които са на разполо-
жение. Но практиката по-
казва, че добавената стой-
ност от това упражнение 
е относително ниска. В 
дългосрочен план такъв 
подход трябва да върши 
работа и да се прилага в 
ограничен брой случаи. 

Бих искал да маркирам 
още няколко неща. Беше 
спомената липсата на ка-
дри като проблем, който 
важи за абсолютно всички 
видове бизнес и индустрии 
в България. Напълно убеден 
съм, че Камарата на стро-
ителите в България ще се 
включи в усилията и ини-
циативите на държавата 
в тази насока, особено по 
линия на професионалното 
обучение. Смятам, че при 
по-масовото въвеждане на 
дуалната форма на обуче-
ние повечето членове на 
КСБ ще бъдат активни и 
ще си сътрудничат с дър-
жавата по време на обу-
чение на кадри в средния 
курс, като осигуряват въз-
можността да стажуват. 
Без Вас това няма как да 
стане. 

Моята прогноза е - под-
гответе се за такъв тип 
конюнктура, включително 
и ценова, при която дефи-
нитивно стойността на 
труда ще расте. Ръст с 
около 10% на година в ни-
какъв случай няма да е ми-
молетен. Той ще продължи. 
Само още един нюанс, с 
който искам да завърша. 
Разчитам на пълна съпри-
частност от страна на 
бранша за промените в 
законодателството, кое-
то се опитваме да опти-
мизираме, модернизираме 
и съответно да опростим 
административния ред. 
Ние редовно правим анализ 
на различни разрешителни 
режими, като сравняваме 
България с други държави, 
използвайки различни ин-
дикатори. Ако например 
по отношение на разре-
шителното за строеж ние 
далеч не сме в толкова 
лоша позиция, то тежка и 
некомфортна ни е позици-
ята по показателя „присъ-
единяване към ел. мрежа”. 
В последните няколко ме-
сеца заедно с колегите 
от Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството беше 
свършена доста работа в 
тази посока. Имаме пред-
ложение, което скоро ще 
бъде на вниманието на На-
родното събрание, с което 
се надявам да се съкратят 
сроковете - важни и за ин-
веститорите, и за строи-
телите. В никакъв случай 
това не е последната ни 
инициатива в тази посока, 
а по-скоро една от първи-
те. Разчитам на Вашата 
подкрепа и съпричастност. 
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Приоритет на правителството остава АМ „Хемус“
Благодаря за поканата да 

участвам в Осмия дискусионен 
форум, на който по традиция се 
представят приоритетите в 
областта на строителството 
и инвестиционния процес през 
следващата година. С някои от 
Вас се познаваме, с други - не. 
Моето желание е с представи-
телите на бизнеса от секто-
ра да изградим отношения на 
партньорство и доверие. Нови-
ят политически сезон започна 
динамично, но стопанската ко-
нюнктура е спокойна и предви-
дима, което е от първостепенно 
значение за бранша. Очаква се 
строителството да бъде един 
от моторите на икономическия 
растеж през 2019 г., тъй като 
ще се запазят добрите тем-
пове на развитие в основните 
му сегменти – изграждането 
на жилища и инфраструктура. 
Смятам, че 

2019 г. ще бъде ключова за 

пътното строителство, 

защото през 2018 г. Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустройството 
(МРРБ) даде зелена светлина 
на проекти за близо 3 млрд. лв., 
чиято реализация ще продължи 
в следващите години. Нашият 
топ приоритет остава безо-
пасността на пътната инфра-
структура. В момента Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) 
извършва инвентаризация на 
магистралите, първокласните, 
второкласните и третокласни-
те пътища в страната - какво 
е състоянието на настилките, 
кои са най-проблемните учас-
тъци, какви мерки трябва да се 
набележат. На базата на обоб-
щен доклад ще бъдат направени 
анализ и разчет за необходими-
те средства. След това ще се 
приоритизират най-тежките, 
нуждаещи се от реконструкция 
трасета, и ще бъдат заложени 
в бюджетите за следващите 
години. Специално внимание 
ще продължим да обръщаме на 
безопасността на мостовите 
съоръжения. 

Ще бъдем безкомпромисни 
към качеството на изпълнение. 
От началото на месеца в МРРБ 

работим по промяна на норма-

тивната уредба, която касае 

гаранционните срокове при 

изпълнението на пътищата 
и магистралите - както за ново 
строителство, така и за ремон-
ти и рехабилитация. 

По отношение на големи-
те инфраструктурни проекти 
на първо място ще продължим 
с изграждането на АМ „Хемус”, 
която е безспорен приоритет 
на правителството. В момента 
се работи активно по два нови 
участъка от магистралата. За 
дейностите по отсечката от 
Ябланица до пътен възел „Боа-
за” прогнозата е, че ще завър-
шат предсрочно през есента на 
2019 г. Върви строителството и 
на трасето от п.в. „Белокопито-
во” до п.в. „Буховци”. До края на 
тази година се очаква да бъдат 
обявени обществените поръчки 
за още два участъка – от п.в. 
„Боаза“ до разклона за Плевен и 
Ловеч с дължина 52 км и остана-
лите около 85 км до връзката с 
пътя Русе - Велико Търново. Това 
са нови 137 км от АМ „Хемус“.

Годината ще бъде ключова и 
за изграждането на АМ „Стру-
ма“. Агенция „Пътна инфра-
структура“ вече обяви тръжни-
те процедури за строителство 
на най-тежкия участък – през 
Кресненското дефиле в посока 
София. Обектът ще е голямо 
предизвикателство за бранша, 
тъй като трасето преминава 
през тежък терен, където ще се 
изпълнят едни от най-високите 
виадукти в България. Продъл-
жават дейностите в участъка 
на АМ „Струма“ от Кресна до 
Сандански, който очакваме да 
е готов до края на строител-
ния сезон, както и на отсечката 
Благоевград - Крупник. Работата 
по трасето край Благоевград е 
спряна все още заради открито-
то древно селище край с. Покров-
ник. Предстои да излезе стано-
вището на Специализирания 
експертен съвет към Минис-
терството на културата и ще 
се съобразим с него.

През 2019 г. очакваме напре-
дък и по още четири ключови 
проекта, изключително важни за 
България. Това са скоростният 
път Видин - Ботевград и магис-
тралата „Русе - Велико Търново“, 
с която са тясно свързани проек-
тът за нов мост на р. Дунав край 
Русе и тунелът под връх Шипка. 
Има политическа воля тези обек-
ти - както и АМ „Черно море“ и 
тунелът под Петрохан - да бъдат 
реализирани чрез публично-част-
но партньорство, което заедно с 
очакваните приходи от въвежда-
нето на ТОЛ системата ще реши 
един от най-трудните въпроси – 
финансирането. Общата им про-
гнозна стойност е над 3 млрд. лв. 

Нови възможности за бизнес от-

криват по ОП „Региони в растеж 

2014 - 2020“.

През 2019 г. по оператив-

ната програма ще бъдат в из-
пълнение над 400 инфраструк-
турни проекта, включително 
големите обекти на общините 
София, Пловдив, Варна, Бургас, 
Русе, Стара Загора и Плевен. Те 
са за подобряване на градската 
среда, транспорта и пътната и 
образователната инфраструк-
тура. Сред по-значимите са 
обновяването на Централна 
градска част и Западен парк в 

София, предгаровият площад и 
основни булеварди в Пловдив, 
Морската градина във Варна, 
Приморският парк, кв. „Меден 
рудник” и ул. „Крайезерна“ в 
Бургас, крайбрежната ивица и 
Парк на младежта в Русе, парк 
„Митрополит Методий Кусев” в 
Стара Загора, а във Враца - пе-
шеходната зона в центъра, три 
площада, пет булеварда и гра-
динката пред църквата „Свети 
Николай”.

В областта на градския 
транспорт на територията 
на страната ще се изграждат 
два трамвайни релсови пътя в 
София, основни булеварди във 
Варна и Русе, надлез и тролей-

бусно депо в Стара Загора и 
други. Продължава и работата 
по образователната инфра-
структура. Ще бъдат обновени 
53 училища, детски градини и 
университети в София, 16 обра-
зователни обекта, включително 
2 университета в Пловдив. В об-
щина Враца ще се модернизират 
училища и детски градини, как-
то и филиалът на Медицинския 
университет в София - „Проф. 
д-р Иван Митев“. Във Варна са 
заложени 20 обекта, в Бургас - 
18, в Русе - 12.

Новите предизвикателства пред 

ВиК сектора. 

Знам, че строителите чакат 
стартирането на проектите 
във ВиК отрасъла, които ще се 
финансират по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 - 2020”. 
Процедурата за кандидатства-
не вече е открита, като има го-
товност търговете да бъдат 
обявени в началото на 2019 г. 
Одобрените за изграждане ВиК 
обекти включват водоснабди-
телни, канализационни мрежи, 
довеждащи водопроводи, кана-
лизационни колектори, пречис-
твателни станции за питейни 
и отпадъчни води, съоръжения за 
третиране на утайки, изгражда-
не на автоматизирани системи 
за управление на ВиК системите 
и др. Стойността на обектите, 
които ще се изпълняват, е над 
1 млрд. лв.

Предстои ни една добра, 
динамична година в строител-

ството, с много нови възмож-
ности за инвестиции. Очаквам 
от Вас да работите качестве-
но, в срок и най-вече по проекти-
те с европейски средства с мак-
симална мобилизация, за да не 
загубим ценен финансов ресурс. 
Нека страната ни бъде една 
голяма строителна площадка, 
на която, както и досега - под 
светлината на прожекторите, 
се строят пътища, тунели и 
мостове, разкрасяват се градо-
вете ни, модернизират се бъл-
гарските училища. А МРРБ ще 
бъде не само лоялен партньор 
на бизнеса, но и безпристрас-
тен коректив. Желая успех на 
всички, благодаря!
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Велик Занчев, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Кйетил Тонинг, президент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC):

Три са основните приоритети в дейността на FIEC - дигитализацията на бранша, 
квалификацията на кадрите и лоялната конкуренция

Преди всичко благодаря за по-
каната както всяка година, така 
и тази Министерство на транс-
порта, информационните тех-
нологии и съобщенията да бъде 
част от конференцията. Събити-
ето се утвърди като традицион-
но място за представяне на едни 
от най-големите и национално 
значими инфраструктурни про-
екти в страната. Поздравления 
към организаторите, Камара-
та на строителите в България 
и вестник „Строител“, че тази 
година в програмата е включен 
отделен панел, посветен на път-
ната безопасност. Това е тема, 
която изисква сериозна ангажи-
раност от много институции, но 
и от всички хора, пряко и косвено 
включени в движението на пътя.

Строителството на безопасна и 

сигурна инфраструктура 

е съществен елемент от 
този въпрос. Както е известно 
на повечето хора тук, в залата, 
министерството е възложител 
на едни от най-големите транс-
портни инфраструктурни проек-
ти, които се финансират от ОП 

„Транспорт и транспортна инфра-
структура” (ОПТТИ) и Механизма 
за свързване на Европа (МСЕ). В 
този контекст 2019 г. ще бъде 
ключова по отношение на ОПТТИ 
и МСЕ. Средата на настоящия 
период 2014 – 2020 г. е момент, 
в който трябва да имаме реална 
преценка за бъдещето на програ-
мите и за сроковете за завърш-

ване на големите проекти. За нас 
е изключително важно да подпи-
шем възможно най-скоро договори 
с изпълнители както за двата жп 
проекта Елин Пелин – Костенец 
и Пловдив – Бургас, така и за 
изграждането на лот 3.2 на АМ 
„Струма”. 

Към настоящия момент На-
ционална компания „Железопът-

на инфраструктура“ (НКЖИ) 
провежда процедура за оценка 
на оферти за почти всички учас-
тъци, които ще се изграждат до 
2023 г. До края на годината е ва-
жно да имаме изпълнители за жп 
линиите Елин Пелин – Костенец, 
Костенец – Септември, Оризо-
во – Михайлово, София – Волуяк, 
както и за системите за сиг-
нализация и телекомуникации по 
направленията Пловдив – Бургас 
и София - Волуяк. Ако няма обжал-
вания на този етап от процеду-
рите, в първите месеци на след-
ващата година 

НКЖИ ще сключи договори за над 

1,5 млрд. лв.,

след което навлизаме в ак-
тивна фаза на строителство.

В пътния сектор за завърш-
ването на последния лот 3 от 
АМ „Струма” сме изправени пред 
няколко предизвикателства. Те 
са свързани с откритата архео-
логия в обхвата на лот 3.1, със 
сроковете за приключване на лот 
3.2, както и с осигуряване на фи-
нансов ресурс в размер на около 
350 млн. евро за дофинансира-

не на най-тежкия участък през 
Кресненското дефиле. Добрите 
новини са, че обществените по-
ръчки са в ход. 2019 г. ще е реша-
ваща и за лот 3.2. 

Проектът за метрото в Со-
фия върви с много добри темпо-
ве, като изпълнението на Eтап 1 
достига 75%, а на Етап 2 - 25%. 
През следващата година очак-
ваме цялостно завършване на 8 
нови метростанции, а в началото 
на 2020 г. – на още 4 км метроли-
нии и 4 метростанции.

В заключение бих искал да се 
върна отново на темата за без-
опасността на пътя и отново 
да призова бенефициентите за 
по-голяма активност при под-
готовката на проекти по оста, 
свързана с иновации в управле-
нието и услугите. Общият ре-
сурс на европейските средства 
и националното съфинансиране в 
това направление е 145 млн. лв., 
но договарянето върви със слаби 
темпове. Именно тази ос предос-
тавя възможност за внедряване 
на най-съвременни системи за 
безопасност и различни мерки, 
гарантиращи по-високата сигур-
ност в транспорта.

Всяка година FIEC пуб-
ликува доклад и за 2017 го-
дина той показва, че раз-
мерът на индустрията в 
Европа е повече от 1300 
млрд. евро. Това предста-
влява много сериозен про-
цент, ако го разпределим 
върху брутния вътрешен 
продукт на ЕС като цяло. 
Заради кризата, започ-
нала през 2008 година, и 
проблемите, които въз-
никнаха впоследствие в 
доста от европейските 
страни, частните инвес-
тиции бяха драматично 
намалени. Това доведе до 
пренебрегване на възста-
новителните и рехабили-
тационните дейности на 
съществуващата инфра-
структура. Всичко това 
ни показва, че трябват 
нови инвестиции в този 
сектор. Първите признаци 
на възстановяване се за-
белязаха през 2014 година, 
разбира се, с разлики меж-
ду отделните държави. 
През 2017 година браншът 
отчете 3,5% ръст. Въпре-
ки признаците за всеобщо 
подобряване обаче, про-
цесите не са хомогенни 
навсякъде в ЕС. Понякога 
се казва, че западните 
страни се справят по-до-
бре от източните. А при-
чината е в разликата на 
стартовото ниво, както 
и в липсата на достъп до 

капитали, ниското ниво на 
квалификация, липса на ди-
гитализация и т.н. Всичко 
това въздейства върху 
приоритетите, които си 
поставя Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия. Няма да 
се спирам на всичко, но ще 
обърна внимание на три 
основни неща. На първо 
място това е дигитали-
зацията или цифровиза-
цията. В тази индустрия 
имаме нужда от много 
драматично отваряне на 
вратите, фигуративно 
казано, към цифровизаци-
ята. Защото мощното 
развитие на IT сферата не 
може да не се отрази и при 
нас. Разбира се, заинтере-
сованите страни са много 
и в този смисъл трябва да 
можем да се възползваме 
от всички възможности, 
които предлагат инсти-
туции, като Амазон на-
пример. Организацията ни 
издаде един манифест за 
дигитализацията, който 
ще разпространим скоро 
и на национално ниво в 
страните на нашите ор-
ганизации членки.

 На второ място са 
уменията, професионал-
ната квалификация. Мно-
го фирми вече се изпра-
вят пред трудностите с 
кадрите. Независимо дали 
е Източна или Западна 

Европа, тези затруднения 
съществуват, което зна-
чително въздейства на 
развитието на сектора. 
Как можем да се справим с 
проблема? Като се инвес-
тира в обучение и всякак-
ви форми на образоване и 
на придобиване на умения, 
необходими на пазара на 

труда, както и умения, 
свързани с дигитализа-
цията. Когато говоря за 
обучение и образование, не 
говоря само за началното 
обучение. Говоря за учене 
през целия живот. 

И на трето място е 
конкурентоспособност-
та и лоялната конку-

ренция. Работим в един 
отворен пазар, в който 
имаме относително ви-
соко ниво на придвижване, 
на мобилност на работна 
ръка. Но в Европа това се 
базира на реципрочност и 
на справедлива конкурен-
ция. Имаме съответното 
европейско законодател-
ство, което касае дър-
жавната помощ, касае и 
обществените поръчки. 
Трябва да бъдем много 
внимателни, ако тръг-
нем да търсим работна 
ръка от държави извън 
ЕС, като Китай напри-
мер, защото става дума 
за оцеляването на наша-
та индустрия. От друга 
страна, трябва да правим 
всичко възможно да се бо-
рим срещу неправомерни-
те трудови практики, да 
гарантираме здравето и 
безопасността на рабо-
тещите на строителни-
те обекти. 

Поглеждайки напред 
за периода от 2021 до 
2027 г., смятам, че перс-
пективата за развитието 
на този бранш тепърва 
предстои да бъде разгле-
дана, защото е необхо-
димо да се включат ре-
дица аспекти, като напр. 
„позеленяване“ на нашия 
сектор. Тук трябва да 
имаме предвид и главните 
предизвикателства пред 

ЕС, като миграционния 
поток и сигурността на 
границите ни. Считам, че 
посредством Кохезионния 
фонд може да се преодо-
леят социалните разлики 
между Изтока и Запада на 
Европа. Предстоят избо-
ри за ЕП през 2019 година. 
Смятам, че те ще бъдат 
крайъгълен камък в разви-
тието на Европа, защото 
виждам различни посоки 
- Брекзит, миграционна-
та криза и т.н., които 
подкопават принципните 
постановки на ЕС. Граж-
даните с право обвиняват 
висшия ешелон на Съюза 
за неспособността да 
се справи с тези предиз-
викателства. Какви са 
възможностите и ограни-
ченията на европейското 
ръководство? Сигурен 
съм, че ако се затворим 
на национално ниво, това 
няма да бъде от полза за 
нас. Отварянето и под-
държането на статукво-
то на отворен пазар може 
да бъде от полза, но само 
и единствено чрез защи-
та на правата на всички 
участници. В реализиране-
то на нашите цели като 
представителна организа-
ция за строителния бранш 
на европейско ниво ние 
имаме нужда от подкре-
па и разбиране от всички 
наши членове. 
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Чрез инвестиции в ре-
конструкция и изграждане 
на нова публична инфра-
структура ние развиваме 
София години наред. Ще 
продължим да го правим 
и през 2019 г. с ясни прио-
ритети, конкретен план 
и подготвени проекти. И 
през следващата година ще 
работим по основните при-
оритети на Столичната 
община - екология, подобря-
ване на качеството на въз-
духа, транспорт, енергийна 
ефективност, образование, 
зелена система, културно-
историческо наследство и, 
разбира се, поддръжката - 
изключително важна тема 
за всички нас. 

Никой не може да от-
рече, че в града се строи 
много. Естествено това 
предизвиква и неудобства 
за гражданите, свързани 
основно с придвижването. 
Затова е изключително ва-
жно всички изпълнители да 
разбират, че хората про-
явяват търпение тогава, 
когато виждат, че се ра-
боти добре и качествено – 
много важна тема и изклю-
чително голям ангажимент 
на изпълнителите в София. 

В момента сме на фи-
нала на поредния активен 
строителен сезон в сто-
лицата. С много компании 
от бранша работим, със 
сериозен мащаб и обем. В 
същото време обаче без-
отговорното отношение 
на няколко души компроме-
тира голяма част от нея. 
Всички виждаме притесне-
нията на гражданите, от-
зивите и снимките. Хора-
та са взискателни и имат 
право на това. Нека не 
забравяме, че Столичната 
община възлага строител-
но-ремонтните работи, но 
всъщност възложител са 
гражданите на София, кои-
то плащат данъци и имат 
основание да изискват. 
Всеки от тях има право да 
гледа, снима и да има висо-
ки очаквания. Това е и голя-
мото предизвикателство 
да строиш в града. Когато 
изграждаш магистрала в 
полето, е трудно, но там 
е спокойно, за разлика от 
населеното място. В сто-
лицата строиш пред очите 
на твоите възложители – 
гражданите. Те контроли-
рат непрекъснато, 24 часа 
– дали е шумно, прашно, 
обезопасено и изпълнява ли 
се всичко така, както е по 
проект. 

Инж. Илиян Терзиев по-
пита

какво да очакваме през 

2019 г. - 

отново много работа. 
В София ще има повече, 
отколкото компаниите 
могат да поемат. Зато-
ва е изключително важно 
да си правим сметката. 

Отдавна вече няма упре-
ци към нас защо избирате 
тези фирми, а не онези. В 
града има работа за всич-
ки компании - големи, мал-
ки, средни, стига обаче да 
са достатъчно отговорни. 
Вече стана дума от ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова, от 
зам.-министъра на транс-
порта на информационните 
технологии и съобщенията 
Велик Занчев, че продъл-
жаваме работа по важни 
стратегически обекти, 
финансирани с европейски 
средства. Бях на годишна-
та среща на кметовете 
на столиците на страни-
те от ЕС. На нея всички 
се съгласихме, че инвес-
тициите, които се правят 
благодарение на европей-
ската солидарност, пома-
гат изключително много за 
развитието на градовете. 
Разбира се, най-важният 
проект за нас, който беше 
споменат и в писмото от 
председателя на ЕП Анто-
нио Таяни, е метрото на 
София. За него винаги се 
дава висока оценка на всич-
ки срещи, защото работим 
в екип - Министерството 
на транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията, Столичната 
община, „Метрополитен“ 
ЕАД. Поздравявам проф. 
Стоян Братоев, който е 
тук. Той е изключител-
но отговорен, разполага 
с достатъчно опитен и 
добър екип. Надявам се и 
строителите да са отго-
ворни както досега. 

През 2019 г. очакваме 
да пуснем в експлоатация 

първите 8 км от третата 

линия на метрото 

от кв. „Красно село” 

до бул. „Владимир Вазов”. 
В началото на 2020 г. ще 
са готови и останалите 
4 км. С този проект ще 
спестим още 90 хил. тона 
вредни емисии. За пореден 
път ще подчертая, че тази 
инвестиция не е само за 
по-добър транспорт, но и 
за по-чист въздух. 

Догодина продължа-
ваме да изпълняваме и 
проектите за обновяване 
на централната градска 
част - за Втора и Четвър-
та зона. Два много тежки 
обекта, които са голямо 
предизвикателство за 
града, за хората и, разби-
ра се, за строителите. В 
началото на ноември очак-
вам във Втора зона да бъде 
пуснато трамвайното 
движение. Нямам как да не 
кажа, че 

сроковете са изключително 

важни, 

особено за проекти, 
финансирани от ЕС, но за 
мен много по-значимо е 
качеството. Затова ще 
си позволя да дам няколко 
съвета на изпълнителите. 
Единият от тях е: по-до-
бре да бъдете санкцио-
нирани за неспазване на 
сроковете, отколкото да 
направите нещо некачест-
вено, защото това ще се 
отрази върху Вашия имидж. 
Смятам, че отговорни-
те строителни компании 
трябва да държат на свое-
то име. Така че по-добре 
да реализираме един обект 
със закъснение, отколкото 
да бързаме и след това да 
го преработваме някол-
ко пъти. Нито хората ще 
го приемат, нито аз като 
кмет на града. 

Развитието на пеше-
ходните пространства и 
площади заедно с предста-

вянето на културно-исто-
рическото наследство на 
София е много сериозен 
приоритет. Доказахме го 
в последните години и при-
влякохме много туристи 
в града. Надявам се през 
2019 г. да приключи успеш-
но конкурсът за пл. „Света 
Неделя” и да имаме добър 
проект, за да завършим 
обновяването на центъра, 
като изградим площадно 
пешеходно пространство, 
в което да интегрираме 
останките от антична 
Сердика. 

През 2019 г. предвиж-
даме основни ремонти на 
улици и общински пътища, 
на мостови съоръжения, 
подлези, релсов път и кон-
тактно-кабелна мрежа 
и др. Продължаваме и със 
строителството и мо-
дернизацията на детски 
градини, училища, ремон-
тите на здравни заведе-
ния. В списъка с обекти 
за следващата година са: 
бул. „Шипченски проход“, 
бул. „Асен Йорданов“, бул. 
„Първа Българска армия“, 
участък от бул. „България“ 
и др. Още напролет очак-
вам да започне основен 
ремонт на трамвайното 
трасе по бул. „Цар Борис III” 
и по ул. „Каменоделска”. 
Тази година реализирахме 
дейности на бул. „България” 
в участъка от бул. „Гешов“ 
до бул. „Гоце Делчев“. Надя-
вам се със същите темпо-
ве да продължим другите 
две отсечки на булеварда 
през 2019 г. Сериозно пре-
дизвикателство ще е и ре-
конструкцията на двата 
големи тунела в София – 
под НДК и под бул. „Царица 
Йоанна”.

Програмата за изграж-
дане на велосипедна ин-
фраструктура е съчета-
на с останалите обекти. 

Очаквам да започнем мно-
го важен проект за града 
- бул. „Скобелев“. Доста 
коментирахме обекта и 
съответно връзките към 
Северната скоростна тан-
гента на СОП.

Напълно възможно е 
напролет да започнем и 
участъка от Източната 
тангента на София - от 
Северна скоростна тан-
гента до бул. „Владимир 
Вазов”. Вече сме на финала 
с отчуждаването. Надявам 
се да завършим и бул. „Ро-
жен“ - пробива и няколко от 
другите връзки. Имаме го-
товност, когато приклю-
чат процедурите по от-
чуждаване, да продължим 
напред. 

Няма да изненадам ни-
кого, че 

работим с много дългос-

рочна програма

и ще завършим 26 учи-
лища и детски градини по 
ОП „Региони в растеж“. 
Друга важна тема за 
строителите е за пред-
стоящата поддръжка на 
уличната мрежа. Вече е 
обявена тръжната проце-
дура, в която обособихме 
7 зони, за да бъде по-удоб-
но за поддръжка. Заложи-
хме много сериозни изи-
сквания по отношение на 
контрола. Очаквам фир-
мите, които кандидат-
стват, да са достатъчно 
мотивирани и да си дадат 
сметка, че олимпийският 
принцип не действа, за-
щото не работим само за 
участие. 

Предстои обявяване на 
процедура за изграждане 
на третата фаза от ин-
сталацията за третиране 
на отпадъците. Това ще 
бъде един мащабен проект, 
надявам се да има силни 

участници от цяла Европа, 
но и българските компании 
да се включат. 

На финала сме с под-
готовката на регионал-
ното прединвестиционно 
проучване във връзка с 
кандидатстване за около 
400 млн. лв. по ОП „Околна 
среда“. Това са тежки про-
екти. 

Накрая ще се върна 
към това, с което започ-
нах - контрола. Отново ще 
кажа - не може да си поз-
воляваме изпълнението на 
тежки обекти и мащабен 
обем свършена работа да 
я компрометираме с три 
повдигнати шахти. Вице-
премиерът засегна тема-
та за най-ниската цена. В 
процедурите си Столич-
ната община не залага на 
най-ниската стойност, а 
на много критерии, защо-
то 

търсим компании с капаци-

тет. 

Разбира се, така се 
затрудняват след това 
одитите по европейските 
проекти, наясно сме. Пла-
щаме редовно, осигурява-
ме достатъчно средства 
за нашите обекти и изис-
кваме да се работи много 
отговорно и качествено. 
Затова ще Ви посъветвам 
- моля Ви, не се захващай-
те с повече работа, от-
колкото позволява Вашият 
капацитет. Направете си 
сметка, за да не се нала-
га да местите бригадите 
си от един обект на друг - 
както в рамките на града, 
така и в рамките на стра-
ната. 

Благодарна съм на КСБ 
и ОП на КСБ - София, че 
редовно провеждаме раз-
говори по всички актуал-
ни теми, включително за 
липсата на кадри. Както 
каза вицепремиерът, това 
е проблем във всички сфе-
ри, който е особено видим 
в строителния отрасъл. 
Трябва да направите уси-
лие, за да запазите кадри-
те, да ги привличате, да не 
заминават там, където им 
плащат повече. Начинът е 
ясен – с по-високи запла-
ти и по-добра мотивация. 
Със сигурност трябва да 
помислите за това, защо-
то имаме много работа. 
Но в никакъв случай няма 
да си позволим да платим 
и един лев от обществе-
ните средства за недобре 
изпълнените дейности. 
Публичните инвестиции 
са огромно предизвикател-
ство. Надявам се темата 
за отговорното строител-
ство да присъства и през 
следващата година на 
всички наши срещи и най-
вече да намираме добри 
решения - заедно, а ако се 
налага, и със законодател-
ни промени. 

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

Благодарна съм на КСБ и ОП на КСБ - София, че редовно провеждаме 
разговори по всички актуални теми
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Инж. Светослав Глосов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Успешното внедряване на ТОЛ системата е кауза 
За мен е чест и удо-

волствие да участвам в 
Осмия дискусионен форум 
„Строителството през 
2019 година – перспекти-
ви и предизвикателства“ 
– допреди години като 
домакин, сега вече като 
гост. През тази и следва-
щата година основните 
задачи на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) са 
свързани с продължаване 
на строителството на ав-
томагистралите „Хемус“ и 
„Струма“, със стартиране-
то на проектите Калоти-
на – София, Видин – Ботев-
град, Русе – Велико Търново 
и довършването на обход-
ния път на Габрово. Кауза 
на целия екип на пътната 
администрация е и успеш-
ното внедряване на ТОЛ 
системата за превозните 
средства над 3,5 тона от 
16 август 2019 г. и на елек-
тронната винетка за леки-
те автомобили от 1 януари 
догодина. С въвеждането 
на новия финансов модел 
ще се осигури в пъти по-
голям ресурс за модернизи-
ране на инфраструктура-
та, за нейното поддържане 
и изграждането на клю-
чови направления. Изпъл-
нението на тези обекти 
ще ускори развитието на 
Северна и Северозападна 
България и ще повтори 
ефекта от завършването 
на магистралите „Тракия” и 
„Марица” в Южна България, 
и ще допринесе за икономи-
ческото развитие на дър-
жавата. През тази година 
със средства от републи-
канския бюджет 

започнахме строителство-

то на близо 26 км от АМ 

„Хемус“. 

Работи се от две-
те страни на автомаги-
стралата – в участъците 
между Ябланица и Боаза, и 
Белокопитово – Буховци, 
в посока Търговище. Реа-
лизацията на отсечката 
между Ябланица и Боаза, 
която е с дължина 9,3 км, 
започна през март т.г. 
Обектът е изпълнен на 
35%. Инспекциите, които 
извършихме с министър-
председателя, показаха, 
че организацията на рабо-
та на строителната пло-
щадка е много добра и има 
възможност трасето да 
бъде предсрочно завърше-
но в началото на есента 
на 2019 г. 

Началото на дейност-
ите по участъка между 
Буховци и Белокопитово бе 
дадено през август. Той ще 
бъде с две ленти за движе-
ние, 2 ленти за изпревар-
ване и 2 аварийни ленти, 
банкети, средна раздели-
телна ивица. На него ще 
бъдат направени 7 виадук-

та, 1 мостово съоръжение 
и 10 подлеза.

За цялостно изгражда-
не на АМ „Хемус“, която е 
с дължина 420 км, остават 
още 250 км, които преми-
нават през сложен терен. 
Целта ни е цялата авто-
магистрала да е готова до 
2024 г. По прогнозни стой-
ности за довършването й 
са необходими 2 млрд. лв. 
АПИ работи по подготов-
ката и стартирането в 
кратък срок на 

търгове за общо 137 км от 

АМ „Хемус”.

До края на 2018 г. ще 
бъде обявена обществена 
поръчка за строителство 
за 3 участъка с дължина 
50 км за около 494 млн. лв. 
Първият е Боаза – Дерман-
ци, вторият е Дерманци – 
Каленик, а третият е от 
Каленик до пресичането с 
път II-35 Плевен – Ловеч. 
Плановете ни са до края на 
тази година или в начало-
то на 2019 г. да стартира-
ме търгове за проектира-
не и строителство на още 
3 участъка от АМ „Хемус“, 
с обща дължина 85 км за 
700 млн. лв. Трите отсеч-
ки са разположени между 
пресичането с път II-35 
Плевен – Ловеч и кръсто-
вището с I-5 Русе – Велико 
Търново. Така ще остане 
само едно трасе – от пре-
сичането на АМ „Хемус“ с 
пътя Русе – Велико Търново 
до п.в. „Буховци“.

В края на август от-
крихме процедура за най-
дългоочаквания и може 
би най-трудоемък като 
подготовка и изпълнение 
търг за изграждане на АМ 
„Струма”, лот 3.2 в учас-
тъка между Крупник и Кре-
сна, в платното за София. 
Индикативната стойност 
на проекта е 875, 3 млн. лв. 
без ДДС. Срокът за пода-
ване на офертите за два-
та подлота изтича през 
ноември. Убеден съм, че в 
обществената поръчка 

за най-сложния участък от 

АМ „Струма“ 

ще участват редица 
български строителни 
компании. Изграждането 
му ще бъде сериозно пре-
дизвикателство за бран-
ша. От една страна, за-
щото отсечката трябва 
да е готова до 2023 г., ко-
гато е срокът на допусти-
мост на разходите по ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“. От 
друга, изпълнителите ще 
трябва да работят на из-
ключително труден терен. 
Освен това отсечката е с 
дължина близо 24 км, има 
7 тунела, 21 виадукта и 4 
пътни възела, 12 подлеза и 
надлеза. Толкова много съ-
оръжения с подобна слож-
ност досега не са правени 
у нас на нито един магис-
трален участък. За да 
може обектът да се рабо-
ти едновременно от двете 
страни, той е разделен на 
два подучастъка. Целта 
ни е през 2019 г. да имаме 
избрани изпълнители за да 
започне същинската ре-
ализация, и да не загубим 
нито евро от осигуреното 
финансиране от ЕС. След 
като се завърши новото 
платно в посока София, ще 
бъде осъществено прена-
сочване на движението 
по него и ще се извърши 
реконструкция, рехабили-
тация и модернизация на 
съществуващия път. 

В края на август 2017 г. 
започна изграждането на 
лот 3.1 на АМ „Струма“ от 
Благоевград до Крупник. 
Дължината му е 26 км и е 
разделен на две отсечки – 
преди и след тунел „Желез-
ница“. Той ще бъде изпъл-
нен като отделен обект. 
Физическото изпълнение 
на лот 3.1 към момента 
е 27% . За съжаление, на 
този етап са замразени 
2 км от него – заради архе-
ологическите разкопки при 
с. Покровник. На специали-
зирана експертна комисия 

при Министерството на 
културата беше взето ре-
шение част от археологи-
ческите разкопки с голямо 
историческо значение да 
бъдат преместени извън 
трасето. Надявам се скоро 
да има проект за тяхното 
преместване, за да може 
да продължи изграждането 
на лот 3.1. 

„Железница“ ще е най-

дългият пътен тунел в 

страната – 2 км. 

Решението за избрания 
изпълнител на съоръжение-
то се обжалва пред Коми-
сията за защита на кон-
куренцията (КЗК). Имаме 
разрешение за предвари-
телно изпълнение от КЗК, 
но ще изчакаме решението 
на Комисията и тогава ще 
бъде подписан договорът 
за изграждането на туне-
ла. 

До края  на  строи-
телния сезон ще бъде 
завършен лот 3.3 на АМ 
„Струма“ от Кресна до 
Сандански. Към момента 
е изпълнен на над 82% и 
са готови 25 съоръжения. 
Предстои изпълнението 
на връзката между лот 3.3 
и лот 4. Но и тук срещаме 
проблем – има жалба по от-
чуждителните процедури. 
Очакваме в скоро време 
да бъде решен и до края на 
2018 г. да бъдат свързани 
двата лота. 

Друг много сложен про-
ект, по който АПИ работи, 
е обходният път на град 
Габрово. Изпълнението му е 
достигнало 72%. Напредва 
изграждането на най-слож-
ните съоръжения, едното 
от които е 540-метров 
тунел под Бакойския баир, 
който е с една тръба, с две 
ленти на движение. Има и 
640 м мост при р. Синкеви-
ца – реализира се по мето-
да на конзолно отливане с 
два максимални отвора 
от по 160 м. Този способ е 
използван два пъти в Бъл-
гария – на АМ „Хемус“ след 

тунел „Правешки ханове“ и 
на пътя Кърджали – Маказа 
в близост до границата с 
Гърция. Обходът ще бъде 
завършен през следващата 
година. След това важна 
задача ще 

е тунелът под връх Шипка, 

който ще осигури най-
кратката връзка между 
Северна и Южна България. 
Тунелът е приоритетен 
в управленската програ-
ма на правителството в 
периода от 2017 – 2021 г. 
Предвижда се той да бъде 
с дължина 3,5 км. В момен-
та разработваме разши-
рения идеен проект и се 
разглежда възможността 
за финансирането му. 

Планираме да започ-
не и изграждането на АМ 
„Русе – Велико Търново“, за 
да може да се облекчи тра-
фикът за Дунав мост и да 
се повиши пътната безо-
пасност. Участъкът между 
Русе и Бяла е една от най-
опасните отсечки в Бълга-
рия, с висока концентрация 
на тежки пътни инциден-
ти. След изграждането на 
магистралата очакваме 
броят на инцидентите да 
намалее значително. АМ 
„Русе – Велико Търново“ е 
с обща дължина 133 км. За-
почва от Русе при моста 
на р. Дунав и ще достига 
до Дебелец, където трафи-
кът се разделя към Шипка 
и Прохода на републиката. 
Откриването на тръжни-
те процедури в момента 
е възпрепятствано от 
жалби по доклада за ОВОС 
пред Върховния админи-
стративен съд (ВАС), като 
делото за трети път е от-
ложено за 26 октомври. В 
зависимост от решението 
на ВАС имаме готовност в 
края 2018 г. или в начало-
то на 2019 г. да старти-
рат поръчките за 75 км от 
трасето на стойност 548 
млн. лв. Това са участъци-
те Русе – Бяла и обход на 
Бяла. Предвидени са реди-
ца съоръжения – 4 тунела 
в ляво платно и 5 в дясно, 
както и 22 моста и виа-
дукта с дължина 14,853 км. 
Връзката на републикан-
ските и общинските пъти-
ща ще се осъществява от 
18 пътни възела, а достъ-
път до земеделски земи ще 
се осигури с 12 селскосто-
пански надлеза и 9 подлеза. 
Предвидени са 8 площадки 
за отдих. 

Ключов проект за Североза-

падна България е направле-

нието Видин – Ботевград,

тъй като съществува-
щият първокласен път Е-79 
отдавна не може да поеме 
трафика за Дунав мост II. 
Скоростното трасе е с 

обща дължина от 167 км. 
Изграждането му ще запо-
чне от двата най-тежки 
участъка – от Мездра до 
Ботевград и от Видин до 
Ружинци, които са общо 
88 км. Това е малко повече 
от половината от общата 
дължина на направлението. 
В кратък срок ще обявим 
процедури за инженеринг 
за два от подучастъците 
на Мездра – Ботевград 
с обща дължина 33 км, на 
стойност 301 млн. лв. В 
края на тази година или 
в началото на 2019 г. ще 
стартират търговете за 
3 подучастъка на Видин до 
Ружинци с обща дължина 
55 км, като стойността 
е 458 млн. лв. Целта ни е 
направлението да бъде за-
вършено до 2021 г. Важен 
обект, за който има фи-
нансиране чрез Механизма 
за свързване на Европа 
(МСЕ), е АМ „Калотина – 
София“. Общата й дължи-
на е 48 км. Изграждането 
й е разделено на три учас-
тъка. Единият от тях ще 
се финансира чрез МСЕ, а 
останалите два ще се из-
пълнят със средства от 
републиканския бюджет. 
Предстои подписването 
на договорите с избраните 
изпълнители за участъци-
те между ГКПП „Калотина“ 
и Сливница. Така че най-
късно до 2021 г. и послед-
ният участък на направле-
нието между сръбската и 
турската граница ще бъде 
с магистрален габарит. 

Завършването на 

 магис тралния пръстен 

около София 

също е сред основни-
те приоритети на АПИ. 
Работим много сериозно 
в синхрон с Направление 
„Архитектура и градоу-
стройство” и Столичната 
община. През изминалите 
години бяха изградени За-
падната дъга и Северна-
та скоростна тангента. 
Беше достроено и липсва-
щото мостово съоръжение 
при Казичене. Следващата 
отсечка, която ще бъде 
разширена до магистра-
лен габарит, е от п.в. 
„Младост“ до АМ „Тракия“. 
В началото на тази година 
стартира търг за проек-
тиране и строителство 
на този участък. Индика-
тивната му стойност е 
123 млн. лв., които са от 
републиканския бюджет. 
В момента поръчката е 
на етап разглеждане и 
отваряне на технически-
те предложения на учас-
тниците в процедурата. 
Предстои отваряне на 
ценовите предложения и 
се надяваме, че до края 
2018 г. ще има избран из-
пълнител. 



на документация, възмож-
но е да има такива и след 
избор на изпълнител. За-
това промените в Закона 
за обществените поръчки 
от 12.06.2018 г. бяха много 
ценни за МТИТС и бенефи-
циентите и дадоха тласък 
на много проекти.

Друг проблем при „Елин 
Пелин – Костенец“ са про-
цедурите за съгласуване 
и одобряване на Подроб-
ния устройствен план от 
местните институции. 
Закъсненията към момен-
та са година и половина. 
Затова 

НКЖИ инициира промени 

в Закона за устройство на 

територията. 

Измененията са насо-
чени към дисциплиниращи 
мерки за контрол на сро-
ковете и в момента се 
разглеждат в Министер-
ството на транспорта и 
информационните техно-
логии.

Другите инвестицион-
ни проекти, за които ще 
се обявяват процедури, 
са: 3 жп гари – Карнобат, 
Ст. Загора и Нова Загора; 
Система за управление на 
влаковата работа, ГИС в 
НКЖИ и ETCS в участъка 
Костенец – Септември 
(22,4 млн. евро); Информа-
ционна система в обхва-
та на АМ „Тракия“ (4,6 млн. 
евро) и др.

Изключително важно е 
двата рискови проекта по 
Механизма за Свързване на 
Европа – „София – Волуяк“ и 
„Костенец – Септември“, 
да стартират в началото 
на 2019 г. и ако не получат 
възможност за удължаване 
на сроковете за финанси-
ране, да се търси прехвър-
ляне в МСЕ 2. По Механи-
зма предстои обявяване 
на процедура и за жп възел 
„Пловдив“ (103 млн. лв.). 
Друг проект по МСЕ е мо-
дернизацията на I-8 Кало-
тина – СОП (83 млн. евро).

2019 г. ще бъде важна 
по отношение на 

планиране и програмиране 

на новия период. 

Целта и на Оператив-
ните програми, и на Ме-
ханизма е една, но с раз-
лични нюанси. За база за 
програмиране ще послужи 
Интегрирана транспорт-
на стратегия до 2030 г., 
като ще се извърши прио-
ритизация на проектите 
от списъка и оценка на 
проектната готовност. 
Ще се търси съгласува-
ност между инвестиции-
те на ЕСИФ и МСЕ2. 

Новите моменти – за 

продължаващо развитие 

до 2027 г.

В следващия период 
ще продължи финансира-
нето на базовата инфра-
структура – с приоритет 
жп и водна. Кохезионната 
политика е определена 
като стратегически при-
оритет, но средствата 
по кохезионния фонд са 
намалени, а съфинанси-
рането е увеличено, като 
предложението е за 70 
към 30, което е утежнява-
що условие. Има тенден-
ция за трансфер на сред-
ства от Оперативните 
програми към тези, които 
се управляват централно 
– директно от ЕК – като 
МСЕ и „Хоризонт 2020“. 
Всъщност бюджетът на 
Механизма за свързване 
на Европа ще се запази, 
т.е. трансферът от ко-
хезионния фонд. Фокусът 
е върху проекти от общ 
европейски интерес, като 
трансграничен ефект, 
дигитализация, алтерна-
тивни горива, намаляване 
на въглеродните емисии, 
но той понякога се раз-
личава малко от този на 
България. 

Винаги сме търсили 
да има последователност 
на инвестициите и да се 
запази водещата роля на 
безвъзмездното финанси-
ране. Конкретно с приори-
тет са транспортните 
коридори „Ориент/Източ-
но – Средиземноморски“ и 
„Рейн – Дунав“. Страната 
ни има сериозен ангажи-
мент за поддържане на 
адекватни условия за пла-
ване по Дунав, което ще 
изисква да се отделят 
значителни средства. 

По време на нашето 
председателство евро-
финансирането на връз-
ките с Македония и Сър-
бия беше водеща тема и 
е приоритет и в следва-
щия период. В началото на 
2021 г. ще имаме готов-
ност за стартиране на 
процедури, ако се осигури 
финансиране. България е 
поела ангажимент с доку-
менти на високо ниво. 
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Инж. Галина Василева, ръководител на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“: 

И в следващия период ще продължи финансирането на 
базовата инфраструктура, с приоритет жп и водна

Уважаеми дами и госпо-
да, аз ще Ви представя из-
пълнението на проектите 
в транспортната инфра-
структура за периода 2014 
– 2020 г. и приоритетите 
за развитие след 2021 г. 
Финансирането на тези 
проекти става по линия-
та на два инструмента – 
Европейските структурни 
и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) чрез Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 
2014 – 2020“) и Механизма 
за свързване на Европа 
(МСЕ). 

К ъ м  м о м е н т а  п о  
„ОПТТИ 2014 – 2020“ до-
говорените средства са 
82% от общия бюджет 
1888 млн. евро, а платени-
те разходи – 25,5%. Това 
са сравнително добри 
резултати в сравнение с 
предишния програмен пе-
риод. Въпреки това ние не 
сме доволни, защото прог-
нозите бяха за много по-
добро изпълнение, особено 
по отношение на платени-
те средства.

МСЕ е договорен на 
100%, изпълняват се и се 
финансират проекти на 
13 публични и 2 частни 
бенефициента. Основен 
бенефициент е Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ), 
която разполага с 90% от 
бюджета за България – 
общо 406 млн. евро. Про-
ектите, които се очаква 
да се реализират с тези 
средства, са изцяло по жп 
направлението София – 
Септември, което е част 
от транспортния коридор 
„Ориент/Източно-Среди-
земноморски“. 

Основното предизвика-
телство при „ОПТТИ 2014 
– 2020“ са именно големи-
те жп и пътни проекти, 
тъй като при метрото 
всичко е договорено, стро-
ителството се изпълнява 
и то ще завърши преди 
срока на допустимост на 
разходите. На второ мяс-
то е осигуряването на до-
пълнително финансиране 
за лот 3.2 на АМ „Струма“. 
Недостигът в Оператив-
ната програма е 350 млн. 
евро с ДДС. 

Основният проблем 
при Механизма за свърз-
ване на Европа е това, 
че НКЖИ има два рискови 
проекта: „София – Волуяк“ 
и „Костенец – Септември“ 
– по отношение на сро-
ковете, които са доста 
по-кратки спрямо тези на 
„ОПТТИ 2014 – 2020“.

Какво да очакваме през 

2019-а?

Всички процедури за ос-

новните договори по всич-
ки големи инфраструктур-
ни проекти по „ОПТТИ 2014 
– 2020“ са стартирани. За 
жп мрежата са основно 
два: „Елин Пелин – Косте-
нец“ и „Пловдив – Бургас 
– фаза 2“. В тръжна про-
цедура са трите позиции 
на „Елин Пелин – Косте-
нец“ (550 млн. евро), а на 
„Пловдив – Бургас“ са обя-
вени поръчки за участъка 
„Оризово – Михайлово“ (130 
млн. евро) и за системите 
за сигнализация и телеко-
муникации (100 млн. евро). 

П о  о т н о ш е н и е  н а 
пътни проекти, в тръж-
на процедура са трите 
строителни позиции за 
„Железница“ – за 128 млн. 
евро. Очаква се до края на 
годината те да приключат 
и да се подпишат основ-
ните договори за строи-
телство и надзор, за да 
бъдат изпълнени в срок в 
рамките на Оперативната 
програма.

Предстоят общест-
вени поръчки за тяговите 
подстанции по направле-
нието Казичене – Ихти-

ман, за участъка Ямбол – 
Зимница, подлези надлези, 
контактни мрежи. Очаква-
ме да се обявят в начало-
то на 2019 г. 

Щ е  п р и п о м н я ,  ч е  
„ОПТТИ 2014 – 2020“ фи-
нансира двата големи 
железопътни проекта 
„Елин Пелин – Костенец“ 
и „Пловдив – Бургас – фаза 
2“, довършването на АМ 
„Струма“ и първи и втори 
етап на третата линия 
на метрото. За тях са 
осигурени 88% от общия 
бюджет на Оперативната 
програма, поради което е 
много важно изпълнението 
и напредъкът им да се сле-
дят непрекъснато. 

По-сериозният проблем 
за „ОПТТИ 2014 – 2020“ са 
сроковете, а не дофинан-
сирането. Както беше 
споменато, крайният срок 
за завършване на проекти-
те е 2023 г. Затова непре-
къснато правим анализ и 
той до момента показва, 
че една от трите позиции 
на „Елин Пелин – Косте-
нец“, която е много слож-
на, с тунелни съоръжения, 

ще приключи след 2025 г. 
Това налага да се опитаме 
да предложим за фазиране 
този проект в следващия 
период. Във връзка с това 
НКЖИ подготвя резервен 
проект за модернизация на 
участъка Русе – Каспичан 
от жп линията Русе – Вар-
на на стойност 160 млн. 
лв. Проектът е съгласуван 
с Европейската комисия и 
в началото на 2019 г. ще се 
обявят тръжни процедури. 

Прогнозата за завършване-

то на лот 3.2 на АМ „Стру-

ма“ е за края на 2023 г. 

Индикативно Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
посочва, че ще бъде при-
ключен през август 2023, 
ако, разбира се, има дого-
вор за изпълнители до май 
2019 г.

Причините за забавя-
не на жп проектите, и по 
специално на „Елин Пелин 
– Костенец“, са свързани с 
продължителни обжалва-
ния на тръжната докумен-
тация. Цели осем месеца 
са загубени в обжалвания 
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Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен” ЕАД: 

В следващите 10 – 12 години линиите трябва да достигнат дължина 67 км

Един от стартирали-
те проекти по Оператив-
на програма „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура 2014 – 2020” 
(„ОПТТИ 2014 - 2020“) е 
линия три от метрото 
в София. През 2016 г. с 
европейско финансиране 
завърши един малък учас-
тък от втория лъч, кой-
то беше фазиран в тази  
„ОПТТИ 2014 – 2020“. 

Преди да започна по 
същество, искам да на-
правя едно малко отклоне-
ние. В последно време има 
дискусии как да се развива 
метрополитена, какво да 
се прави нататък. Към мо-
мента в София има 40 км 
метро. Ако разгледаме за 
сравнение аналогични гра-
дове с подобни размери, 
като например Виена, къ-
дето има 97 км, ще видим, 
че за следващите между 
10 и 15 години (това е 
средносрочен хоризонт) 
то ще бъде увеличено на 
130 км. В Мюнхен са изгра-
дени 110 км и е планирано 
да достигне до 140 км. Ми-
лано, с 1,4 млн. население, 
има 94 км, които се очаква 
да се увеличат до 120 км. 
Стокхолм, с 1,2 млн. души, 
разполага със 110 км и ще 
изгради още 10 км. По ста-
тистически данни в Со-
фия живеят 1,4 млн. души, 
но неофициално населе-
нието е 1,6 млн., и както 
споменах, е с 40 км метро. 
В началото на следваща-
та година те трябва да 
станат 52 км и според 
нашите средносрочни 
прогнози в следващите 
10 – 12 години трябва да 
достигнат 67 км, което 
е по-малко в сравнение с 
градовете, които споме-
нах, а и с други, като Ко-
пенхаген и Осло. Факт е, 
че няма как да се справим 
с тежкия трафик в сто-
лицата без развитието 
на подземната железни-
ца. Няма алтернатива на 
метрото. Чудесно е, че 
подменяме автобусите 

на градския транспорт с 
електрически, че вкарва-
ме нови трамваи, но те се 
движат в пътния трафик. 
Тенденциите в Европа са 
градът да се освобождава 
от автомобили, като се 
търси изгоден и скорос-
тен градски транспорт, 
чийто най-ефективен 
представител е метрото. 

Съгласно генерална-
та схема за развитие на 
софийския метрополитен 
трябва да имаме три ли-
нии, а както казах, тре-
тата линия се изгражда 
в момента, като 

строителството на 

първите два етапа ще 

продължи и през 2019 г. 

Първият етап обхва-
ща участъка бул. „Влади-
мир Вазов” – Централна 
градска част – кв. „Красно 
село”. Той е с дължина 8 км 
и има 8 метростанции. 
Реализацията му започна 
през 2016 г. и трябва да 
приключи през есента или 
края на следващата го-
дина. Вторият етап е кв. 
„Красно село” – жк „Овча 
купел” – жп линията София 

– Перник. Дължината му е 
4 км, ще бъдат изградени 
4 метростанции. Дей-
ностите на този обект 
започнаха през 2017 г. и 
трябва да завършат в 
края на 2019 г., но реално 
обектът ще бъде пуснат 
в експлоатация през фев-
руари 2020 г. 

Общата стойност на 
първия етап е 321,8 млн. 
евро, от които 273,52 
млн. евро са от ЕС. В 
момента физическото 
изпълнение е достигнало 
75 – 76%. Доставени са 
първите 6 влака, както 
и 96% от системите за 
управление. На няколко от 
метростанциите вече 
започнахме довършител-
ни работи. Финансовото 
изпълнение е около 60% 
– то винаги върви след 
физическото, защото е 
необходимо време за ве-
рифициране на разходите. 

Строителството на 

първи етап се изпълнява 

при тежки 

условия – изключител-
но много подземни води и 
абразивни пясъци. Налага 

се тунелнопробивната 
машина да спира по някол-
ко пъти, за да сменя ре-
зци, вместо да мине цял 
участък между две стан-
ции с едни и съответно 
при влизане в станцията 
да се поставят такива 
за рязане на бетон. При-
чината е, че пясъкът е 
много абразивен и изяж-
да резците, но такива са 
условията. Вървим в гра-
фика с отклонение плюс/
минус месец, което е нор-
мално за такова мащабно 
строителство. Основни-
ят тунел се изгражда с 
„къртицата“. В момента 
тя се намира в участъка 
между кръстовището на 
бул. „Патриарх Евтимий” 
и ул. „Граф Игнатиев”. 
Машината трябва да 
пристигне през ноември 
на метростанцията на 
„Орлов мост”. След това 
имаме 1 месец процеду-
ра по преминаване през 
станцията и ще се насо-
чи към последния участък. 
През февруари следва-
щата година машината 
трябва да излезе при Ма-
лък градски театър „Зад 
канала”. 

Участъкът от Малък 
градски театър „Зад ка-
нала” до бул. „Владимир 
Вазов” се изгражда по 
т.нар. нов австрийски 
метод. Вече е изграден 
пробивът на целия тунел 
с дължина около 900 м, 
както и първичната об-
лицовка. Вторичната се 
изгражда и през ноем-
ври трябва да приключи 
работата и да започне 
подреждането на релсов 
път. При метростанция-
та на „Орлов мост” е на-
правена носещата кон-
струкция, в момента се 
изграждат вътрешните 
конструкции. При стан-
цията на кръстовището 
на бул. „Патриарх Евти-
мий” и ул. „Граф Игнати-
ев” е изпълнено горното 
ниво, където текат до-
вършителни работи. На 
долното ниво се изчаква 
тунелопробивната ма-
шина да освободи място, 
за да започнат дейности 
по конструкциите. Те 
трябва да приключат в 
края на ноември и през 
декември да започнат 
довършителни работи 
и планировка. Подобно е 
положението и при нова-
та спирка на НДК, която 
ще бъде свързана със съ-
ществуващата станция 
с подземна връзка. При 
Военномедицинска ака-
демия станцията е със 
завършена конструкция 
и през ноември ще запо-
чне изпълнение на архи-
тектурните дейности. 
При бул. „Цар Борис III” и 
ул. „Житница” следващия 
месец трябва да приклю-
чат СМР на конструк-
циите и да започнат 
довършителните меро-
приятия. Изпълняват се 
и релсовите пътища от 
бул. „България” към кв. 
„Красно село”. Този учас-
тък ще го използваме 
като тестов, като изпи-
танията ще започнат в 
началото на следващата 
година. 

Депото трябва да бъде 

готово през октомври, 

което се реализира из-
преварващо в сравнение 
с останалите участъци 
от етап 1. Влаковете са 
с опция за автоматично 
движение. Те ще бъдат с 
машинист, който ще има 
ограничени функции. Пе-
роните на метростанци-
ите ще бъдат отделени 
от влаковете със стък-
лени преградни стени с 
отваряеми врати.

Вторият етап от 
кв. „Красно село” през жк 
„Овча купел” до Горна баня 
е достигнал около 36% на 
реализация, а финансо-
вото изпълнение е 37%. 
Метростанцията под 
Софийския околовръстен 
път има съвместна жп 
гара с линията на влако-
вете между София и Пер-
ник. Проектът е готов и 
съгласуван с Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“. Стро-
ителството на този 
обект започва през ок-
томври. 

Какво предстои?

В момента подготвя-
ме два обекта за линия 3, 
които да бъдат включени 
в следващите оператив-
ни програми. Единият е за 
третия етап с дължина 
3 км и 3 метростанциии 
от МС 5 (намираща се 
под бул. „Владимир Вазов“ 
на кръстовището с ул. Па-
найот Хитов) до км.1+300 
– МС 2 (в жк „Левски“). 
Другият е четвъртият 
етап, който започва от 
входа на Военна академия 
на бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви“, преминава 
през кв. „Гео Милев“, жк 
„Слатина“, покрай „Арена 
Армеец“ до бул. „Цариград-
ско шосе“. Той е с дължина 
6 км и 6 метростанции. 

Освен това община-
та планира продължение 
на линията в жк „Люлин” с 
още 2 км. 
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Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община:

Апелирам заедно да направим промяна в нормативната уредба
Искам, първо, да благодаря на 

Камарата на строителите в Бъл-
гария (КСБ) за добрата съвместна 
работа. Защото дейността на на-
правление „Архитектура и градоу-
стройство” (НАГ) изисква координа-
ция между проектанти, строители 
и надзорници. Преди няколко седмици 
се наложи такова сътрудничество 
при случая с аварията в жк. „Овча 
купел”, за което лично благодаря на 
изп. директор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев. Не всички, които започват 
да строят, са достатъчно отговор-
ни и се случват подобни проблеми 
като в жк. „Овча купел”. Затова апе-
лирам заедно да направим промяна 
в нормативната уредба така, че 
отговорността отново да се вър-
не към надзорниците и към всички, 
които участват в инвестиционния 
процес. 

В момента столичани изпит-
ват неудобства заради оградени-
те пространства в центъра, но Ви 
уверявам, че след 1 ноември от ул. 
„Алабин” през напречните връзки ще 
може да видите добрия резултат от 
един проект, който е на стойност 
около 24 млн. лв. Той е свързан с ця-
лостното подменяне на настилки-
те, подземната инфраструктура, 
която на много места беше на пове-
че от 100 години. Започна и работа-
та по Зона 4, пространството около 
храм-паметника „Свети Александър 
Невски” с прилежащите улици. Тази 
инвестиция е около 21 млн. лв. 

Най-важна е подготовката и оси-

гуреността на инвестиционните 

проекти, 

а това е свързано с процедури-
те по изработване и одобряване на 
подробните устройствени планове 
(ПУП). В тази връзка работим мно-
го упорито да завършим участъка 
на Софийския околовръстен път 
от бул. „България” до АМ „Люлин”. 
Вече мина първото обявяване на 
ПУП, свързано с тунелното преми-
наване на част от бул. „България“. 
Имаше частични възражения, като 
уважихме някои от тях. Във връзка 
с концепцията за безопасност на 
тунелите предстои ново обявяване 
на ПУП. Другият участък, който сме 
обособили, е от входа на жк „Овча 
купел” до връзката с АМ „Люлин”. 
Най-вероятно той ще бъде обявен 
през октомври, а процедурите ще 
приключат в края на годината. Ам-
бициозни са и задачите ни, свърза-
ни с частта, в която е изградена 
връзката със Северната скорост-
на тангента (ССТ). Работим по бул. 
„Рожен”, където са напречните връз-
ки. Там има имоти за отчуждаване 
и дори премахване на цели сгради. 
Очаквам през 2019 г. да приключим 
процедурите по отчуждаване, за да 
може да направим тази важна връз-
ка със ССТ. Другата възможна връз-
ка е Източната тангента в частта 
от Северната скоростна тангента 
до бул. „Владимир Вазов”, кв. „Левски 
Г”. Процедурите по отчуждаване в 
район „Кремиковци” са приключили и 
предстои да довършим тези в „По-
дуяне”. Имаме доста сериозни анга-
жименти и за връзката с АМ „Люлин” 
при ул. „Добринова скала”. Там тряб-
ва да се отчуждят 4 имота. Мисля, 
че ще довършим процедурите в рам-

ките на тази година.
По отношение на 

развитието на метрото, нашите 

амбиции са да направим промени  

в Общия устройствен план.

Те ще са свързани с развитие-
то на метростанцията (МС) при 
Бизнес парк София в западна посока, 
така че да може да направим връзка 
на подземната железница с планина-
та. В момента обезпечаваме с изра-
ботване на подробни устройствени 
планове. Другото разширение ще е 
от МС „Люлин” до Софийския около-
връстен път. Там ще трябва да се 
направи буферният паркинг, който да 
поеме трафика от автомагистра-
лата. Развитието на метрото към 
„Студентски град” е друга възможна 
линия. 

Разширението на подземния 
транспорт е свързано и с развитие-
то на пътен възел „София.” Пред-
стои ни среща с колегите от НК 
„Железопътна инфраструктура“, за 
да се координираме как да свържем 
жп гара „Обеля” с метрото, така 
че да развием една западнала те-
ритория, но със значим потенциал. 
При мен дойде предприемач, който 
е закупил терени в района, за да из-
гражда жилищна група обекти за 5 
хил. обитатели. Терените, където 
се развива метрото, особено в кон-
тактните зони, където има и жп 
възел, стават 

особено привлекателни за инвести-

торите. 

Неслучайно погледите на всич-
ки строители се насочиха към пре-
небрегвани райони като „Искър” и 
„Овча купел”, около МС 20 и ул. „Оби-
колна”. Погледът се измества от 
южните територии и това е добре 
за града. Натоварването не е само в 
кв. „Малинова долина”, „Витоша ВЕЦ 
Симеоново”, „Манастирски ливади – 
Изток” и „Манастирски ливади – За-
пад“. Досега разрешенията за стро-
еж в „Овча купел” бяха много малко. 

Бих искал да обърна внимание и 
на цифрите относно общия процес 
на развитие на бизнеса. По данни на 
НАГ за миналата година, 

от строителни разрешения  

в Столичната община са събрани  

11 млн. лв. 

Само за първото шестмесечие 

на 2018 г. сумата е около 10 млн. лв., 
или само за половин година сме дос-
тигнали темповете за 2017 г., като 
за август т.г. в НАГ са постъпили 
около 2,8 млн. лв. от строителни 
разрешителни. Строителството е 
сериозно. Виждам, че инвестицион-
ните проекти стават все по-ка-
чествени и качеството продължава 
да се повишава с всеки изминал ден. 
Обръща се внимание на пешеходно-
то придвижване, на озеленяването, 
на велосипедното движение. Проду-
ктът се прави така, че да е доста-
тъчно устойчив във времето и да 
може да се продава в следващите 2, 
3 или 5 години, в случай на промяна 
на пазарната ситуация. 

Работата ни с бизнеса продължава. 

Развиваме електронното уп-
равление. Информацията, която 
постъпва в НАГ, е огромна. През 
2017 г. сме получили 62 хил. заявле-
ния, което означава по 250 на ден. 
Администрацията е доста нато-
варена, но трябва да се строи, за-
щото строителството дърпа след 
себе си всички останали бизнеси. И 
когато се строи разумно и устой-
чиво, сме модел за подобряване на 
средата в града. В тази връзка 
провеждаме архитектурен конкурс, 
който стартира на 17 септември – 
за пространството на пл. „Света 
Неделя”. Очакваме сериозно участие 
в него и до средата на следващата 
година да имаме избран изпълнител, 
за да стартираме ремонтните дей-
ности, като направим свързаност 
между пешеходните зони. Затво-
рихме част от бул. „Витоша”, за 
да не минават автомобили, и това 
пространство да бъде придадено 
към пешеходната зона и да свърже 
„Света Неделя” през ул. „Съборна” с 
Градската градина. 

Амбицията ни е да развиваме и 
северните територии. Проведохме 
конкурс за пространството пред 
Централна гара. Така една марги-
нализирана територия може да се 
превърне в привлекателно място за 
инвеститорите. 

Отново благодаря на КСБ за съв-
местната работа. Заедно трябва 
да намерим механизма да си носим 
отговорността, а не да има аноним-
ни проектанти и надзорници, защо-
то сега отговорността се поема 
от един-единствен човек. Благодаря 
за такъв тип събития и продължа-
ваме напред в партньорство.

Живко Недев, изп. директор на 

„Хидрострой“ АД:

Инж. Стефан Стоев, член на УС на КСБ:

Иван Иванов, член на УС на КСБ:

Редовно участ-
вам в събития-
та, организирани 
от Камарата на 
строителите в 
България и вест-
ник „Строител“. 
Традиционният 
дискусионен фо-
рум се провежда 
вече осма поредна 
година, и да бъда 

част от събитие, което събира експертите от дър-
жавните структури и изпълнителите, е възможност, 
която високо ценя. 

За нас, като представители на строителния 
бранш, форумът е изключително важен и заради 
поднесената в перспектива информация относно 
предстоящите проекти, които ще се реализират 
през следващата година. Това ни дава яснота и 
визия за конкретни бъдещи приоритети. Благода-
рение на форума получаваме ценна информация, а 
това винаги е предимство. 

Относно темите, касаещи пряко бранша, сле-
дя промените в Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и какви са нагласите както при инвестито-
рите, така и при бенефициентите. Информиран 
съм каква е нагласата към критерия „най-ниска 
цена” и оценявам измененията в ЗОП като поло-
жителни.

Форумът „Стро-
ителството през 
2019 г. – перспек-
тиви и предизви-
кателства“, който 
вече се превърна в 
традиция, дава за-
явка за това, каква 
работа ще имаме 

през следващия сезон. На това събитие присъст-
ват гости от най-високо ниво, които изнасят ак-
туални данни за сектора. Като изпълнители това 
е от съществено значение за нас. 

От информацията, която ни бе дадена на таз-
годишното събитие, стана ясно, че ни предстои 
много работа. Очакваме силен период за строител-
ния бранш. 

Това е поредният 
добре организиран 
и проведен на висо-
ко ниво форум от 
Камарата на стро-
ителите в Бълга-
рия и в. „Строител“. 
Безспорно е него-
вото положително 
значение за бранша. 

Тази година на събитието се чуха доста нови неща 
– както по отношение на възложителите, така и на 
строителите, и на изискванията към тях. Силно впе-
чатление ми направиха изказванията на вицепремиера 
Томислав Дончев и на кмета на Столичната община 
Йорданка Фандъкова. 

Мероприятието доказа своето място в живота 
на строителния бизнес и аз се радвам, че го има. При-
ветствам провеждането на събитието и се надявам, 
че през следващата година то ще бъде на същото 
високо ниво.

 АНКЕТА  АНКЕТА АНКЕТА
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Инж. Надежда Данаилова, ръководител отдел „Подготовка на проекти“ в НКЖИ:

През 2019 г. предстои да реконструираме основно 6 гарови комплекса
Форумът е от голямо 

значение за нас, защото е 
първи форум на Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) 
като пълноправен член на 
Камарата на строителите 
в България. Нашите цели са 
базирани на европейските 
принципи за устойчивост, 
безопасност, екология и 
ефективност. В сферата 
на устойчивостта се стре-
мим да повишим скорости-
те на движение до 160 км в 
час, да въведем оперативна 
съвместимост чрез модер-
низация и рехабилитация на 
участъците от основната 
Трансевропейска транс-
портна мрежа. Целта ни е 
да изградим нови трасета, 
които генерират приходи за 
бизнеса и населението и да 
достигнем проектни скорос-
ти за участъците с намален 
капацитет. Що се отнася до 
безопасността, стремежът 
е понижаване броя на инци-
дентите чрез намаляване 
на пресичанията на едно 
ниво и осъвременяване на 
прелезите. В сферата на 
екологията искаме да мини-
мизираме газовите емисии 
чрез електрификация или 
модернизация на контакт-
ната мрежа, изграждане на 
тягови подстанции, както и 
чрез прехвърляне на трафи-
ка от автомобилен към жп 
транспорт с изграждане на 
интермодални терминали. 
От гледна точка на ефек-
тивността и въвеждането 
на интелигентни системи за 

управление на движението 
на влаковете – те ще дове-
дат до повишаване на капа-
цитета, осигуряване на дос-
тъпна среда и намаляване на 
разходите за експлоатация.

Какво постигнахме през 

2018 г.? 

Изградихме 4 пътни над-
леза в рамките на проект за 
модернизация на жп участък 
Септември – Пловдив. Ин-
вестицията е 16 933 894 лв. 
без ДДС, осигурени по Опе-
ративна програма „Транс-

порт и транспортна ин-
фраструктура“ (ОПТТИ). С 
финансиране от ЕС възста-
новихме и ремонтирахме 3 
тягови подстанции – Бургас, 
Карнобат и Ямбол. Общата 
стойност на дейностите е 
17 782 623 лв. без ДДС.

През 2019 г. предстои да 
реконструираме основно 6 
гарови комплекса – Подуяне, 
Искър, Казичене, Стара Заго-
ра, Нова Загора и Карнобат. 
В момента се провеждат 
тръжни процедури. Очакваме 
да сключим договори с изпъл-
нителите през януари 2019 г. 

За тях по ОПТТИ са предви-
дени 26 млн. лв. За отсечка-
та Елин Пелин – Костенец, 
която се реализира в рам-
ките на модернизацията на 
жп линията София – Пловдив, 
също се надяваме да имаме 
избран изпълнител на стро-
ителството в началото на 
2019 г. За проекта „Плов-
див – Бургас – фаза 2“ мога 
да съобщя, че е в процес на 
строителство в участъка 
„Скутаре – Оризово“, където 
са постигнати 73% на изпъл-
нение.

Общата стойност на 
вложенията в жп инфра-
структура по линия на 
 ОПТТИ е 1,7 млрд. лв. и близо 
900 млн. лв. по Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ). 
Инвестициите в сферата 
на железопътната инфра-
структура не са единстве-
но с европейски средства. 
Само за 2018 г. проектите 
с национално финансиране 
– собствено и с държавен 
бюджет, са за над 90 млн. лв. 
С тях обновихме над 25 гари 
и ще направим ремонт на 
41 км железен път, пресъо-
ръжаване на 20 броя прелези, 
изграждане на 240 км оптич-
на мрежа, модернизация на 4 
централизации на гари и т.н. 
За следващата година амби-
циите ни са още по-големи. 

Говорейки за това как-
во предстои, не мога да не 
спомена, че подготвяме 
и проекти за реализация 
през следващия програмен 
период, след 2020 г., за при-
оритетните направления 

София – Македония, София 
– Сърбия и Север – Юг, за 
алтернативни връзки с Тур-
ция, Гърция и Румъния. В про-
цес на подготовка е проект 
„Модернизация на жп линия 
София – Радомир – Гюешево 
– Македонска граница“, като 
за София – Радомир в момен-
та е в изпълнение договор за 
технически проект и подро-
бен устройствен план. Про-
ектът за електрификация на 
участъка Радомир – Гюшево 
и за строителство на тунел 
„Деве баир“ е в процедура, 
която е спряна заради об-
жалване в Комисията за за-
щита на конкуренцията. Със 
стартиране на този проект 
ще изградим трансгранична 
връзка с Македония, каквато 
нямаме сега, а само проект 
за тунел над 2 км, като 500 м 
от него са изградени преди 
50 години, но реализацията 
е спряна. За Сърбия проек-
тът е „София – Драгоман – 
граница“. През тази година 
сме планирали да приключим 
подготовката на проекта 
„Модернизация на жп линия 
София – Драгоман – Сръбска 
граница“.

До 2023 г. с европейски 

средства ще модернизи-

раме 240 км железен път,

както и 7 тягови под-
станции, 60 моста, ще пре-
махнем 63 пресичания на 
едно ниво с изграждане на 
надлези, 14 тунела (26,1 км), 
ще построим 2 нови гари – 
Костенец и Обеля. С нацио-

нално финансиране до 2023 г. 
програмата ни е не по-малко 
амбициозна – ще подновим 
251 км железен път, ще мо-
дернизираме 8 тягови под-
станции, ще изградим 800 км 
оптична мрежа и телекому-
никационно оборудване и ще 
се изпълнят 63 км електри-
фикация в участъка Нова За-
гора – Симеоновград.

Знаете, че системата 
за обжалване в един период 
беше блокирала всичките ни 
проекти и това доведе до 
финансови загуби и значите-
лен риск. Териториално-ад-
министративните процеду-
ри също са тромави, идват 
некоректни информации, 
проблемни са и отчуждител-
ните процедури. Линейният 
характер на обектите изис-
ква изключително много от-
чуждавания. Затова имахме 
няколко инициативи за усъ-
вършенстване на норматив-
ната рамка – като Закона 
за обществените поръчки 
(ЗОП), и част от предложе-
нията ни се приеха през юни. 
Ще продължим да се борим 
за увеличаване на таксите 
при обжалванията и обвърз-
ването им със стойността 
на проекта и финансовите 
загуби. Относно предложе-
нията за промени в Закона 
за устройство на терито-
рията, основен стремеж 
на НКЖИ е възможността 
издаването на заповед за 
одобрение на Подробния 
устройствен план да бъде 
достатъчно условие за раз-
решение на строеж. 

Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор“ към КСБ:

Настоящият форум е много по-
лезен за бизнеса, защото всички 
фирми разбират какво предстои и 
по този начин могат да планират 
дейността си своевременно и адек-

ватно. Най-силно впечатление ми 
направи темата за повишаване на 
качеството. В тази връзка искам да 
кажа, че за да бъде постигнато ка-
чествено изпълнение на строител-
ството, трябва да има високо ниво 
на проектиране и надзор. Архитект 
Здравко Здравков много правилно 
засегна тази тема. А както каза 
вицепремиерът Дончев, в никакъв 
случай не трябва да се допуска въз-
лагането на обществени поръчки 
въз основа на критерия „най-ниска 
цена”. Трябва да се търсят проек-
тантски и надзорни фирми, които 

действително да си вършат ра-
ботата. Така и качеството на из-
пълнение на обектите ще бъде на 
необходимото ниво. Всичко това 
може да се постигне с вписването 
на проектантските и консултант-
ските фирми в регистри по групи 
в зависимост от спецификата на 
извършваните услуги, по аналогия 
и в съответствие с определените 
в Закона за камарата на строите-
лите, респективно Правилника за 
реда за вписване и водене на ЦПРС 
и Закона за устройство на терито-
рията. 

Инж. Таня Каменова, председател 

на ОП на КСБ – Перник:

С удоволствие присъствам на 
това събитие. Традиция е по време 
на Строителния форум да научава-
ме за новостите, касаещи бранша. 
Сега се наблегна на качеството на изпълнение и на това, че не 
най-ниската цена, а именно качеството на строителството 
е от значение. За това призовавам тръжните комисии да оце-
няват правилно предложенията на фирмите при подаването на 
офертите. 

Организацията, както винаги, беше на високо ниво. Поздрав-
ления за професионалната работа на екипа на в. „Строител“!

 АНКЕТА  АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА  АНКЕТА  АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА АНКЕТА
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Валерия Калчева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ: 

88 договора са в процес на изпълнение

Представители на Националния клуб 
на строителите ветерани (НКСВ) ре-
довно участват в Строителния форум, 
както и в останалите събития на КСБ и  
в. „Строител“. Тези събития са изключи-
телно важни, тъй като дават възмож-
ност на бранша, а и на обществеността, 
да разберат и да осмислят своето място 
в развитието на страната ни. Защото 

моторът за нашия просперитет са ин-
вестициите в модерни инфраструктурни 
проекти. 

От презентациите на кмета на 
Столичната община Йорданка Фандъ-
кова, на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството Петя 
Аврамова и на останалите участници 
в специализираните панели стана ясно, 

Инж. Стоян Шатов, председател на секция „Гражданско строителство“ към НКСВ:

Светослав Цеков, и.д. началник-отдел „Публични мерки“ в дирекция 

„Развитие на селските райони“ към МЗХГ:

Светла Кирчева, директор на Дирекция „Финансиране 

на екологични проекти и дейности“ в ПУДООС: 

Бюджетът на Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 – 2020“ 
(„ОПОС 2014 - 2020“) възлиза на над 
3,4 млрд. лв. Те са разпределени в 
6 приоритетни оси (ПО). Най-голе-
мият ресурс е заделен в ПО „Води“ 
– над 2,3 мрлд. лв. Средствата са 
предназначени за подобряване на 
инфраструктура, свързана с пи-
тейни и отпадъчни води. Оста-
налата част от бюджета е поде-
лена между инвестиции в сектор 
„Отпадъци“ (562 млн. лв.), НАТУРА 
2000 (198 млн. лв), за превенция и 
управление на риска от наводнения 
и свлачища (153 млн. лв.), за подо-
бряване на качеството на атмос-
ферния въздух (115 млн. лв.) и не на 
последно място – техническа по-

мощ (92 млн. лв). 
Към момента са обя-

вени 99% от ресурса на 
програмата. Изпълняват 
се 88 договора на стой-
ност над 1,3 млрд. лв. 
Това са 38% от бюджета 
на „ОПОС 2014 – 2020“. 
Платените суми и вери-
фицираните разходи все 
още изостават спрямо 
договорените поради 

спецификата на проектите – теж-
ки, сложни и многокомпонентни ин-
вестиционни проекти. 

От важно значение е, че те 
зависят от провеждане на проце-
дури по Закона за обществените 
поръчки, голяма част от които са 
обект на продължителни обжалва-
ния. В началото на септември ми-
нистърът на финансите Владислав 
Горанов одобри 

стандартизирани документи за 

възлагане на обществени поръ-

чки в сектор „Води“, 

които могат да служат на бе-
нефициентите при подготовка на 
бъдещите инвестиции. Докумен-

тите бяха разработени в актив-
но сътрудничество с Камарата на 
строителите в България. 

Към настоящия момент по ос 
„Води“ 15 проекта са в процес на 
реализация. Това са т. нар. ранни 
ВиК проекти и част от фазирани-
те от предходния период. Общата 
им стойност е 605 млн. лв. По оста 
има два приключили проекта, които 
не просто са въведени в експлоа-
тация, а са изцяло документално 
отчетени. Един пилотен проект 
е в процес на оценка по процедура 
„Регионален инвестиционен ВиК 
проект за обособената територия 
на „ВиК ЕООД Смолян“ на стойност 
69 млн. лв. Надяваме се в рамките 
на годината оценяването му да 
приключи успешно и да имаме пър-
вия по рода си договор от такъв 
тип. 

В рамките на ПО „Отпадъци“ 
има 23 проекта, които са в процес 
на изпълнение. Те са основно за из-
граждане на компостиращи и сепа-
риращи инсталации. Стойността 
им е 122 млн. лв. Други 18 са в про-
цес на оценка, като те са за 348 
млн. лв. Сред тях е проектът за 
третата фаза на интегрирания 

проект на Столичната община за 
управление на отпадъците, която 
е свързана със затварянето на ци-
къла за изграждане на инсталация 
за оползотворяване на RDF гориво, 
което се произвежда от завода в 
с. Яна. 

По оста „Превенция и управле-
ние на риска от наводнения и свла-
чища“ имаме два проекта в процес 
на реализация. Единият от тях е 
на Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“, а другият – на Община Луко-
вит. Осем други на стойност 55 
млн. лв. се оценяват. Предстои да 
бъде реализирана и процедурата 
„Мерки за въвеждане на решения 
за превенция и управление на риска 
от наводнения“. Там бенефициенти 
са общините, а ресурсът се пре-
доставя за подобряване на техни-
ческото състояние на язовирните 
стени и прилежащите към тях съ-
оръжения. В зависимост от броя 
на подадените проекти и тяхното 
качество, очакваме евентуалното 
им изпълнение да стартира в сре-
дата на 2019 г. 

Най-важното и най-съществе-
ното по „ОПОС 2014 – 2020“ е обя-
вената на 20 юли 

Програмата 
за развитие на 
селските райони 
(ПРСР) е насочена 
към развитие на 
конкурентно земе-
делие и горско сто-
панство, иновации 
в хранително-вку-
совата индустрия, 

опазване на природните ресурси и околната 
среда, както и към насърчаване на възмож-
ностите за заетост и по-добро качество на 
живот в малките населени места. Проектите 
се делят на два основни типа, като едните 
са насочени към публичния сектор, а другите 
– към частния. Те обхващат строителство 
на водоснабдителни системи, изграждане на 
улици и общински пътища, училища, детски 
градини, спортни обекти, обществени сгради 
и др. Бюджетът на ПРСР през настоящия про-
грамен период е близо 3 млрд. евро, от които 
2,4 млрд. евро са от ЕС.

Една от най-интересните подмерки на 
ПРСР е 7.2 „Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на всички видо-
ве малка по мащаби инфраструктура“. Прием 
по нея беше обявен на два пъти. Бенефициен-
ти по подмярката са общини в селските ра-
йони, юридически лица с нестопанска цел за 
дейности, свързани със социалната и спорт-
ната инфраструктура и културния живот, 
читалища и ВиК оператори. Първият старт 
на мярката отвори с 341 млн. евро бюджет. 
За улици в малки населени места бюджетът 
по проектите беше 50 млн. евро, а за републи-

канската пътна мрежа – 150 млн. евро. За ВиК 
проектите бяха отделени 85 млн. лв. и бяха 
сключени договори с 32 общини.

Искам да отбележа, че Държавен фонд „Зе-
меделие“ предприе действия с цел увеличение 
на бюджета на подмярката с малко над 88 
млн. евро, за да могат да бъдат договорени 
голяма част от проектите, за които не дос-
тигат средства, като към момента по под-
мярката има сключени близо 330 договора, от 
които 50 във ВиК сектора.

Вторият прием на проекти по 7.2. бе с 
бюджет от 100 млн. евро, като към момента 
са разгледани за предварително класиране 
проектни предложения и предстои админи-
стрирането и одобрението на класираните 
предложения.

Друга интересна подмярка на ПРСР е 7.6, 
която е насочена към строителство и ре-
конструкции на културното и природното на-
следство в селата. Вече имаме един успешно 
приключил прием, като най-често проектите 
са свързани с реконструкция на църкви. Бю-
джетът е 25,9 млн. евро и проектите са на 
директно договаряне, а не се реализират чрез 
обществени поръчки. Предстои още един прием 
по това направление, който ще бъде обявен до 
края на годината или до средата на 2019 г. Той 
ще бъде обезпечен с остатъчния бюджет от 
около 12 млн. евро. В близките месеци предстои 
отварянето и на още няколко основни мерки по 
ПРСР. 

На финала искам да подчертая, че от 
2017 г. всички проекти по програмата се пода-
ват електронно през системата ИСУН, което 
значително улеснява всички страни.

Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) е създадено съ-
гласно чл. 60 от Закона за опазване на околната среда 
със статут на държавно предприятие по смисъла на 
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Основният предмет 
на дейността на ПУДООС е реализация на екологични 
проекти и дейности по национални и общински про-
грами и стратегии в областта на околната среда 
и водите. ПУДООС финансира проекти в секторите 
„Управление на отпадъците”, „Управление на водите” 

и „Биоразнообразие”, съгласно действащите приоритети, публикувани на страницата 
на ПУДООС. Предприятието безвъзмездно финансира екологични проекти на общини и 
отпуска заеми за екологични проекти и дейности на общини по публично оповестени из-
исквания за кандидатстване на електронната си страница. В областта на ВиК сектора 
финансираме инфраструктурни проекти, които са съобразени с действащите към насто-
ящия момент приоритети на ПУДООС, способстващи за осъществяване политиката на 
Министерството на околната среда и водите, а именно: 

 Довършване на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ за агломерации с над 10 000 
еквивалент жители в съответствие с чл. 127 от ЗВ;

 Довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори 
до ГПСОВ/МПСОВ за агломерации над 2000 еквивалент жители с цел натоварване на 
капацитета на ГПСОВ/МПСОВ в съответствие с чл. 127 от ЗВ; 

 Довършване на малки водопроводни проекти по прекратени договори – вследствие 
от решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключено етапно финан-
сиране със средства от ДБ и ПУДООС, на които остават по-малко от 50% за завършване 
в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, 
съгласно действащите законови изисквания на ЗВ, ЗУТ и ЗОП;

 Финансиране или съфинансиране на обекти, изпълнявани със средства от Програма 
ИСПА, ФАР, и др., или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със 
средства от Европейския съюз или други източници.

За 2017 г. чрез ПУДООС е реализирано изпълнението на 52 км канализационни мрежи 
и колектори, за които са отпуснати средства в размер на над 21 млн. лв. на 18 общини. 
Отпуснати са също близо 31 млн. лв. на 25 местни администрации, с които са изградени 
56 км водопроводна мрежа. За да може да се финансира даден проект, от Предприятието 
е необходимо да се подаде заявление, окомплектовано съгласно публично обявените изи-
сквания, и да се предоставят съответните документи. На заседание на УС на ПУДООС 
след обсъждане се вземат решения за финансиране на представените проекти.

че ние, изпълнителите, трябва да подо-
брим качеството на строителния про-
дукт. Но този процес трябва да започне 
още от заданието, от възложителите, 
от високото ниво на проектиране, което 
впоследствие да гарантира и доброто 
строителство. Трябва да има и промяна 
в нормативната база, защото надзорът 
също трябва да е на необходимото ниво. 
Това със сигурност ще доведе до по-до-
бри резултати.

 АНКЕТА  АНКЕТА

процедура за изграждане на ВиК 

инфраструктура, която е с бюд-

жет 1,35 млрд. лв. 

Бенефициенти са 14 ВиК опе-
ратори, които предоставят услу-
ги в 14 консолидирани обособени 
територии. Крайната дата за 
кандидатстване е 23 април 2019 г. 
Целта на процедурата е постига-
не на пълно съответствие на аг-
ломерациите с над 10 000 екв. ж. 
за консолидирани райони на ВиК 
оператори с изискванията на Ди-
ректива 91/271/ЕИО. Процедурата 
е насочена към изграждане на ка-
нализационни и водопроводни мре-
жи, строителство и реконструк-
ция на пречиствателни станции 
за отпадъчни води, доставка на 
съоръжения и оборудване, необхо-
дими за функционирането на обек-
тите. 

Предстои обявяването на про-
цедура „Подпомагане на регионал-
ното инвестиционно планиране 
на отрасъл ВиК – етап 2“ за шест 
новоконсолидирани района, обслуж-
вани от един ВиК оператор – София 
област, Габрово, Велико Търново, 
Хасково, Търговище, Плевен. Бене-
фициент отново ще бъде Минис-
терството на регионалното раз-
витие и благоустройството. 
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Д-р ик.н. Николай Иванов – член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБ:

Темата „Пътна безопас-
ност” е актуална за цяло-
то общество и ще остане 
такава до окончателното 
и трайно спадане на броя 
на жертвите и ранените 
от ПТП до нула. Благода-
рим на организаторите от 
Камарата на строителите 
в България и в. „Строител“ 
за поканата към Българска 
браншова асоциация „Пътна 
безопасност” (ББАПБ) да из-
несе панел на тема „Насоки 
за подобряване на пътната 
безопасност” на Осмия дис-
кусионен форум „Строител-
ството през 2019 година 
– перспективи и предизви-
кателства”, и препоръчва-
ме този панел и занапред да 
бъде част от събитието. 

Най-напред ще разгле-
дам какво е съществуващо-
то състояние на пътната 
безопасност, т.е. да уста-
новим нещата към момента, 
за да можем да извадим на-
соки как да го подобрим. До-
брото управление на който 
и да е процес се гради върху 
3 основни фактора. Първият 
е организация на съответ-
ната структура, на второ 
място е финансирането и 
на трето – наличието на 
компетентни специалисти, 
които да изпълняват стра-
тегиите и политиките в 
зададената посока, а имен-
но – пътната безопасност. 

Доста години наред па-
рите за текущ ремонт и 
поддържане на републикан-
ската пътна мрежа бяха 
крайно недостатъчни, за об-
щинската мрежа също зна-
ем какво е финансирането. 
На фона на недостатъчния 
ресурс за поддържане, сред-
ствата, които трябва да 
бъдат целево насочени към 

пътната безопасност, от-
състват, или ако на места 
се заделят някакви, то те 
са твърде малко, недобре 
планирани, а оттам и не-
ефективни. Всяка година се 
въвеждат в експлоатация 
нови магистрални участъ-
ци, а бюджетът на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) за текущ ремонт и 
поддържане остава един и 
същ. 

На първо място 

трябва да подобрим фи-

нансирането на дейности, 

които са свързани пряко с 

пътната безопасност. 

По препоръка на ООН и 
по предложение на Светов-
ната банка във всяка една 
от държавите членки сред-
ствата, които се отделят 
за пътна безопасност, не 
трябва да бъдат по-малко 
от 10% от общата сума, 
като се насочват за поддър-

жане на националната път-
на мрежа (републикански, 
общински пътища и улици). 
Тази препоръка е изведена 
във връзка с постигане на 
целите и изпълнението на 
световните и европейските 
стратегии за трайно нама-
ляване на жертвите.

Няма как да не похвалим 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ), и 
в частност АПИ, че приеха 
предложението на ББАПБ и 
създадоха дирекция „Пътна 
безопасност и планиране 
на действия по републикан-
ската пътна мрежа”. Друга 
наша препоръка е създава-
нето и попълването на тази 
дирекция с експертен потен-
циал и с необходимите ком-
петентни специалисти, кои-
то да разполагат със свой 
бюджет и да го управляват, 
подобно на този за бедствия 
и аварии, т.е. ресурсът 
трябва да е неприкосновен 

и средствата от него да 
се разходват само за пътна 
безопасност и там, където 
има нужда и възниква спешна 
необходимост от решаване 
на проблеми по инфраструк-
турата. Същото е задължи-
телно и за общините, т.е. 
всяка местна администра-
ция трябва да отделя 10% от 
парите си за поддържане на 
общинските пътища и улич-
ната мрежа за безопасност. 
Така всяка община ще напра-
ви и по-работеща структу-
рата „Общинска комисия по 
безопасност на движение-
то”. Разполагайки с бюджет, 
дори и да нямат достатъчен 
експертен потенциал, мест-
ните власти биха могли да 
канят външни одитори и ин-
спектори по пътна безопас-
ност, които да ги консулти-
рат точно накъде трябва да 
насочват своите средства 
ефективно.

Препоръчваме и спешно 
да бъдат отделени сред-

ства от републиканския 
бюджет, може би в размер 
на 100 – 150 млн. лв, които 
пряко да бъдат насочени 
към дейности, свързани с 
подобряване на пътната 
безопасност. Системата е 
крайно недофинансирана от 
години и има нужда от бързи 
целеви средства, които да 
могат да оправят участъ-
ци с концентрация на ПТП, 
високопланински проходи, 
други рискови отсечки и т.н. 

Забелязва се недостиг на 

каквито и да е специали-

сти, 

а камо ли пък компе-
тентни. Например в систе-
мата на АПИ, която е една 
добре изградена пирамидал-
на структура с централно 
управление, в Областните 
пътни управления (ОПУ) в 
28 града, в Районните път-
ни служби (РПС). Част от 
РПС-тата са оставени на 
доизживяване, включително 
и техните сградни фондо-
ве. Подобно е положението 
с кадрите в системата на 
МВР, където специалисти 
по пътна инфраструктура и 
организация на движението 
почти няма. Във всяко под-
разделение на Пътна поли-
ция имаше пътни инженери, 
които подпомагаха взема-
нето на правилни решения 
относно по-висока безопас-
ност на пътната мрежа. 
Тяхното отсъствие сега е 
сериозен проблем. Може би 
е недобро нивото и на ре-
довите полицаи на пътя по 
отношение описване щети-
те по инфраструктурата. 
Например става ПТП, те 
описват счупената броня 
или фар, но недостатъчно 

добре описват щетите по 
инфраструктурата, напри-
мер - ударени и повредени 
мантинели, пътни знаци, 
светофарни уредби, спирки 
и т.н. 

Държавно – обществе-
ната консултативна коми-
сия по проблемите на безо-
пасността на движението 
по пътищата е създадена 
като една много добра сис-
тема, която да разработ-
ва политиките, визиите, 
стратегиите на пътната 
безопасност, да може да ги 
контролира и с дейността 
си да подпомага Министер-
ския съвет за взимането на 
правилните решения в тази 
насока. Това отново е до-
бре изградена пирамидална 
структура. Под нея имаме 
Областните комисии по 
безопасност на движение-
то, а под тях – Общинските 
комисии по безопасност на 
движението. 

Какво липсва в системата 

според нас? 

Когато изградим в една 
пирамида вертикалните, 
носещите, опорните сте-
ни/апотемите, в дъното им 
стоят всички министер-
ства, които имат пряко от-
ношение към безопасност-
та: 

 Министерство на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството; 

 Министерство на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията; 

 Министерство на въ-
трешните работи; 

 Министерство на 
здравеопазването; 

 Министерство на об-

Инж. Алекси Кесяков, секретар на Държавно – обществената консултативна комисия по проблемите на 
безопасността на движението по пътищата:

Пътната безопасност е све-
товен проблем. България остава 
в челните редици на страните с 
най-много ПТП-та и загинали на 
пътя. Националната стратегия 
за подобряване на безопасността 
на движението по пътищата беше 
приета на 22 декември 2011 г. Кон-
кретните й задачи са да се намали 
броят на убитите от ПТП с 50% 
към 2020 г., при база 2010 г. – 388, а 
на ранените с 20%, при база 2010 г. 
– 6363.

Проблемите идват главно от 
участниците в движението, защо-
то безопасността е отражение 
на поведението на хората, които 
участват в него, състоянието на 
пътната инфраструктура, авто-
мобилния парк и качеството на 
помощта за пострадалите – т.е. 
след колко време ще бъде оказа-
на тя. Всички трябва да спазват 
правилата за движение на пътя. За 

миналата година има 98 смъртни 
случая у нас, подобно на Румъния, 
където са 99, при средно 49 в ЕС. 
Показателите на смъртност в 
Швеция, Холандия и Великобрита-
ния са до три пъти са по-ниски. 

Тези страни преди години са били в 
по-тежко положение спрямо нас, но 
са успели да се преборят с пробле-
ма. Една от причините това да се 
случи е въвеждането на шведска-
та система „Визия нула“. Тя гласи, 

че никой не бива да загива или да 
бъде тежко нараняван при използва-
не на пътната мрежа. Основните 
принципи при тази стратегия са, 
че хората правят грешки и това е 
безспорно. Въпреки това, никой не 
бива да умира или да бъде нараня-
ван в резултат на тези грешки. 

Безопасността на движението 
е споделена отговорност между 
всички, включително и тези, които 
проектират, изграждат, експло-
атират и използват системата за 
движение по пътищата. По всички 
тези показатели ние имаме сериоз-
на разлика с много от европейски-
те държави. 

Един от начините за пре-
венция за намаляване на пътно-
транспортните произшествия 
и на последствията в случай на 
катастрофа е да се изгради безо-
пасна инфраструктура и крайпът-
но пространство. Важно е да се 

правят и инвестиции за изпълне-
ние на мерки за ограничаване на 
челните удари, катастрофите в 
крайпътното пространство, на 
кръстовищата, на хоризонтални-
те криви и за обезопасяване на 
местата с концентрация на про-
изшествия.

На 12 септември 2018 г. прави-
телството одобри докладите на 
Държавно – обществената консул-
тативна комисия по проблемите 
на безопасността на движението 
по пътищата (ДОККПБДП) относ-
но пътнотранспортната обста-
новка в периода 2011 – 2016 г. и 
за 2017 г. и възложи на министъра 
на вътрешните работи като пред-
седател на ДОККПБДП в триме-
сечен срок да внесе проект за ре-
шения на Министерския съвет за 
приемане на мерки за подобряване 
на безопасността на движението 
до 2020 г.
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Качеството на пътя се дефи-
нира от три критерия – комфорт 
на пътуване; осигуряване на необ-
ходимата пътна безопасност; га-
рантиране на максимална пропус-
кателна способност с минимални 
транспортни задръжки. Трите кри-
терия са взаимно свързани и вза-
имно допълващи се, но ще се спра 
на пътната безопасност. Този 
критерий отразява влиянието на 
пътните условия върху системата 
на безопасността на движението. 
Тя, от своя страна, е подсисте-
ма на системата за национална 
сигурност. Поставям тази тема, 
защото напоследък се заговори 
за изграждане на мегаструктура 
по тези проблеми. Единствената 
„мегаструктура“ в тази посока се 
нарича Министерски съвет, който 
съгласно чл. 105, ал. 2 от Консти-
туцията на България е задължен 
да осигурява обществения ред и 
националната сигурност. 

Съгласно Директивата на ЕС 
2008/96 се въведе одитът по път-
на безопасност в процеса на ин-
вестиционното проектиране и при 
пускането на пътищата в експлоа-
тация. Това е добре, но той се огра-
ничи само за пътищата от Тран-
севропейската мрежа. Необходимо 
е да се разшири за първокласните 
и второкласните пътища. Контра 
мнението на това разбиране е: 
„няма пари“, а жертвите по пъти-
щата колко струват? Дейността 
за одит в населените места не се 
коментира, а там настъпват око-
ло 60 – 65% от ПТП. Необходимо е 
МРРБ да разработи методика за 

одит в населените места в зави-
симост от тяхната големина. 

Един много коректен инстру-
мент за подобряване на организа-
цията на движението и пътната 
безопасност в градовете е Гене-
ралният план за организация на 
движението. Реализацията му е 
общинска задача, която, за съжа-
ление, често се пропуска. Оправ-
данието е: „няма пари“. Считам, 
че МРРБ следва да осъществява 
методическо ръководство и кате-
горична взискателност по този 
въпрос. 

У нас имаме близо 45-годишна 
практика по откриване и обезопа-
сяване на участъци с концентрация 
на ПТП (УКПТП). Натрупването им 
на един пътен елемент означава, 
че има недостатъци в пътните 
условия, които невинаги се възпри-
емат от водачите. Тази изключи-
телно важна дейност се провежда 
„между другото”. Необходим е ця-
лостен преглед на установените 
УКПТП, като се отчита и тежест-
та на ПТП. На тази база трябва да 
се отделят целеви средства и да 
се предприеме планирано отстра-
няване на установените недоста-
тъци в пътните условия. Имахме 
практика специалисти по органи-
зация на движението и пътна безо-
пасност от пътищата, полицията 
и общините да извършват оглед на 
тежките ПТП с цел установяване 
на недостатъци в пътните усло-
вия и провеждане на съответна-
та превенция. Сега това се прави 
епизодично, както и при изключи-
телно тежки ПТП. Тук могат да 

бъдат много полезни одиторите 
по пътна безопасност. В днешна-
та реалност не мога да проумея 
защо полицията не предоставя 
данните за всяко ПТП на пътната 
администрация и общините, като 
се спазват изискванията за защи-
та на личните данни. В повечето 
страни от ЕС, САЩ и Канада това 
е практика. 

Общинските пътища като 
цяло са в лошо състояние. Основ-
ните причини са недостатъчното 
финансиране и липсата на компе-
тентни служители в администра-
цията. Наред с това проблем е и 
нормативната уредба. В АПИ има 
многогодишна традиция да се ра-
боти по ведомствени правила. Счи-
там, че техническите специфика-
ции на АПИ следва да прераснат в 
национални актове (наредби), тъй 
като сега имаме републикански пъ-
тища и общински пътища. Дълго-
годишна практика у нас е нормите 
за проектиране на пътища и улици 

да са почти копие на тези в Герма-
ния. Казано по друг начин, проект-
ните изисквания са на европейско 
ниво. Обаче основният ни проблем 
е в поддържането на пътната мре-
жа. Именно това състояние оказ-
ва най-съществено влияние върху 
безопасността. Контролът върху 
поддържането се реализира по-
средством периодичните инспек-
ции. Налице са редица проблеми, 
но най-съществените са липсата 
на компетентност и независима 
оценка на недостатъците по пъти-
щата, както и недостиг на целево 
финансиране. Тук става дума за 
републиканските пътища, а оцен-
ката на общинската пътна мрежа? 
Тя е оставена на „автопилот“. Счи-
там, че е необходима преоценка на 
организацията на инспекциите, в 
които да се включат одитори и да 

се осигури целево финансиране за 
отстраняване на недостатъците 
в поддържането. Грешна е практи-
ката при основен ремонт да не се 
извършва частична реконструкция 
на опасните геометрични елемен-
ти и съоръжения. Оправданието, 
че има проблем с отчуждаването и 
финансирането, е несериозно. Не-
обходима е и промяна във филосо-
фията относно функционирането 
на пътната мрежа. Пътната безо-
пасност е основният приоритет и 
с него трябва да се съобразяваме 
при финансирането на строител-
ството и поддържането, а не да се 
реализира между другото.

Научният потенциал в област-
та на пътната безопасност се 
свежда до няколко личности. Нало-
жително е Министерският съвет 
да изисква от съответните минис-
терства и университети програми 
за развитието на научноизследова-
телската работа в тази сфера.

В последните 10 години се ре-
ализират много мерки за подобря-
ване на пътната безопасност, но 
реалностите в живота ни показ-
ват, че това не е достатъчно. В 
този смисъл за подобряване на 
пътната безопасност се изис-
кват три неща: управленска воля 
на ръководителите на държавата, 
осигуряване на необходимото це-
лево финансиране и компетентни 
специалисти по организация на 
движението и пътна безопасност.

Проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББАПБ и преподавател в катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ:

разованието; 
 Всички Областни ко-

мисии по безопасност на 
движението.

Всички тези вертикални 
носещи елементи отиват 
на върха, който е Министер-
ският съвет и който тряб-
ва да управлява пътната 
безопасност, дори бих казал 
като елемент от национал-
ната сигурност, защото 
тя засяга всички български 
граждани. В системата оба-
че липсват хоризонталните 
елементи, които трябва да 
укрепят тези вертикални 
колони, за да стане пира-
мидата устойчива, да не 
се усуква, да може да издър-
жа на необходимия товар и 
резултатите към върха да 
стават все по-добри.

Към момента Държавно 
– обществената консулта-
тивната комисия разполага 
с един-единствен секретар, 
който е назначен на щат. 
В никакъв случай няма да е 
ефикасна системата, ако 
отново липсва компетент-
ният експертен потенциал 
за подпомагане на работа-
та, вземане на правилни 
решения и контрол по из-

пълнението им. Необходи-
мо е тази комисия да бъде 
увеличена с 10, 12 – до 15 
специалисти в различните 
области – инфраструкту-
ра, автомобили, здравео-
пазване, разследване на 
катастрофи, болнична и 
медицинска помощ, образо-
вателна система. Комисия-
та може да работи и с още 
12 или повече, ако е необхо-
димо, нещатни експерти, 
привлечени от други ведом-
ства. Също така трябва да 
използва и потенциала на 
неправителствения сектор.

Необходимо е отново 
да се назначат и специа-
листи по организация на 
движението към пътна-
та администрация, както 
на централно ниво в АПИ, 
така и в ОПУ. Задължител-
но е областните управи 
и общините на градове с 
население над 3000 жите-
ли също да имат такива. В 
нашето законодателство 
много добре е указано как 
точно става обучението и 
придобиването на одитор-
ска правоспособност, т.е. 
ако такива специалисти са 
недостатъчни, имаме ясни 

и точни насоки как могат 
да бъдат обучени нови. Кур-
сове за одитори по пътна 
безопасност са провеждани 
вече няколко пъти от Уни-
верситета по архитектура, 
строителство и геодезия. В 
тях лекторите са български 
доценти, професори – бих 
казал на много високо евро-
пейско и световно ниво. 

Препоръчваме подобно 
на Дирекция „Пътна без-

опасност и планиране на 
действия по републикан-
ската пътна мрежа” в АПИ, 
да се създаде аналогична 
структура в Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, която пряко да 
ръководи пътната безо-
пасност. Ако АПИ отговаря 
за 19 902 км републиканска 
мрежа, то МРРБ отговаря 
за 21 485 км общински пъ-

Екип на в. „Строител“: Румен Добрев, Калоян Станчев, Момчил 
Михайлов, Елица Илчева, Мирослав Еленков, Емил Христов, Росица Ге-
оргиева, Мартин Славчев, Десислава Бакърджиева, Ренета Николова

тища. Тази организация в 
МРРБ ще осъществява ме-
тодическо ръководство и 
контрол на областите и об-
щините, и респективно – на 
общинската мрежа. Подобна 
дирекция или отдел трябва 
да бъдат създадени във вся-
ко едно министерство, кое-
то има отношение към без-
опасността на движението.

Напоследък в медийно-
то пространство доста се 
говори за създаване на „ме-
гаагенция” или „мегаструк-
тура”, която да работи по 
отношение безопасността 
на движението. Обсъждахме 
нееднократно този въпрос 
с всички експерти, специа-
листи и одитори по пътна 
безопасност в нашата асо-
циация. Според всички нас, 
създаването на нова аген-
ция е абсолютно излишно, 
ненужно и дори грешно. 

Управлението на системи 

като „пътна безопасност” 

се осъществява чрез под-

хода „мрежа в мрежа“, 

а именно – система от 
структури, които са обвър-
зани в едно.

Както казах, Държавно 
– обществената консулта-
тивната комисия, която е 
добре замислена пирами-
дална структура, трябва 
просто да бъде заздравена 

по хоризонтала с необходи-
мия брой щатни специали-
сти, същото трябва да се 
случи с Областните комисии 
по безопасност – специали-
сти по организация на дви-
жението трябва да бъдат 
назначени в АПИ, в ОПУ, в 
общините. Да се създаде и 
структурата в регионал-
ното министерство. Ако 
всички тези наши препоръки 
бъдат изпълнени и се осигу-
рят необходим брой обучени 
кадри и нови специалисти по 
безопасност, ако система-
та бъде достатъчно добре 
финансирана, има нулеви 
предпоставки за създаване 
на „мегаагенция” или „мега-
структура”. 

Хроничният недостиг 
на средства и липсата на 
компетентни и достатъчно 
на брой специалисти водят 
до това да сме на едно от 
последните места в Европа 
по отношение на пътната 
безопасност. За сведение, 
средният брой на загинали-
те в България през послед-
ните години е между 98 и 
99 на 1 млн. жители, за ЕС е 
50, а в някои държави като 
Швеция, Холандия и Англия, 
е 30. Трябва да почерпим 
от техния опит, тъй като 
преди години те са били в 
нашето положение, имали 
са над 100 загинали, а вече 
са до 30. 
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„The forthcoming 2019 is a key 
year for the 2014 – 2020 program-
ming period. The launching of major 
infrastructure projects in the road 
sector and the environmental sec-
tor is expected to happen within this 
year. This situation necessitates the 
mobilization of the entire construc-
tion sector, which has to cope with 
number of problems, such as the 
ever more serious lack of person-
nel“. With these words Eng. Iliyan 
Terziev – Chairman of the Manage-
ment Board (MB) of BCC opened 
the eighth discussion forum „Con-
struction in 2019 – prospects and 
challenges”, organized by the Bul-
garian Construction Chamber and 
the „Stroitel” Newspaper. Eng. Ter-
ziev has announced the start of the 
event together with Kjetil Tonning, 
President of the European Construc-
tion Industry Federation (FIEC) and 
Tomislav Donchev, Deputy Prime 
Minister. In the opening participated 
as well the Minister of Regional De-
velopment and Public Works Petya 
Avramova, the Mayor of Sofia Mu-
nicipality Yordanka Fandakova, the 
Deputy Minister of Transport, Infor-
mation Technologies and Communi-
cations Velik Zanchev.

„The goal of this forum is to talk 
about the real problems and chal-
lenges, which sector faces. To bring 
forward our proposals for improving 
the construction and investment pro-
cess. To get from the institutions a 
first-hand information what to expect 
in 2019 and until the end of the pro-
gramming period, which are the large 
projects, what is the work that lays 
ahead for construction companies”. 
What is the vision for sector’s devel-
opment in European scope – this is 
what we will expect to learn by our 
special guest – the President of the 
European Construction Industry Fed-
eration – Mr. Tonning, and in respect 
to the national scope – by the Deputy 
Prime Minister Tomislav Donchev 
and Minister Avramova. Also, we are 
going to talk about the safety and 
what could be done so that our roads 
become safer. The topics are many, 
our guests are extremely competent 
and this provides good reason to me 
to expect that the most important in 
this year forum to our branch, will be 
significantly successful”, added Eng. 

Iliyan Terziev. Before giving the floor 
to the Deputy Prime Minister Tomis-
lav Donchev to speak, Eng. Terziev 
announced that the EU Parliament 
President Antonio Tajani had sent 
to BCC and to the participants in 
the event a congratulatory address, 
which has been presented by the 
moderator of the first part of confer-
ence Eng. Lyubomir Kachamanov, 
member of the EB and MB of BCC, 
Chairman of the BCC RO – Sofia, 
and FIEC Vice-president.

Dear Mr. Terziev, thank you for 
inviting me to participate in the eight 
discussion forum on "Construction in 
2019 - prospects and challenges". 
Unfortunately, due to prior com-
mitments, I will not be able to take 
part in the event. Allow me to con-
gratulate the Bulgarian Construction 
Chamber and „Stroitel“ Newspaper, 
organisers of this important forum, 
and the participants - from repre-
sentatives of central and local au-
thorities to construction companies 
- who will attend.

The construction sector is vitally 
important, not only for the econo-
mies of individual countries, but for 
the economy of the European Union. 
Building modern infrastructure is cru-
cial to business development and for 
attracting investment. It plays a ma-
jor role in improving connectivity be-
tween countries and regions. It also 
creates jobs for millions of European 

citizens. All reasons why the topic of 
the forum is extremely significant. 

The sector's prospects depend 
on operational programmes, the use 
of financial instruments and the de-
velopment of public-private partner-
ships. The vision for EU cohesion 
policy after 2020 is also important for 
its future. Bulgaria has made good 
use of EU funds with many exam-
ples of successfully implemented 
projects thanks to European solidar-
ity, such as the Sofia metro system.

I am confident that the expertise 
on display and discussions at the 
eight construction forum will trans-
late into proposals and ideas that will 
feed into the upcoming discussions 
on the proposed new EU budget fi-
nancial framework.

I wish you every success with 
the event. Yours sincerely, Antonio 
Tajani“, is said in the official letter.

„A very high rating for Bulgaria, 
very good assessment of achieve-
ments of construction branch, and 
from the possibly highest position – 
from the EP President“, underlined 
Eng. Terziev and announced that 
BCC has received congratulatory 
addresses as well by the Chair of 
the EP Committee on Regional De-
velopment Iskra Mihaylova, by the 
Chairperson of the Parliamentary 
Committee on Economic Policy and 
Tourism Eng. Petar Kanev.

According to the opinion of the 
Deputy Prime Minister Tomislav 
Donchev, as per volume of public 
funding 

for construction sector, the situation 

looks rather bright. 

„Up to 2023, solely from EU 
funding, not less than BGN 1,5 bil-
lion per year will be spent for infra-
structure, whereas after adding all 
other sources with public nature, this 
amount will be doubled. If at the mo-
ment we spend for construction and 
rehabilitation of road infrastructure 
about BGN 300 million yearly from 
budget sources, our ambition for the 
period after introduction of the TOLL 
system is this amount to be increase 

almost three times“, Donchev point-
ed out.

„It is a huge honour for me to 
be in Sofia at this important confer-
ence, because its goal is to discuss 
the prospects and challenges in front 
of construction in 2019. BCC is very 
active FIEC member. Eng. Lyubomir 

Kachamakov, in his capacity of Fed-
eration’s Vice-president, responsible 
for Central and East European coun-
tries has contributed a lot to this“, 
underlined Kjetil Tonning.

Minister Petya Avramova deter-
mined 2019 as a key year for the 
road construction in Bulgaria. „The 
Ministry of Regional Development 
and Public Works has given a green 
light to projects for almost BGN 3 bil-
lion, and their implementation will go 
on“, is what she announced and out-
lined the large infrastructure projects 
for 2019. According to her words, 
„Hemus“ Motorway and „Struma“ 
Motorway remain priorities for the 
government. 

„This event won recognition as a 
traditional place for presentation of 
some of the biggest and of national 
importance infrastructure projects in 
our country. Congratulations for the 
organisers this year for including a 
panel, detached to the road safety. 
This is a topic, that requires a serious 
engagement of many institutions, as 
well as of all people“, the Deputy 
Minister Velik Zanchev stated.

The Sofia Mayor Yordanka 
Fandakova, introduced the priorities 
of Sofia Municipality in construc-
tion program for the next year. „A 
lof work awaits us during 2019 year. 
We continue to implement important 
strategic projects, financed by Euro-
pean sources. We expect next year 
to commission into service the first 
8 km of the third metro line, and in 
2020 – the remaining 4 km“, she said 
and added that in 2019 projects for 
rehabilitation of the central city area 
are going to be implemented.

Within the first panel of the forum 
were presented in details 

the progress of the ongoing and the 

future infrastructure projects

in the country, as well as the 
important for the growth of Sofia 
urban development plans. In this 
panel part took as well Eng. Galina 
Vassileva, Head of the MA of the 
OP on “Transport and transport in-
frastructure 2014 - 2020“ („OP TTI 
2014 - 2020“), Eng. Svetoslav Glosov, 
Chair of the MB of the Road Infra-
structure Agency (RIA), Prof. Dr. Eng. 
Stoyan Bratoev – Executive Director 
of „Metropoliten” JSC, Chief Archi-
tect of Sofia Zdravko Zdravkov and 
Eng. Nadezhda Danailova, Head of 

„Project preparation” Department in 
the National Railway Infrastructure 
Company (NRIC).

„The contracted under the „OP 
TTI 2014 - 2020“ funding is 82%, and 
the amount of the paid expenditures 
is 25,5%. These are good indica-
tors, compared to the implementa-
tion of OP „Transport 2007 - 2013“, 
announced Eng. Galina Vassileva 
and added that resource under The 
Connecting Europe Facility (CEF) is 
negotiated at 100%, and NRIC has at 
its disposal 90% of the budget. 

Eng. Svetoslav Glosov pointed 
out that the successful introduction 
from 16 August 2019 of the TOLL 
system for the vehicles weighting 
more than 3,5 tones, and from 1 
January next year of the electronic 
vignette for the cars, is a cause for 
the RIA overall team. „We are work-
ing on preparation and launching in 
short terms of tenders for total 137 
km of „Hemus” Motorway. Before the 
end of the year a public procurement 
will be announced for construction of 
3 sections with overall length almost 
52 km for about BGN 494 millions“, 

Next year will be a key period for realization of large-scale infrastructure projects 
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was also announced by the Chair of 
the MB of RIA.

According to what Prof. Stoyan 
Bratoev has said, the construction 
of the first two stages of Line 3 of 
Sofia metro will be continued during 
the next year. „The first stage of con-
struction –from boulevard „Vladimir 
Vazov” – City Centre – „Krasno selo“ 
district, has been implemented at 
76% and is to be finished in the 
autumn or at the end of 2019. The 
second stage – from „Krasno selo“ 
district - „Ovcha kupel“ district – to 
the Sofia-Pernik railway line, has 
approached about 36% and will be 
put into operation in February 2020“, 
summarized the „Metropoliten“ JSK 
Director. 

The topic about underground rail-
way was continued by Arch. Zdravko 
Zdravkov. „The potential of the ter-
rains, where the metro develops, es-
pecially in the contact areas, where 
a railway junction is also involved, be-
come particularly attractive for inves-
tors. It is not accidental, that the at-
tention of all construction companies 
was attracted by neglected areas 
such as „Iskar” and „Ovcha kupel”, 
Arch. Zdravkov said. He presented 

the rest of activities of the „Archi-
tecture and Public works” Direction 
within the Sofia Municipality, related 
to the growth of Sofia, such as the 
finalisation of the Sofia Ring Road. 

Eng. Nadezhda Danailova made 
presentation on priorities and goals 
of NRIC in a long term period, and 
firstly made a stress on the projects, 
that are being implemented by the 
National Railway Infrastructure Com-
pany under the OP „TTI 2014 - 2020“, 
totally amounting at BGN 1,701 bil-
lion. These projects are: rehabilita-
tion of the railway line Plovdiv – Bur-
gas – phase 2, modernisation of the 
Sofia – Plovdiv rail road: Elin Pelin 
– Kostenets section; reconstruction 
of railway station complexes: Poduy-
ane, Iskar, Kazichene, Stara Zagora, 
Nova Zagora and Karnobat. We are 
carrying out tender procedures for 
these three projects, and the con-
tracts for the Elin Pelin – Kostenets 
section and the station complexes 
has to be signed in January 2019. 
Moderator of this panel was Eng. 
Miroslav Maznev.

During the second part of the 
conference, the attention was fo-
cused on the Operational Programme 

I would like to thank to Mr. Kjetil Tonning for finding 
time and coming to Bulgaria specially for the Eighth 
Discussion Forum „Construction in 2019 – prospects 
and challenges“. We are proud that more than 110 
years ago the Bulgarian engineering-architecture 
society was one of the first co-organisers of the Eu-
ropean Construction Industry Federation (FIEC). And 
during the last 10 years BCC is exclusively active FIEC 
member. 

During the opening of the conference we have 
heard a very good prospect for constructors in 2019. 
This means that there is going to be work for us, but 
at the same time we are going to face big challenges. 
One of issues is the quality and admittedly all of us will 
have to work in this direction. What the Vice-premier 
Tomislav Donchev said is a nice thing– that we have 
to reject the lowest price criterion. There is no qual-
ity at the lowest price! The Vice-premier himself said 
that lots of tender procedures follow the lowest price. 
Few years ago one of the ministers had announced 
that construction we do is cheapest in Europe, at twice 
lower prices. That was a very poor signal for us, but 
now we can see, that things are changing. 

The governing and contracting authorities should 
clearly understand, that in the following 3-4 years the 
price of the end product will grow. It is impossible this 
to not happen. We, the constructors, have no options 
to keep our specialists, as well as to get back those, 
who have went to work outside of Bulgaria, other than 

to considerably increase the remuneration. This pro-
cess admittedly relates to productivity, but the wages 
must be increased yet next year. According to my 
calculations, we are going to be forced to increase 
them with 20-30%. Of course, this automatically will 
lead to increase of final product’s price – with 5-6%. 
In BCC, we very often talk about training, which is the 
most important, as well as about attraction of workers 
from abroad, mainly from the diaspore in Moldova and 
Ukraine. But there is one issue here- in order to make 
workers to come from these countries, the regulations 
for long-term stay are to be eased, and the permit to be 
longer than half of year. This is not a good option, as 
we are training them and exactly when they are able to 
start working well, they are obliged to go away.

I would like to refer to another topic – the control 
under the European projects. This question was raised 
during the previous conference – that the preventive 
control is underestimated, while the consecutive control 
is increased, which is extremely incorrect. It should 
be different – the preventive one to be reinforced, and 
the consecutive to be reduced. This year, again, to 
the many municipalities have been imposed sanctions, 
which is on the account of their budgets, for they had 
made mistakes 2-3 years ago. This situation opposites 
constructors to municipalities and that trend has to be 
reversed. 

I will conclude with another key topic, raised by 
myself several times. Measures against the green rack-
eteering must be undertaken. It has been reminded at 
the forum, that for the Lot 3.2. of „“ Motorway a tender 
procedure is launched, but the „greens“ continue to 
heap on documentation to the European Commission 
– documentation, that is totally untruly and is directed 
against the Bulgarian interests, that do not reflect the 
measures of our country related to the ecology, as well 
as the care on the behalf of constructors to protect 
the environment. I want to tell you one example. At 
the time of the conflagration in the Kresna Gorge, the 
constructors went immediately to extinguish fire with 
their all equipment and people, while there was neither 
one man from the green racketeers. They did not take 
action against the disaster, but this did not stop them 
to continue with slanders. 

Eng. Simeon Peshov, honorary Chairman of BCC: 

There is no quality at the lowest price

„Environment 2014 - 2020“ („OPE 
2014 - 2020“), Rural Development 
Programme (RDP) and the projects, 
implemented by the Enterprise for 
management of environmental pro-
tection activities (EMEPA). „OPE 2014 
- 2020“ was presented by Valeriya 
Kalcheva, Chief Director of „Opera-
tional Programme „Environment “ Di-
rectorate General within MEW. The 
progress in respect to the RDP de-
velopment and the topic projects and 
activities of EMEPA were presented 
to the forum participants respectively 
by Svetoslav Tsekov, acting Deputy 
for Head of „Public Measures“ De-
partment in the „Rural Development 
Programme“ of Ministry of Agriculture, 
food and forestry, and Svetla Kirche-
va – Director, „Funding environmental 
projects and activities“ Directorate 
within the Enterprise for management 
of environmental protection activities.

„Announced are 99% under the 
„OPE 2014 - 2020“ resources. There 
are 88 contracts in process of imple-
mentation, amounting at little bit over 
BGN 1,3 billion, which represents 
38% of the Operational Programme’s 
budget. Projects are hard, compli-
cated and multi-component. A fact 
should not be neglected, that they 
entirely depend on carrying out ten-
der procedures, big part of which be-
come subject to long-term and hard 
appeals“, stated Valeriya Kalcheva 
and added that at the end of Sep-
tember, the Minister of Finance 
Vladislav Goranov has approved

standardized documentation for 

awarding public procurement 

contracts in „Water“ sector.

„They have been developed in an 
active collaboration with the Bulgar-
ian Construction Chamber“, under-
lined Kalcheva. 

Svetoslav Tsekov stressed that 
during this year under the sub-meas-
ure 7.2. „Investments in the creation, 
improvement or expansion of all 
types of small scale infrastructure“ 
of the RDP, two tender procedures 
have been carried out.

Svetla Kircheva clarified the 
main activity of EMEPA. She has an-
nounced that in 2018 the Enterprise 
disposes of more than BGN 74 mil-
lion intended for ecologic projects 
and activities. Moderator of this pan-
el was Eng. Ivan Mollov. 

This year for the first time the 
discussion forum included a panel 
„Road safety“, where the participants 
discussed this topic, as well as the 
last European and world trends in 
this sphere. The main lecturer and 
moderator was D.Sc.(Econ.) Nikolay 
Ivanov, member of the MB of BCC 
and Chairman of the „Road Safety“ 
BBA’s Management Board. As lec-
turers participation took also Prof. 
Dr. Eng. Rumen Milanov – member 
of the RSBBA MB and the lecturer 
in „Roads and Transport Construc-
tions“ Department in the University 
of Architecture, Civil Engineering and 
Geodesy, and Eng. Aleksi Kesyakov 
– Secretary of the State-Public Con-
sultative Commission on Road Traffic 
Safety.

„Road safety is a world-wide 
problem. The safety of traffic is a 

shared responsibility between the 
road transport vehicles users and 
those, who design, build, operate and 
maintain the road network“, said Eng. 
Aleksi Kesyakov and explained what 
is the responsibility of each one, and 
whish errors are to be eliminated, 
in order to decrease the number of 
injured and killed during road traffic 
crashes.

„Every year new motorway sec-
tions are put into operation, while 
the RIA budget for current repairs 
and maintenance remains the 
same“, underlined D.Sc.(Econ.) 
Nikolay Ivanov. He pointed out, that 
it is necessary 

to improve financing of activities, 

which are directly involved with the 

road safety. 

„On the recommendation of the 
UN and on proposal of the World 
Bank, in each of the member-states, 
the money that are distributed for 
road safety should not be less than 
10% of overall budget intended for 
national road network maintenance“, 
added D.Sc. Ivanov. 

According to the opinion of Prof. 
Rumen Milanov, a change is need-
ed in the philosophy related to road 
network functioning. „The safety is 
the main priority and we must be 
taking it into consideration in con-
struction and maintenance financ-
ing, instead of implementing it „in 
by the way“, explicitly emphasized 
Prof. Milanov. 

The eighth discussion forum „Construction in 2019 – prospects and challenges”, or-

ganized by the Bulgarian Construction Chamber and the „Stroitel” Newspaper, was 

covered by the prestigious Piu Europei magazine, which is published in Brussels. 

The co-editor of the magazine Alessandro Buttice was a special guest at the forum.
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Станислава 
Босева – Минковска,
ОП на КСБ – Плевен

Н а  2 7  с е п т е м в р и 
2018 г. в заседателната 
зала на офиса членовете 
на ОП на КСБ – Плевен, 
проведоха редовно Общо 
годишно отчетно събра-
ние.

Представител на Цен-
тралната администрация 
на Камарата беше Стоян 
Гушлев – главен експерт 
в отдел „Организацион-
на политика“. Той запозна 
членовете на ОП, при-
състващи на събитието, с 
насоките на дейността на 
браншовата организация 
и с по-важните решения, 
взети на проведеното по-
следно заседание на Упра-
вителния съвет на КСБ на 

20 септември 2018 г.
Събранието протече 

по предварително подгот-
вен дневен ред. Бяха гласу-
вани план-сметка и отчет 
за дейността, представе-
ни от председателя Милен 
Илиев, на Областния и Кон-
тролния съвет, за периода 
01.09.2017 – 31.08.2018 г. 
Беше взето решение да се 
освободи от отговорност 
Областният съвет.

След приемане на плана 
за работа и на бюджета за 
следващата 2019 г., бяха 
подкрепени промените в 
Устава на КСБ, с изключе-
ние на поправките в чл.27, 
ал.1 и чл.46, ал. 1, съгласно 
които председателите на 
УС и ОП не може да бъдат 
избирани на тази пози-
ция повече от два пъти. 
Присъстващите изразиха 

мнение, че досегашната 
дефиниция на същите чле-
нове, а именно: „за не пове-
че от два последователни 
мандата“, е по-удачна.

Председателят на Ко-
мисията по професионал-
на етика към КСБ инж. 
Розета Маринова запозна 
членовете на ОП на КСБ 
– Плевен с промените в 
Кодекса за професионал-
на етика на строителя, 
приети на проведения Уп-
равителен съвет. Те бяха 
подкрепени от всички при-
състващи.

В точка „Разни“ беше 
обсъдена програма за от-
белязване на професионал-
ния празник на строителя 
– Димитровден, с членове-
те на ОП на КСБ – Плевен 
и с фирмите, вписани в 
ЦПРС.

Даниела Йовчева, 
ОП на КСБ – Ямбол

ОП на КСБ – Ямбол 
проведе редовно Общо го-
дишно отчетно събрание. 
То се състоя на 27 сеп-
тември в конферентната 
зала в офиса на Областно-
то представителство, по 
предварително обявен дне-
вен ред. Домакин на съби-
тието беше председате-
лят на ОП на КСБ – Ямбол 
– инж. Николай Георгиев. На 
заседанието присъстваха 
Елена Недева, експерт от 
отдел „Анализи, строител-
ство, професионална ква-
лификация и мониторинг“ 
в КСБ и Биана Антонова, 
експерт в отдел „Органи-
зационна политика“ в КСБ.

„Приемете поздрави от 
председателя на Управи-
телния съвет (УС) на КСБ 
инж. Илиян Терзиев, от 
изп. директор на Камара-
та инж. Мирослав Мазнев 
и от УС на КСБ, с пожела-
ния за успешно провежда-
не на Общото събрание“, 
каза в своето привет-
ствие Недева. Тя запозна 
накратко присъстващите 
с дейностите, реализира-
ни от ръководството на 
Камарата след избора му 
през февруари т. г., като 
акцентира на стартира-
лата изключително дина-
мична поредица от работ-
ни срещи с институциите, 
имащи отношение към 
строителния сектор – ми-
нистерства, агенции, пар-
ламентарни комисии, рабо-

тодателски и синдикални 
организации.

„Проведена бе и обща 
среща с ръководствата на 
браншовите организации в 
сектор „Строителство“ – 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното проек-
тиране, ББК „Пътища“, Ка-
марата на архитектите 
в България, Камарата на 
инженерите по геодезия, 
Съюза на архитектите в 
България. По инициатива 
на КСБ бе създадена съв-
местна работна група, 
включваща представители 
на всички организации, как-
то и на ДНСК. В нея се под-
готвят общи становища и 
предложения за промени в 
нормативните актове. От 
името на КСБ искам да Ви 
уверя, че в лицето на всич-
ки отдели на организация-
та имате подкрепа за осъ-
ществяването на Вашата 
дейност, не се колебайте 
при възникнали въпроси да 
се обръщате към Камара-
та. Очакваме активна бъ-
деща съвместна работа“, 
подчерта Елена Недева.

След това за пери-
ода от 01.09.2017 г. до 
31.08.2018 г. бяха приети: 
отчет за дейността на 
Областния съвет (ОС) на 
ОП на КСБ – Ямбол; отчет 
за дейността на председа-
теля на ОП; отчет за из-
пълнение на плана за прихо-
ди и разходи на ОП; доклад 
на Контролния съвет на ОП 
за дейността на Област-
ния съвет; решение за ос-
вобождаване от отговор-

ност на ОС на ОП – Ямбол. 
Събранието продължи 

с гласуване на план за дей-
ността на Областното 
представителство през 
2019 г. и на план-сметка 
на ОП за 2019 г. Планът за 
дейността на ОП включва 
организиране на обучения 
от „Строителна квалифи-
кация“ ЕАД на фирми, впи-
сани в ЦПРС в ОП на КСБ 
– Ямбол. Сред задачите на 
ОП е и събиране на инфор-
мация по проблеми, поста-
вени от членовете, свърза-
ни със сектора, и др. 

Дневният ред включи и 
обсъждане на промените в 
Устава на КСБ. Присъства-
щите приеха единодушно 
предложението „мандат-
ността да важи за всички 
изборни органи“. По Кодекса 
за професионална етика 
на строителя също имаше 
идея, която беше одобрена 
– в чл.2, ал.5 думата „от-
странява“ да се замени със 
„сигнализира за“. 

В последната точка 
„Разни“ се дискутираха 
честването на Деня на 
строителя и домакинство-
то на ОП за провеждане на 
разширен УС на 8 ноември 
2018 г. в Ямбол.

На заседанието стана 
ясно още, че Областният 
съвет на ОП на КСБ –Ямбол 
категорично подкрепя ста-
новището на Камарата, че 
в ЦПРС следва да се впис-
ват всички строители на 
строежи от първа до пета 
категория, включително и 
по отделни СМР.

Цветелина Гунешка, 
ОП на КСБ – Ловеч 

На 20 септември в 
заседателната зала на 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
(ОП на КСБ) в Ловеч се 
проведе Общото годиш-
но отчетно събрание. На 
него присъстваха пред-
ставители на 15 фирми 
от 39 членове на ОП на 
КСБ – Ловеч. Събитието 
откри председателят на 
ОП Георги Георгиев. Гост 
на заседанието беше инж. 
Емил Гигов, експерт в КСБ. 
Той представи накратко 
дейността на Камарата и 
реализираните от новото 
ръководство инициативи 
и работни срещи с инсти-
туции, синдикати, парла-
ментарни групи и браншо-
ви организации. Инж. Гигов 
запозна присъстващите 
и с предлаганите проме-
ни в нормативната база, 
касаещи строително-
инвестиционния процес 
в Закона за устройство 
на територията и в За-
кона за обществените 
поръчки. Той съобщи, че 
ръководството на Ка-
марата полага усилия за 

решаването на проблема 
с нелоялната конкуренция 
от строителните брига-
ди, които не са вписани 
в Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя (ЦПРС). „КСБ пред-
лага всички строители 
на строежи от първа до 
пета категория да бъдат 
вписани в ЦПРС, включи-
телно и по отделни СМР“, 
подчерта той и допълни, 
че в резултат на актив-
ната дейност на Камара-
та вече са факт първите 
стандартизирани доку-
менти за възлагане на об-
ществени поръчки за про-
ектите в сектор „Води”.

Общото събрание на 
ОП на КСБ – Ловеч продъл-
жи с отчети за дейността 
на Областния съвет (ОС) 
на ОП от 01.09.2017 г. до 
31.08.2018 г. и за дейност-
та на председателя на 
ОП за същия период. Пос-
ледва отчет за изпълне-
ние на плана за приходи 
и разходи на ОП на КСБ 
– Ловеч от 01.01.2017 г. до 
31.12.2017 г. плюс межди-
нен отчет от 01.01.2018 г. 
до 31.08.2018 г. Предста-
вен бе и доклад на Кон-
тролния съвет на ОП за 
дейността на Областния 

съвет от 01.01.2017 г. до 
31.12.2017 г. Беше взето 
решение да се освободи 
от отговорност ОС за 
периода от 01.09.2017 г. 
до 31.08.2018 г.

Об щ ото  съ б ран ие 
одобри и план за дейност-
та на ОП на КСБ – Ловеч 
през 2019 г. Той включва 
разширяване на членския 
състав, водене и актуали-
зиране на информацията 
в Регистъра на членува-
щите фирми в ОП на КСБ 
– Ловеч, организиране на 
работни срещи на чле-
новете от Областното 
представителство с цел 
увеличаване контактите 
и диалога между тях, как-
то и провеждане на обуче-
ния. Други важни цели са 
поддържане на установе-
ните добри професионал-
ни контакти с държавни-
те институции на местно 
ниво и защитаване не ин-
тересите на Камарата и 
на фирмите членове на ОП 
на КСБ – Ловеч пред об-
ластната и общинската 
администрация. Приори-
тет ще бъдат още: раз-
пространяване на получе-
ната от КСБ информация 
към членовете; оказване 
на съдействие за провеж-

дането на презентации 
на фирми производители 
на строителни материа-
ли, както и на членовете 
на ОП при участието им в 
национални и международ-
ни изложби, конференции, 
панаири, бизнес форуми и 
др.; провеждане на анкети 
и проучвания сред члено-
вете на ОП; организиране 
на празник по случай Деня 
на строителите; оказва-
не техническа помощ на 
строителните фирми при 
подготвяне на заявления 
за ЦПРС и др.

Дневният ред включи 
още приемане на план-
сметка на ОП на КСБ –Ло-
веч за 2019 г. В края на съ-
бранието председателят 
Георги Георгиев запозна 
присъстващите с проме-
ните в Устава на КСБ и 
с предложенията за про-
мени в Кодекса по профе-
сионална етика на строи-
теля. Присъстващите не 
изказаха становище и при 
регламент на явно гласу-
ване, се въздържаха. 

След закриване на за-
седанието в неформален 
разговор продължиха об-
съжданията на проблеми-
те в строителството в 
област Ловеч.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

ОП на КСБ – Враца и 
„Строителна квалифика-
ция” ЕАД проведоха обу-
чителен семинар на тема 
„Новата регулаторна рам-
ка за защита на личните 
данни в ЕС – практичес-
ки насоки за прилагането 
й (Общ Регламент на ЕС 
2016/679 относно защи-
тата на данните, GDPR)“. 
Обучението се състоя 
в офиса на местната 
структура на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария във Враца. В него 
взеха участие строител-
ни фирми от Областните 
представителства във 
Враца и Монтана.

Лектор бе адвокат 

Станимира Чюбатаро-
ва, член на Софийската 
адвокатска колегия. На 
обучението присъства 
Борислав Брайков, проку-
рист на „Строителна ква-
лификация” ЕАД.

В рамките на програ-
мата адв. Чюбатарова 
представи основните 
положения в Регламента, 
след което под формата 
на дискусия бе обърнато 
внимание на практически 
казуси, засягащи работа-
та на участниците в обу-
чението.

Проведеният семинар 
бе високо оценен от стро-
ителните фирми, които 
изразиха своята удовлет-
вореност от съдържание-
то, формата и организа-
цията на курса.

Снимка авторът
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Заявено бе, че се води активен диалог с местната власт 

Мартин Славчев

Областното предста-
вителство на КСБ в Бур-
гас проведе Общо годишно 
отчетно събрание на 2 ок-
томври. Гости на събитие-
то бяха председателят на 
Управителния съвет (УС) 
на КСБ инж. Илиян Терзиев, 
инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на УС 
на КСБ и председател на 
ОП на КСБ – Варна, инж. 
Любомир Качамаков, член 
на Изпълнителното бюро 
и УС на КСБ, председател 
на ОП на КСБ – София, 
изп. директор на Камара-
та инж. Мирослав Мазнев, 
инж. Чанка Коралска, зам.-
кмет на община Бургас 
с ресор „Строителство, 
инвестиции и регионално 
развитие“ и арх. Веселина 
Илиева, главен архитект 
на общината. Сред деле-
гатите в залата бяха инж. 
Стефан Димитров, член на 
УС на КСБ, Димитър Яна-
киев, член на Контролния 
съвет (КС) на Камарата, 
председателят на Нацио-
налния клуб на строители-
те ветерани инж. Дамян 
Камбуров и др. Домакин на 
събранието бе зам.-пред-
седателят на УС на КСБ 
и председател на ОП на 
КСБ – Бургас инж. Николай 
Николов.

В началото инж. Нико-
лов изнесе доклад за пе-
риода 1 септември 2017 г. 
– 31 август 2018 г. „През 
изминалата отчетна го-
дина КСБ се утвърди като 
еталон за браншова ор-
ганизация в национален 
мащаб, познаваща про-
блемите на гилдията, в 
състояние да влияе и да 
излиза със становища и 

послания. Ръководството 
на Камарата е в посто-
янен делови контакт с 
всички държавни органи и 
е партньор с ресорните на 
сектора министерства. 
Като активен член на FIEC 
КСБ е разпознаваема и в 
Брюксел. Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
продължи да се реализира и 
редица важни обекти бяха 
изпълнени от фирми члено-
ве на ОП. Камарата като 
цяло, и в частност наши 
представители, участва-
ха във всички законодател-
ни инициативи, касаещи 
строителството“, заяви 
председателят на ОП на 
КСБ – Бургас. 

Инж. Николай Николов 
обяви, че членовете на Об-
ластното представител-
ство са 140, а вписаните 
фирми в ЦПРС са 126. Две 
са новоприетите компании 
през отчетната година. 
Инж. Николов представи 
организираните събития 
от ОП на КСБ – Бургас 
през отчетния период, 

включително благотвори-
телните такива, предос-
тавянето на стипендии на 
зрелостници от строител-
ни паралелки и връчването 
на годишните награди на 
ОП. Отчетена бе и добра-
та съвместна работа с в. 
„Строител“. 

„Нашата цел е да под-
държаме добра комуника-
ция с фирмите членове и 
с регистрираните в ЦПРС, 
да ги информираме за ця-
лостната дейност на КСБ, 
да издигаме авторитета й 
сред обществото. Стре-

мим се да предоставяме 
възможност на дружества-
та да повишават квалифи-
кацията и знанията си, да 
ги подпомагаме в тяхната 
дейност и строителният 
бранш да е водещ в реали-
зиране на високите цели за 
създаване на европейска 
визия на нашите градове 
и села“, заяви инж. Николай 
Николов. 

П о з д р авле н и я  к ъ м 
членовете на ОП на КСБ 
– Бургас отправиха зам.- 
кметът на община Бур-
гас инж. Чанка Коралска 

Павлина Пеева,
ОП на КСБ - Разград

Н а  2 8  с е п т е м в р и 
2018 г. в заседателната 
зала на офиса на Област-
ното представителство 
на КСБ в Разград също се 
състоя Общо годишно от-
четно събрание. На него 
присъстваха 13 от общо 
24 членове. Гост бе Сто-
ян Гушлев, главен експерт 
в отдел „Организационна 
политика“.

В предварително обя-
вения дневен ред бяха 
включени десет точки – 
приемане на отчети за 
дейността на Областния 
съвет (ОС) и на председа-
теля, отчет за приходите 
и разходите за периода 
01.09.2017 – 31.08.2018 г., 
доклад на Контролния съ-
вет за същия период, при-
емане план за дейността 
Областното предста-
вителство през 2019 г., 

както и план-сметка за 
следващата година, пред-
ложения за промени в Ус-
тава на КСБ и Кодекса по 
професионална етика на 
строителя, „Разни“. 

Председателят на ОП 
на КСБ - Разград инж. Ге-
орги Изворов изтъкна за 
пореден път борбата, 
която води КСБ със сива-
та икономика, включител-
но и на местно ниво. 

„Този въпрос е обсъж-
дан многократно на за-
седанията на ОС и на 

Общите събрания на чле-
новете. Въпреки това, 
корупционните практики, 
нелоялната конкуренция и 
липсата на прозрачност 
при провеждане на тър-
говете за обществени 
поръчки  продължават 
да спъват работата на 
фирмите“, сподели инж. 
Изворов. Той наблегна и 
на проблема от последни-
те години с недостига на 
квалифицирани кадри, пре-
дизвикан от текучест-
вото на работниците в 

бранша и невъзможност-
та на строителните ком-
пании да осигуряват по-
стоянната им заетост. 

По-важните акцен-
ти от приетия план за 
дейността на ОП през 
2019 г. бяха:

- Участие в срещи с 
представители на мест-
ната власт и институции 
за съвместна дейност.

- Настояване за про-
зрачност на строител-
ните програми на общи-
ните в областта, както 
и за участие на експерти 
от КСБ при провеждане на 
търговете.

- Отразяване на добри 
практики на просперира-
щи строителни фирми в 
регионалните медии.

- Осигуряване на мак-
симална прозрачност на 
дейността на ОП.

Приети бяха отчети-
те, планът за дейност-
та на ОП – Разград през 

2019 г. и план-сметката 
за следващата година. 
За отчетния период от 
отговорност бяха осво-
бодени членовете на ОС. 
Обсъдиха се предложени-
ята за промени в Устава 
на КСБ, както и в Кодекса 
за професионална етика 
на строителя. 

В дискусията за про-
мени в Устава на Кама-
рата мненията, които 
се изразиха, бяха про-
тив предложението за 
изменение на мандат-
ността. Изтъкна се, че 
този текст ще се окаже 
неприложим след някол-
ко мандата поради фа-
кта, че в по-малките ОП 
има малък брой членове. 
Отхвърлянето на това 
предложение се гласува 
и записа като решение в 
протокола на събранието. 
Останалите предложения 
бяха приети. Одобрени 
бяха и предложенията 

за промени в Кодекса за 
професионална етика на 
строителя. 

В последната точка 
„Разни“ се разгледа про-
токолът от заседанието 
на Областния координа-
ционен съвет за изпъл-
нението на Националния 
план за действие за нама-
ляване риска от облъчва-
не с радон 2018 – 2022 г. 
Коментиран бе и Законът 
за обществените поръч-
ки, както и проблемът 
със строителните отпа-
дъци в Разградска област. 
Председателят на ОП 
инж. Изворов изтъкна не-
отложната необходимост 
от изграждане на депо за 
строителни отпадъци в 
региона, защото фирмите 
са принудени да плащат 
прекомерно високи такси 
при работата си на мест-
ните сметища. Всички 
подкрепиха направеното 
предложение.

и председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев. 

„Уважаеми строители, 
благодаря Ви за поканата 
да присъствам на събра-
нието. Община Бургас и 
ОП на КСБ – Бургас имат 
прекрасни взаимоотноше-
ния. Общината е и най-
големият инвеститор в 
бранша. Всичко, което чу-
хме в доклада на председа-
теля на местната струк-
тура на КСБ инж. Николов, 
е обнадеждаващо, защото 
показва, че Камарата е 
действително работеща 
организация“, сподели инж. 
Коралска. 

Инж. Терзиев запозна 
присъстващите с приори-
тетите в работата на ръ-
ководството на КСБ и със 
задачите, които се изпъл-
няват в момента. Той обър-
на внимание на липсата на 

квалифицирани 
кадри в стро-
и т е л с т в о т о, 
промените в за-
коните, касаещи 
бранша, борбата 
със сивия сектор 
и др. „Това, което 
представлява 
Бургас в момен-
та,  се  дължи 
както на ръко-
водството на 
общината, наче-
ло с кмета Ди-
митър Николов, 
така и на вас, 
строителите. 

Желая Ви още много бъде-
щи успехи“, каза председа-
телят на УС на КСБ. 

Делегатите на Об-
щото годишно отчетно 
събрание на ОП на КСБ 
– Бургас приеха и план за 
дейността за 2019 г. Той 
включва следване на ос-
новните политики за дей-
ността на КСБ. Обявено 
бе, че през бъдещия период 
ще се работи за издигане 
на авторитета, повиша-
ване на квалификацията, 
професионалната култура 
и подобряване на общест-

вения статус на Камарата 
и нейните членове. Сред 
другите приоритети ще 
бъдат решаване на кон-
кретни проблеми на члено-
вете на ОП, осъществява-
не на обратна връзка със 
строителните компании 
и подкрепа на активната 
позиция на КСБ по отно-
шение на нормативната 
база. Също така ще про-
дължи сътрудничеството 
с общините от региона и 
Областна администрация, 
като се запази практика-
та да се провеждат срещи 
с кметове, с ЕВН, ВиК и 
други институции. ОП на 
КСБ - Бургас ще подпома-
га дейността на фирмите 
чрез публикуване на анали-
зи и доклади, разработки 
на стандарти в сектора 
и международно сътруд-
ничество. Ще се популя-
ризира дейността на ОП 
и неговите членове чрез 
отразяване в медиите на 
проведени инициативи и 
мероприятия. Ще бъдат 
организирани срещи с ре-
гионалните структури на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране и Камарата на 
архитектите в България. 
Ще бъде проведен семинар, 
касаещ проблемите, съвре-
менните тенденции и пре-
дизвикателствата пред 
бранша, като има идея да 
продължи традицията в 
Бургаска област подобни 
събития да се организират 
и съвместно с ОП на КСБ – 
София и ОП на КСБ – Варна. 

Събранието продължи с 
отчети на КС за изминалия 
период и такъв за приходи-
те и разходите. Беше при-
ета план-сметка за след-
ващата година. Обсъдени 
бяха и промените в Устава 
на КСБ, касаещи мандат-
ността, както и тези в 
Кодекса за професионална 
етика на строителя. След 
дискусия предложените 
промени бяха приети от 
ОП на КСБ – Бургас.
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Членовете на Областното представителство обсъдиха проблемите в сектора 
Петя Борисова, 
ОП на КСБ – 
Велико Търново 

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите (ОП на 
КСБ) във Велико Търново 
проведе Общо годишно 
отчетно събрание. То се 
състоя на 26 септември 
в заседателната зала на 
местната структура на 
КСБ. Събитието откри 
председателят на ОП на 
КСБ - Велико Търново, инж. 
Любомир Шербетов. Гости 
на заседанието бяха Сто-
ян Гушлев, главен експерт 
Дирекция „Организацион-
на политика” в КСБ, и инж. 
Виктор Шарков, първи 
зам.-председател на На-
ционалния клуб на строи-
телите ветерани (НКСВ).

Дневният ред вклю-
чи приемане на отчет за 
дейността на Областния 
съвет (ОС) на ОП, отчет 
за дейността на предсе-
дателя на ОП, отчет за 
изпълнение на плана за 
приходи и разходи, както 
и на доклад на Контролния 
съвет на ОП за дейност-
та на Областния съвет, 
решение за освобождава-
не от отговорност на ОС, 
план за дейността на ОП 
и план-сметка за 2019 г. 
Събранието включи още 
обсъждане и приемане на 
предложения за промени в 
Устава на КСБ и в Кодекса 
по професионална етика 
на строителя. 

„В процеса на работа 
през периода септември 
2017 г. – август 2018 г. 
беше изпълнена голяма 
част от проектопрог-
рамата за 2018 г. на ОП 
на КСБ – Велико Търново. 
Проведоха се редица до-
питвания сред фирмите 
от региона относно не-
обходимостта от тех-
нически и изпълнителски 
кадри  по  строителни 
професии. Традиционно е 
сътрудничеството с ре-
гионалните структури на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното проек-
тиране, Камарата на архи-
тектите в България и на 
НКСВ във Велико Търново. 
До всички членове редов-
но бе свеждана информа-
ция за организираните от 
КСБ мероприятия на на-
ционално и местно ниво, 
за обсъждане проблеми-
те и насоките за разви-
тието на бранша, както 
и за представяне на нови 
строителни технологии и 
материали. Съобщавали 
сме и за тръжни процеду-
ри в региона, за поръчки за 
принудително премахване 
на незаконни строежи от 
РДНСК и др.“, заяви инж. 
Шербетов. По думите му 
редовно на срещи на чле-
новете на КСБ са канени 
и представители на Реги-

оналния клуб на строите-
лите ветерани от Велико 
Търново и Горна Оряхови-
ца. 

„Продължава сътрудни-

чеството ни с вестник 

„Строител”, 

където се отразяват 
всички важни събития и 
мероприятия на Област-
ното представителство“, 
подчерта инж. Любомир 
Шербетов. Той докладва, 
че за разглеждания период 
съвместно със „Строи-
телна квалификация” ЕАД 
са организирани два пъти 
курсове по ЗБУТ. Проведе-
но е и обучение за члено-
вете на КСБ във Велико 
Търново, Габрово и Тър-
говище относно Общия 
регламент за защита на 
личните данни на Евро-
пейския съюз (GDPR). ОП 
тържествено e отбеляза-
ло началото на строител-
ния сезон – Гергьовден, и 
професионалния празник 
– Димитровден. За инфор-
мация на членовете на 
КСБ ОП Велико Търново и 
на вписаните в Регистъ-
ра фирми са изпратени 
приетите решения на Ко-
мисията за ЦПРС, касаещи 
деклариране на минимален 

изискуем опит за обек-
ти - архитектурни забе-
лежителности, и новите 
изисквания, отнасящи се 
за трета категория на 
всички групи“, посочи инж. 
Любомир Шербетов и до-
пълни, че са проведени и 
редица неформални срещи 
с членовете на ОП на КСБ 
- Велико Търново, с цел 

обмяна на опит и диску-

тиране в по-широк кръг на 

различни проблеми, свърза-

ни със строителството.

В ОП за отчетния пе-
риод са проведени общо 5 
заседания. Към момента 
броят на фирмите членове 
на ОП на КСБ – Велико Тър-
ново, е 49. От септември 
2017 г. до август 2018 г. в 
регистъра на ОП са впи-
сани 9 строители. Към ав-
густ 2018 г. общият брой 
на вписаните строители в 
ЦПРС на ОП на КСБ - Вели-
ко Търново, е 137. От кой-
то по групи и категории:

- I група – първа кате-
гория – 11 фирми, втора 
категория – 8, трета ка-
тегория – 60, четвърта и 
пета категория – 46;

- II група – първа кате-
гория – 11 фирми, втора 
категория – 5, трета ка-

тегория – 14, четвърта 
категория – 3;

- III група – първа ка-
тегория – 4 фирми, втора 
категория – 3, трета ка-
тегория – 28.

- IV група – първа кате-
гория – 8 , втора катего-
рия – 5, трета и четвърта 
категория – 24 фирми.

- V група – 90 – средно 
във всички СМР. 

„Уважаеми колеги, ис-
кам да изкажа нашата 
благодарност и призна-
телност към инж. Шербе-
тов за това, че той беше 
един от сторонниците за 
учредяването на НКСВ, а 
също и на Клуба на строи-
телите ветерани във Ве-
лико Търново”, заяви инж. 
Виктор Шарков.

Стоян Гушлев поздрави 
присъстващите от името 
на председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев и 
изп. директор на Камара-
та инж. Мазнев. „Идеята 
на срещите на админи-
страцията с ОП по места 
е сближаване с членове-
те на КСБ и изграждане 
на контакти с местните 
власти, присъстващи на 
мероприятията“ ,  каза 
той. В своя доклад Стоян 
Гушлев запозна членове-
те на Общото събрание 
с основните насоки в дей-
ността на КСБ за периода 
от встъпване на новото 
ръководство. Той подчер-
та, че 

приоритет в работата е 

организирането на работ-

ни срещи с институциите, 

имащи отношение към 

строителния сектор, 

както и с агенции, ра-
ботодателски и синдикал-
ни организации. За крат-
кото време до момента 
ръководството на КСБ 
е осъществило връзка с 

министрите на всички 
ресорни ведомства. Про-
ведени са разговори с ръ-
ководствата на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
Агенцията по обществе-
ните поръчки, Дирекцията 
за национален строителен 
контрол, както и с редица 
браншови структури.

„КСБ създаде работ-
ни групи с експерти от 
представители на всички 
сродни организации, кои-
то изготвят общи ста-
новища и предложения за 
промени в нормативните 
актове. Камарата внесе 
в Народното събрание и 
редица предложения, ка-
саещи изменения в Зако-
на за устройство на те-
риторията и в Закона за 
обществените поръчки“, 
каза Гушлев. 

„В началото на 2019 г. 
ще бъде олекотена про-
цедурата за подаване на 
заявления в ЦПРС, като 
се въведе възможността 
за използване на квалифи-
циран електронен подпис. 
Ще се запази и старият 
начин за обработка на 
документи на хартиен 
носител“, информира той. 
Стоян Гушлев представи 
и дейността на Дирек-
ция „Организационна по-
литика”, като сподели, че 
водещата цел е „да акти-
визира Областните пред-
ставителства на КСБ 
целенасочено да работят 
за изграждането на една 
по-силна и по-ефективна 
връзка с фирмите членове 
на Камарата“.

В точка „Разни“ от 
дневния ред се проведе 

дискусия по актуални 

въпроси, свързани с дей-

ността на КСБ. 

Обсъдена бе темата 
за проект на Закон за хо-

рата с увреждания. Чле-
новете на ОС смятат, 
че държавата не трябва 
да абдикира от своите 
задължения да се грижи 
за тези граждани, като 
прехвърля отговорността 
изцяло на работодатели-
те. Присъстващите спо-
делиха, че е неприемливо и 
нововъведението в пред-
приятията да има квоти 
за хора с увреждания и 
санкции за работодатели, 
които не ги изпълняват. 
Това е един нов данък за 
бизнеса, при който не е 
отчетен факторът, че в 
сектори като „Строител-
ство“ много трудно може 
да се намери заетост за 
хора с увреждания поради 
ограничените длъжности, 
които могат да се зае-
мат.

Обърна се внимание и 
на въпроса за сивия сек-
тор в строителството и 
как може да се реши про-
блемът с нерегламенти-
раните бригади, които не 
са вписани в ЦПРС. „Знаем, 
че КСБ работи за проме-
ни относно вписването в 
Регистъра, но как могат 
да бъдат санкционирани 
бригадите, като те чисто 
юридически не съществу-
ват, и кой е органът, кой-
то ще осъществи контрол 
върху тях?“ – интересу-
ваха се присъстващите. 
Членовете на ОС считат 
за необходимо в концепци-
ята за борба срещу сивия 
сектор изрично да се раз-
вият основните функции 
на органа за мониторинг 
и контрол.

По време на Общото 
събрание постъпи пред-
ложение, свързано с изис-
кванията за фирмите, впи-
сани ЦПРС, изпълняващи 
строителство в трета 
група: строежи от енер-
гийната инфраструкту-
ра. Идеята е енергийната 
група да се разграничи от 
останалите три, защото 
сега в нея изискванията 
за НПП, ДМА и брой хора са 
еднакви, както за остана-
лите. Промяната ще вземе 
предвид това, че обемът 
на работа в ел. групата е 
доста по-малък, отколко-
то в останалите, и труд-
но може да се покрият и 
поддържат изискванията 
във високите категории. 
Друго предложение бе при 
деклариране на НПП да се 
взема предвид оборотът, 
обвързан само със строи-
телни работи, а не цели-
ят обем, който фирмата е 
реализирала, защото той 
често не е от строителни 
дейности.

Присъстващите се 
обединиха около идеята 
дискутираните въпроси 
да бъдат представени на 
ръководство на КСБ за 
разглеждане и изказване 
на експертно мнение.

Снимки авторът
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Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана: 

Вестник „Строител“ е предпочитаното 
от мен и от екипа на моята фирма четиво

Янка Филипова,
ОП на КСБ – 
Монтана,
Мартин Славчев

Инж. Кирилова, Вие сте 

председател на ОП на КСБ 

- Монтана. Разкажете мал-

ко повече за себе си, как се 

ориентирахте към строи-

телния бранш? 

Висшето си образова-
ние завърших във Висшето 
строително училище „Любен 
Каравелов“ в София, специ-
алност „Строителство на 
сгради и съоръжения”. Упра-
вител съм на фирма „Мото-
Макс 2002“ ООД, която е 
създадена през 2002 г. и от 
самото начало се занимава 
със строителство. Родите-
лите ми имат дългогодишен 
семеен бизнес в сектора и 
така и аз се насочих именно 
към този бранш. 

За председател на Об-
ластното представител-
ство на Камарата в Монта-
на бях избрана през 2016 г. 
Като ръководител на фирма, 
която е член на КСБ, мога да 
кажа, че Камарата е органи-
зация с утвърден характер. 

Какво е състоянието 

на строителния сектор в 

област Монтана? Колко са 

фирмите, вписани в Цен-

тралния професионален 

регистър на строителя 

(ЦПРС), колко са членове на 

Камарата? Как осъщест-

вявате диалога и обратна-

та връзка със строителни-

те фирми от региона?

Лично аз смятам, че 
строителният бранш в 
нашата област все още е 
в затруднено положение. 
Борим се с недостига на 
квалифицирани кадри. Забе-
лязвам, че хората, които са 
в трудоспособна възраст, 
независимо дали са по-млади 
или по-стари, квалифицира-
ни или не, все още предпочи-
тат емиграцията от това 
да работят тук. Фирмите, 
вписани в ЦПРС, към момен-
та са 37, а членовете на 
Камарата са 12.

Диалогът и обратната 
връзка с фирмите се осъ-
ществява главно чрез елек-
тронната поща на Област-
ното представителство, но 
никога не сме отказвали и 
няма да откажем лични сре-
щи при проявено желание за 
такива.

Кои са най-значимите 

обекти, които се изпъл-

няват на територията 

на ОП? Кои са проектите, 

които се очаква да бъдат 

реализирани? На какво раз-

чита браншът за работа 

през настоящата година? 

През последната година 
в Монтана бяха рехабили-
тирани няколко улици. Също 
така има и няколко санирани 
блока по Националната про-
грама за енергийната ефек-
тивност на многофамилни-
те жилищни сгради. 

Браншът разчита на 
значително нарастване на 
работата в региона. Аз ми-
сля, че всеки един от нас, 
строителите, може да се 
разгърне значително пове-
че от професионална гледна 
точка при наличие на пове-
че обекти, разбира се. Не на 
последно място браншът 
разчита и на намиране на 
персонал.

Как оценявате взаимо-

действието с местната 

власт и с регионалните 

структури на останалите 

браншови организации?

Комуникацията с мест-
ната власт и с регионални-
те структури на останали-
те браншови организации е 
на добро ниво.

Кои са най-честите 

проблеми, с които мест-

ните фирми се сблъскват, 

и как виждате ролята на 

Камарата за тяхното ре-

шаване? 

Освен гореспоменати-
ят проблем с липсата на 

работната ръка мога да до-
бавя, че немалка пречка за 
бранша си остава сивият 
сектор, който с годините 
не намалява. Обръщам вни-
мание, че това също е един 
от предпочитаните видове 
заетост на хората преди 
емиграция. Смея да твърдя, 
че и двете са опасни за биз-
неса. Решение винаги има. 
Вярвам, че ще се стигне 
до такова, но пътят, кой-
то трябва да се извърви, е 
доста дълъг. Единственото, 
което ме радва, е, че все пак 
сме поели в правилната по-
сока и че този проблем се 
коментира в Камарата и се 
работи по него.

Проведохте годишно 

Общо събрание на струк-

турата. Какво отчетохте 

за изминалия период, успе-

шен ли беше той и какво 

предстои в работата на 

ОП на КСБ - Монтана? 

Да, през септември про-
ведохме Общо събрание, на 
което представихме от-
чет за дейността на ОП на 
КСБ – Монтана, и план за 
дейността за новата от-
четна година.

КСБ предприе промяна 

във връзка с изготвянето 

на бюджетите на ОП на 

КСБ, как гледате на новия 

модел, по-добър ли е за ОП 

и за организацията като 

цяло? 

Засега не мога да изра-
зя мнение дали новият модел 
ще е по-добър или не. Смя-

Янка Филипова,
ОП на КСБ – Монтана

Областното пред-
ставителство на КСБ в 
Монтана проведе Общо 
годишно отчетно събра-
ние. То се състоя на 20 
септември в офиса на 
ОП. Присъстваха пред-
ставители на 6 от 12-
те фирми членове - инж. 
Румен Ангелов, член на 
Областния съвет, инж. 
Стефан Костов, член на 
Контролния съвет (КС), 

инж. Борислав Борисов, 
представляващ две дру-
жества, Добрина Илиева, 
инж. Ангел Стефанов и 
Татяна Мичева, експерт 
с ресор „Екология“ в отдел 
„Анализи, строителство, 
професионална квалифика-
ция и мониторинг“. 

С единодушие и без 
забележки бяха приети 
от чет и  з а  дей н о с т -
та на Областния съвет 
(ОС) и на председателя 
на ОП на КСБ – Монта-
на, от 01.09.2017 г. до 

31.08.2018 г. За същия пе-
риод бяха приети отчет 
за изпълнение на плана за 
приходи и разходи - доклад 
на КС на ОП Монтана за 
дейността на ОС. Взе се 
решение за освобождава-
не от отговорност на ОС 
на ОП на КСБ – Монтана. 

Участниците в съ-
бранието приеха план за 
дейността и план-смет-
ка на ОП за 2019 г. И през 
следващата година ОП 
на КСБ – Монтана, ще 
продължи да консултира 

строителите във връзка 
с подаване на заявления 
по отделните процедури 
в ЦПРС. Ще се работи 
за решаването на опре-
делени задачи. Ще се ак-
центира и върху поддър-
жането и подобряването 
на комуникацията между 
ОП на КСБ – Монтана, и 
строителните фирми. 
Бяха обсъдени и приети 
предложенията за про-
мени в Устава на КСБ и в 
Кодекса по професионална 
етика на строителя.

там, че времето ще покаже.

Кои според Вас в сегаш-

ния момент са най-важни-

те приоритети на КСБ, 

накъде трябва да насочи 

усилията си браншовата 

организация, така че да е 

най-полезна на своите чле-

нове?

Организирането на без-
платните обучения по ЗБУТ 
е добра практика, която е 
много положителна за всички 
фирми. Същото се отнася и 
за курсовете за повишаване 
на квалификацията на пер-
сонала. Може да се пред-
приемат още действия по 
проблемите с възлагането 
на обществените поръчки и 
сивия сектор.

Как виждате на местно 

ниво реализацията на ос-

новните политики на КСБ 

през настоящата година? 

Виждам положителен 
ефект от реализацията на 
основните политики на КСБ 
на местно ниво. Надявам се 
на успешна година и повече 
работа за фирмите от об-
ластта.

Какво е мнението Ви за 

вестник „Строител“, има-

те ли препоръки към бран-

шовото издание?

Вестникът е много инте-
ресен. Това е предпочитано-
то от мен и от екипа на моя-
та фирма четиво. Изданието 
е изключително полезно за 
всички хора, занимаващи се 
със строителство. Пожела-
вам на целия Ви екип градив-
на, добра и успешна работа 
и да си останете все така 
обичаният от всички нас 
вестник.

Снимки в. „Строител“
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Само след броени дни 
емблематичната българ-
ска група „Акага“ ще отбе-
лежи 27 години на сцената 
с голям концерт в зала 1 
на НДК на 9 октомври. Те 
са подготвили атрактив-
но мултимедийно шоу, кое-
то ще обхване различните 
периоди от развитието на 
формацията. На огромни 
екрани ще бъдат показани 
непоказвани до този мо-
мент архивни кадри на гру-
пата, съчетани с модерна 
визия. Вестник „Строи-
тел“ е медиен партньор на 
събитието.

От 11 години „Акага“ е 
в постоянен състав – Кра-
симир Куртев (бас, вокал), 
Иво Казасов (тромпет, во-
кал), Георги Велев (тром-
пет, вокал), К. Кирилов – 
Джоджо (тромбон, вокал), 
Д. Митев – Дънди (ба-
рабани), Петър Главанов 
(китари) и Калин Петров 
(клавишни).

Те обаче няма да са 
единствените действа-
щи лица на 9 октомври, 
защото в спектакъла ще 
се включат и някои от 
най-успешните български 
музиканти, които са били 
част от групата през 

всички тези 27 години. 
Сред тях са Ясен Велчев 
от „ТЕ“, който свири в 
„Акага“ в продължение на 
10 години; Цветан Недял-
ков от „Ку-Ку Бенд“; Крис-
тиян Александров – бивш 
барабанист на „Акага“, а 
в момента един от най-

изявените джаз пианисти 
в Канада; Калин Вельов и 
още много други. На сце-
ната ще се изявят и арти-
стите Станимир Гъмов, 
Митко Павлов и Камен 
Алипиев, които също имат 
много общи преживявания 
с групата. Гост-участия-

та обаче не се изчерпват 
с това, защото публика-
та ще се срещне и с ня-
кои други добре познати 
български певци, с които 
„Акага“ са имали общи про-
екти. Феновете ще могат 
да си купят и новия албум 
на групата, който ще бъде 
издаден на винил специал-
но за случая.

Музикалният път на 
„Акага“ започва през да-
лечната 1991 г., като пър-
воначалната идея е това 
да бъде изцяло инструмен-
тална група, която твори 
в напълно непознат стил 
за страната ни. Експе-
риментът се оказва ус-
пешен и година по-късно 
музикантите издават 
два албума, и получават 
покана от проф. Хачо Боя-
джиев да станат група на 
Българската национална 
телевизия. 

Популярността им 
расте и те се включват в 
разнообразни фестивали и 
в почти всички джаз фору-
ми в страната, като сти-
гат дори до престижния 
фестивал в швейцарския 
град Монтрьо. 

Все още може да наме-
рите билети за концерта 
на „Акага“ на цени между 
15 и 50 лв. в разпростра-
нителската мрежа на 
Eventim.

„ На  г раницата 
межд у  б ол кат а  и 
страданието мом-
чето се превръща 
в мъж“, казва Емил 
Затопек. Именно с 
тази философия, като 
достига предела на 
възможностите на 
собственото си тяло, 
той се превръща във 
феноменален бегач и 
един от най-славните 
спортисти в света. 
На олимпийските игри 
в Лондон през 1948 г. 
побеждава в бягането 
на 10 000 м и се класи-
ра втори на 5 000 м. Но Затопек не смята това за 
свой голям успех. На следващата олимпиада успява да 
извоюва за Чехословакия три златни медала и става 
легенда, но прибавя към това и още една собстве-
на победа – опълчва се срещу режима в подкрепа на 
своя колега Станислав Юнгвирт и успява да принуди 
властите да пуснат младия атлет на олимпиадата. 
В графичната новела „Затопек“ можете да съпрежи-
веете успехите му и запознанството с най-голямата 
му любов –Дана, благодарение на текста на Ян Новак 
и на завладяващия визуален изказ на Яромир 99 (псев-
доними на художника Яромир Швейдик). 

Емил Затопек е единственият бегач в истори-
ята, спечелил златни медали на 5000 м, 10 000 м и 
маратон на една и съща олимпиада (Хелзинки, 1952).

Той е родоначалник на необичайни тренировъчни 
методи, като интервалните тренировки и метода 
на хиповентилацията. Носител е на 18 световни ре-
корда на дистанции от 5 до 30 км. Непобеден е на 
дистанция от 10 000 м в продължение на 6 години 
(1948-1954) в 38 поредни състезания. Той е и първият, 
пробягал това разстояние за по-малко от 29 минути, 
и 20 км за по-малко от час. Затопек е прочут и с 
това, че винаги е приветлив, добронамерен и прия-
телски настроен към съотборниците и съперниците 
си. През 2013 г. списание Runner's World го обявява за 
най-великият бегач на всички времена.

Поводът е 27 години на сцена

Третият фестивал за 
нова музика от Испания и 
Латинска Америка ще се 
проведе в началото на ес-
ента в София. Концерти-
те в програмата на Olé 
Festival ще са на 11, 18 и 
24 октомври в Sofia Live 
Club. Организаторите са 
предвидили и богата съ-
пътстваща програма с 
най-новите испански до-
кументални филми, посве-
тени на музиката и тан-
ца. Прожекциите ще са в 
Дома на киното на 7, 8 и 9 
октомври.

На 11 октомври кон-
цертната част на фес-
тивала  ще започне с 
фламенко джаз изпълне-
ния от Антонио Серано 
и Антонио Санчес. Те ще 
представят спектакъл 
в памет на легендарния 
Пако де Лусия, с когото са 
имали честта да работят 
и ги свързват години спо-
делен опит, много музика и 
преживявания. Концертът 
в София ще представи 
емблематични теми, сви-
рени с гениалния кита-
рист, както и композиции, 
вдъхновени от личността 
на фламенко легендата и 
свързани с документалния 
филм „Пако де Лусия: тър-
сенето“, който ще бъде 
представен в Дома на ки-
ното. 

На 18 октомври ще 
може да чуете флейтист-

ката Мария Торо, която 
композира музиката си, 
като я съчетава с елемен-
ти от различните осо-
бености на държавите, в 
които живее и твори. В 
последните пет години 
това са Испания, Швейца-
рия, САЩ и Бразилия, къ-
дето изнася и концерти. 
В София тя ще представи 
първия си албум A Contraluz 
(2014), композиран в Швей-

цария, звучал в различни 
европейски градове и запи-
сан в Ню Йорк (2017). Тръг-
вайки от фламенкото и из-
раствайки в джаза, Мария 
Торо чертае пътя на своя 
собствен музикален език. 
Постоянните й пътувания 
й позволяват да се вдъхно-
вява от творци в различни 
точки по света. 

Quen t i n  ga s  &  Lo s 
zíngaros, които ще се из-

явят на сцената на Sofia 
Live Club на 24 октомври, 
са сайкъделик рок група 
от Севиля. Те канят бъл-
гарската публика на раз-
ходка из сухите южни ис-
пански земи в полет към 
многоцветните небеса 
на психеделията. Крити-
ката определя албума им 
Caravana като едно от 
най-интересните музи-
кални предложения на го-
дината. Рокаджиите от 
Севиля обещават едно 
силно преживяване с тех-
ния психеделичен фламен-
ко рок и ни приканват да 
полетим във времето. 

Освен документал-
ния филм на режисьора 
Франсиско Санчес „Пако 
де Лусия: търсенето“, в 
програмата на Olé Festival 
очаквайте и две продукции 
за две силни жени: едната 
– за съдбата на фламенко 
танцьорка, а другата – за 
хореографията и разчуп-
ването на клишетата в 
традиционния танц. Ин-
тересната история на 
един испански музикант 
ще ни отведе до Сенегал, 
за да усетите африкан-
ските ритми в Казаманс. 

Различни категории 
билети, както и фести-
вален пропуск за трите 
концерта, може да купите 
онлайн на olefestival.com, 
както и в магазин „Дюкян 
меломан“.

Флейтистката Мария Торо композира музиката си, като я 

съчетава с етноелементи от държавата, в която твори

Антонио Серано и  Антонио Санчес ще представят спектакъл 

в памет на легендарния фламенко китарист Пако де Лусия

Михаел и Дафна са съ-
крушени, когато военни 
идват в техния дом със 
съобщение, че синът им 
Йонатан е мъртъв. Миха-
ел се чувства още по-зле 
от безмерно скърбящите 
роднини и от представи-
телите на военната бю-
рокрация, които изказват 
своите съболезнования. 
Докато жена му си почива 
с помощта на успокоител-
ни, той попада във вихруш-
ка от ярост, за да прежи-
вее една от най-тежките 
житейски ситуации, над-
минаваща дори сюрре-
алистичните военни из-
живявания на сина му…

Режисьорът Самуел 
Маоз споделя, че идеята 
за филма е дошла от един 
инцидент, който се е слу-
чил с него преди много 
време: „Всеки ден по-голя-
мата ми дъщеря ставаше 
твърде късно за училище. 
Всеки път тя ме молеше 
да й извикам такси и това 

взе да ни струва много 
пари. Усетих, че ситуаци-
ята започва да влияе и на 
образованието й, затова 
една сутрин отказах да 
й извикам такси и й казах 
да хване автобуса, както 
правят всички. Поспорих-
ме малко, но тя трябваше 
да се научи по трудния на-
чин да става навреме. Ав-
тобусът, който й върше-
ше работа, беше с номер 
5. Половин час след като 
дъщеря ми излезе, чух, че 
терористи са взривили 
автобус по линия 5 и са 
убили много хора. Опитах 
се да й се обадя, но, раз-
бира се, линиите бяха бло-
кирани от многото хора, 
които искаха да се чуят 
с близките си. Изживях 
най-ужасния един час от 
живота си. Беше по-лош 
от целия военен ад, който 
преживях в армията. След 
час тя се прибра. Беше 
изпуснала взривения ав-
тобус“.
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Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 2 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта
 Рекламни банери пред балната зала
 3 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)

Камарата на строителите в България 
има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Официален медиен партньор

ГОДИШЕН БАЛ

Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата 
на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, 
партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. 

26 октомври 2018 г., зала „Роял“ на  „София хотел Балкан“

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

Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 

Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF  IBAN: BG27RZBB91551004809103

Срок за заявяване на участие:

15 октомври 2018 г.

Ще бъдат връчени и наградите 
на Камарата на строителите 

за най-добра строителна практика 
през 2017 година

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните гости 

и номинираните фирми – 250 лв. (без ДДС). Местата са ограничени.

Очакван брой гости

Очакваме балът да бъде посетен от 
близо 350 представители на централна-
та власт и водещи строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор

- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – 
институции и потенциални бизнес партньори.

- Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.
- Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИКСБ – АНАЛИЗИИНТЕРВЮ
Мониторинг на 
обществените поръчки – 
юли 2018 г.

Дончо Барбалов, 
зам.-кмет на 
Столичната община

Байройт – 
баварската мека 
на операта

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ в 
категория „Печатни 

медии“

Наградата на НСОРБ „Медиен 
глас на общините“, 2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 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 

тематика и за точно и обективно 
отразяване дейността на съдебната 

система

Наградата за 2014 г. на 
Националната асоциация 
на медиаторите и Съюза 

на юристите в България за 
специален принос и подкрепа за 
утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
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Елица Илчева

Плаващите карава-

ни са нещо, за което се 
мисли отдавна. Първите 
опити за създаване на ам-

фибийни домове на колела 
датират от 60-те години 
на миналия век, но така и 

не успяват да се наложат 
на пазара. Германската 
компани я  Caravanboat 
обаче се надява да про-
мени това. Departure One 
е 9-метров хибрид между 
каравана и лодка. На суша-
та се превозва с ремарке, 
снабдено с лебедка за 
спускане на вода. Авто-
мобилът е проектиран в 

съответствие с европей-
ските стандарти и отго-
варя на всички условия за 
безопасност. 

В жилищния модул има 
четири легла, кухненски 
блок, душ, санитарен възел 
и всекидневна. Покривът 
може да се използва като 
палуба за отдих. Запасът 
от прясна вода и гориво 

стига за две денонощия 
автономно плаване. 

Когато не е свързана 
с електрическата мрежа 
на сушата, Departure One 
се отоплява и охлажда 
от специална система, 
захранвана от бензинов 
генератор. Той осигурява 
и 220-волтово електри-
ческо напрежение, подпо-
маган от слънчеви пане-
ли на покрива. В задната 
част е разположена малка 
тераса, от която се осъ-
ществява управлението. 
Задвижването е поверено 
на извънбордови мотор с 
мощност 11 кВт/15 к.с.

Caravanboat е базирана 
в Рощок, но Departure One 
се сглобява в Хамбург. Ба-
зовата цена на плаващата 
каравана е 58 хил. евро.

И ако караваната – лод-
ка е измислена за това, да 
създаде условия за актив-
на почивка, то странните 
превозни средства, дело на 
французите от Renault, са създадени да облек-
чат работата и градския трафик в пиковите 
часове. Автономната роботизирана кола е все 
още под формата на концепция, разполага с 
адаптирани към шасито и околната среда ро-
ботизирани модули и се нарича EZ-PRO.

Все пак камиончето не е напълно авто-
номно. В центъра му има място за спедитор, 

който контролира доставки-
те на товари и услуги. Иначе 
самите превозни средства 
могат да се движат плътно 
в колона по няколко или самос-
тоятелно. Всичко зависи от 
обема на товарите. Клиенти-
те пък могат да следят чрез 
мобилно приложение своите 
пратки по всяко време.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Пепеляшка посади 
последната тиква  
в бостана, облегна се  
на мотиката и въздъхна  
с уморено задоволство:

 - Още три-четири месеца 
и отварям автосалона.

Прегръщат
старо училище 

в модерна 
галерия

Забавен кадър
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ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 
НАДЗЕМЕН 

Тип „ХН“ за пожарогасене 
и инсталиране във 

водоснабдителните 
системи, DN 80 PN10/16

ОТ ГОРЕЩО 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА

ПРОИЗВЕДЕН  
В БЪЛГАРИЯ 

НОВ 

Сертификат за постоянство 
на експлоатационните 

показатели 1814 – CPR-
169 съгласно БДС EN 

14384:2005

„ОРУДИЦА-2000“ ООД – гр. Елхово, е из-
вестна и утвърдена на българския пазар 
като производител на свързващи елемен-
ти за водопреносни мрежи и системи за 
питейно-битово водоснабдяване и напои-
телни системи:

✓ Чугунени отливки – фасонни части и 
водопроводна арматура – жиба, фланцови 
съединения, скоби водовземни, чугунени 
фланци, капаци шахтови, скари шахтови, 
охранителни гърнета за спирателен кран 
и др.

✓ Стоманени фланци и изделия за  
водопроводи.

✓ Пожарен хидрант надземен с пета.

гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски“ №169 
тел./факс: 0478 / 88 132, GSM: 0888 78 79 52 
e-mail:orudica@mail.bg   web:www.orudica.com
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ПЕТА ЗА 
ПОЖАРЕН 
ХИДРАНТ

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

РЕКЛАМНА ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018

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.

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

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

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см (само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


