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Мирослав Еленков

„В изпълнение на програмата на правител-
ството и на приоритетите, които сме си по-
ставили, АМ „Струма“ „порасна“ с 24 км.“ Това 
заяви министърът на регионалното развитие 
и благоустройството Петя Аврамова при от-
криването на новоизградения участък на магис-
тралата – лот 3.3 между Кресна и Сандански. 
Обектът е реализиран по проекта „АМ „Струма“ 
– лот 3.1, лот 3.3 и тунел „Железница“, който 
се съфинансира от Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и от националния бюджет чрез 
Оперативна програма „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 
– 2020“). Изпълнител на проектирането и стро-
ителството е Консорциум „Струма Лот 3.3“ с 
водещ партньор „ГБС – Инфраструктурно стро-
ителство“ АД и участници – „Пътстрой-92“ АД, 
„Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД. 

На церемонията присъстваха и министърът 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Росен Желязков, председателят 
на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 
инж. Светослав Глосов, народни представители 
и кметове. От страна на изпълнителите в це-
ремонията участваха инж. Симеон Пешов, пре-
зидент на „Главболгарстрой Холдинг” АД и поче-
тен председател на Камарата на строителите 
в България (КСБ), проф. д.т.н. инж. Цоло Вутов, 
управител на „Геотехмин” ООД, инж. Камен Пе-
шов, председател на Надзорния съвет на „Глав-
болгарстрой Холдинг“ АД и управител на „ГБС 
- Инфраструктурно строителство“ АД, д-р инж. 
Владимир Вутов, изп. директор на „Геострой” АД, 
Доминик Хамерс, изп. директор на „Геотехмин” 
ООД, д-р инж. Петко Николов, изп. директор на 
„Пътстрой-92” АД, д-р Иван Вутов, изп. дирек-
тор на „Геотрейдинг“ АД.
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Лот 3.3 между Кресна и Сандански беше открит предсрочно
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Благодарение на 
строителния бранш 
България става все по-
добро място за живеене 
и правене на бизнес

Томислав Дончев, заместник 
министър-председател:

ЧЕСТИТА
КОЛЕДА!
Бъдете здрави
и истински 
щастливи! 
Нека гордостта 
и радостта от 
постигнатото 
изпълват 
дните Ви, а 
щедростта и 
благородството 
Ви дават сили за 
нови добри дела!

От екипа на в. „Строител”
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21 декември

Инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ

25 декември

Проф. д-р инж. Добрин Денев, член на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Емил Христов

С тържествен водос-
вет бе направена първа 
копка на модерен жили-
щен комплекс „Черковна 
резиденс“ в София. Той се 
изгражда в непосредстве-
на близост до изхода на 
бъдещата метростанция 
„Владимир Вазов“ – карето 
между ул. „Черковна“, хра-
ма „Света Богородица“ и 
бензиностанцията на бул. 
„Владимир Вазов“. Строи-
телен мениджър на обек-
та е „Пайп Систем“ АД, а 
инвеститор е „Черковна 
инвест“ ООД. На събити-
ето присъства изп. дирек-
тор на „Пайп Систем“ АД 
инж. Николай Чомаковски, 
който е и член на УС на Ка-
марата на строителите в 
България.

Иновативният проект, 
който е с разгъната за-
строена площ 29 000 кв. м, 
се състои от три сгради 
и включва в себе си 8 жи-
лищни секции. Комплексът 
ще разполага и с вътре-
шен двор със зони за по-

чивка, като ще има оси-
гурен достъп до всеки от 
входовете на зданието. 
Предвидени са пробиви във 
фасадата през три нива 
тип patio, които ще обеди-
нят вътрешното и външ-
ното пространство, ще 
подобрят циркулацията на 
въздуха и ще вкарат мно-
го светлина от юг и запад. 
Зданията ще се състоят 
от партер, шест типови 
и два терасовидни етажа. 

От „Пайп Систем“ АД 
ще изпълнят проекта с ви-
сококачествени материа-
ли, облицовка с etalbond, 
PVC с петкамерен профил, 

фолирана в цвят графит, 
троен стъклопакет с де-
белина 32 мм, с отваряе-
мост съгласно архитекту-
рен проект. Търговските 
обекти и penthouse апар-
таментите на последни-
те два терасовидни ета-
жа ще са с алуминиева 
дограма и с „прекъснат 
термомост“. Апартамен-
тите ще разполагат с 
входни блиндирани врати с 
включен обков, тристран-
но заключване, касова бра-
ва, секретен патрон, бро-
нировка, обхватна каса, 
шпионка и дръжка неръж-
давейка с покритие CPL.

Снимка авторът

Уважаема г-жо Николова, 
Скъпа Рени,
Приемете най-сърдечните ни поздрави по случай Вашия юбилей от името 

на Съвета на директорите и от екипа на вестник „Строител“!
За нас Вие сте движещата сила на в. „Строител“ – гласът на КСБ и бранша 

пред обществото. Именно с Вашите непрекъснати усилия и професионализъм 
изданието се развива, става все по-добро и получава награда след награда. 
С Вашия опит и умения в. „Строител“ продължава да утвърждава авторитета 
си на отговорна и професионална медия, посочвана като важен и надежден 
източник на информация за бранша, институциите на държавната и местната 
власт.

 За Съвета на директорите Вие сте не просто главен редактор и прокурист 
на в. „Строител“, а приятел и новатор, преследващ най-високите цели, на когото 
винаги може да се разчита.

Приемете нашите адмирации и за това, че създадохте от екипа на вестника 
едно семейство, че винаги подкрепяте колектива, че отстоявате правата на 
журналистите от медията. Вие не просто давате шанс на всеки един във в. 
„Строител“ да развива уменията си, но  откривате и скритите заложби в хора-
та. Поздравяваме Ви и за това, че сте  изключителен организатор и истински 
професионалист не само при организацията на събитията на КСБ и вестник 
„Строител“, но и при генерирането на нови идеи и предизвикателства. Както 
Линкълн е казал: „Не е важно колко години има в твоя живот, а колко живот – в 
твоите години“.

Пожелаваме Ви здраве, щастие и любов, сили и късмет, за да реализирате 
всички настоящи и бъдещи проекти!

С уважение, 

ДО
Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА 
ПРОКУРИСТ И ГЛ. РЕДАКТОР 
НА В. „СТРОИТЕЛ“
ПР НА КСБ

Инж. Пламен Пергелов
 Председател на СД
 на „Вестник Строител“ ЕАД

Инж. Любомир Качамаков 
 Член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД,
 член на ИБ и УС на КСБ

Инж. Благой Козарев 
 Член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД,
 член на ИБ и УС на КСБ

София, 14 декември 2018 г.
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Честито Рождество 
Христово!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В навечерието  на 
най-светлия християнски 
празник – Рождество Хри-
стово, бих искал от името 
на Управителния съвет на 
Камарата на строители-
те в България и от мое 
име да се обърна към Вас 
с най-искрени поздрави и 
пожелания. Годината, коя-
то изпращаме, беше динамична и изпълнена с редица предизви-
кателства, но това не ни спря в нашата дейност за реализиране 
на политиките на КСБ в интерес на строителния бранш. Дори 
напротив, трудностите, пред които бяхме изправени, ни напра-
виха по-силни. През 2018-а показахме, че КСБ е единна и строите-
лите заедно отстояват интересите на бранша, че сме значима 
организация, от която зависи просперитетът и доброто име 
на страната. Отправихме важни послания: „Искаме да живеем 
и работим в България! Искаме спокойствие и предвидимост в 
бранша!”

През 2018 г. ръководството на Камарата насочи своите 
усилия за промени в законодателството, касаещо строително-
инвестиционния процес. Проведохме интензивна поредица от 
срещи с отговорните за бранша институции, с парламентарно 
представените партии и с други браншови организации. Бяхме 
активни не само на централно ниво, но и по места – ръковод-
ството посети почти всички Областни представителства в 
страната и се запозна с проблемите, пред които са изправени 
регионалните структури на организацията. 

Продължихме да правим и добро! Успешно бе финализирана 
и една от най-големите благотворителни инициативи в 10-го-
дишната история на Камарата – поетият от фирми членове на 
организацията ангажимент да изградят безвъзмездно 10 къщи за 
най-тежко пострадалите от трагичния инцидент в с. Хитрино.

Реализирахме успешно и традиционните събития, организи-
рани от КСБ в партньорство с в. „Строител“ – Осмия дискусио-
нен форум за предстоящите предизвикателства пред сектора 
през 2019 г., Петата изложба с подкрепата на Столичната общи-
на, Бала по повод Деня на строителя, Осмата водна конференция.

Скъпи колеги, през 2019 г. ни очаква изпълнението на важни 
за бранша цели и проекти. Ще продължим да доказваме, че Ка-
марата е силна и значима организация, която може да води от-
крит диалог с държавната и с местните власти, с институции 
и организации, за да защитава интересите на членовете си, но 
и на държавата и обществото, и е търсена и ценена със своя 
експертен капацитет. Нека заедно отстояваме авторитета 
на КСБ и с общи усилия да издигаме престижа на строителния 
бранш в България и по света! 

Пожелавам на Вас, на Вашите семейства и близки, на Вашите 
екипи – здраве, радост и щастие! Нека Новата година Ви донесе 
нови идеи, нестихваща енергия за реализацията им, отлично из-
пълнени обекти и удовлетворение от построеното!

Светла Коледа и много успехи и късмет през Новата 2019 г.! 

Инж. Илиян Терзиев 
Председател на УС на КСБ

Инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ:

Георги Сотиров

По случай настъпващите 
коледни и новогодишни праз-
ници секция „Строителна на-
ука и образование” към НКСВ 
събра представители на 
строителния бранш и наука 
от близкото минало. На тър-
жествената вечеря в Уни-
верситета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ) сред ветераните има-
ше и строителни мениджъри, 
и авторитетни преподава-
тели. Сред гостите бяха изп. директор 
на Камарата на строителите в България 
(КСБ) инж. Мирослав Мазнев, инж. Георги 
Станилов, управител на „Станилов“ ЕООД, 
проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС 
на ББА „Пътна безопасност“ и препода-
вател в УАСГ, инж. Виктор Шарков, първи 
зам.-председател на НКСВ, проф. д-р инж. 
Добрин Денев, бивш ректор на УАСГ, и др. 
Домакин на тържеството беше предсе-
дателят на секция „Строителна наука и 
образование” доц. Георги Годинячки.

„В КСБ се стараем да спазваме тра-
дициите, които през вековете нашата 
професия е предавала от поколение на 
поколение. Както всички знаем, по раз-
копките, които се намират от археоло-
зите, се съди какво общество е живяло 
по земите ни, какви хора и порядки е имало 
то. Всичко това, което правим, ще бъде 
за поколения напред, знак къде и как сме 
работили. Не може да има бъдеще, без да 
има минало. Важно е да осъзнаем, че тряб-
ва да градим, стъпили добре върху исто-
рията, извадили своите уроци и поуки от 
грешките, доверили се на опита, който 
са натрупали тези преди нас и ние сега, 
за да могат другите - след нас, да вървят 
по-уверено и по-нагоре“, каза в началото 
на празненството инж. Мирослав Мазнев.

„Безспорно времената са тези, кои-
то понякога така нагласят нещата, че 
забравяме какво е било. Но по една или 
друга причина събитията винаги го при-
помнят. Особено важно е какво сме на-
учили. Всички ние си спомняме нашите 
преподаватели и знаем какво сме научили 
от тях. Благодарение на Вас, ветераните 
го предаваме на младите. Чрез паметта, 
която съществува, ние ще дадем въз-
можност хората след нас да направят 
това, което ние не можахме. Да израс-
нат, и то по-бързо от нас, защото сега 
и технологиите така са се развили, че 
младите могат наистина в кратки сроко-

ве да дадат много повече“, 
подчерта изп. директор на 
Камарата.

Инж. Мазнев привет-
ства гостите и от името 
на Управителния съвет на 
КСБ, и от председателя 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев. „Поздравявам Ви 
както за изминалия праз-
ник на строителя, така и 

за предстоящите, като 
Ви пожелавам здраве, бод-
рост, дух и желание за нови 
предизвикателства. Много 
обекти са зад гърба ни, но 
предстоят нови, и това, 
което носим всички ние, 
трябва да го предадем на-
пред. И дано младите ни 
чуят“, пожела инж. Миро-
слав Мазнев.

Десислава Бакърджиева 

405 млрд. евро са инвести-
рани в реалната икономика на 
ЕС по линия на Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИФ). Това показ-
ва доклад на ЕК, който пред-
ставя основните резултати, 
постигнати от петте ЕСИ 
фонда до средата на периода 
2014 - 2020 г.

В документа се посочва, че 
към октомври 2018 г. за поч-
ти две трети от бюджета на 
ЕСИФ за настоящия програмен 
период са поети задължения 
по конкретни проекти. До края 
на 2017 г. 1 млн. предприятия, 
74 000 от които новосъздадени, 
са получили подкрепа за разши-
ряване, иновации, въвеждане на 
нови продукти и създаване на 
работни места. В цяла Европа 
общо 1,7 млн. инвестиционни 
проекта са били одобрени за 
подпомагане от ЕС, а освен 
тях подкрепа са получили 2,7 

млн. бенефициенти по програ-
мите за развитие на селските 
райони. 

„ЕСИФ ни помагат да по-
стигнем целите на Съюза за 
растеж и работни места в 
ключови области като научни-
те изследвания и иновациите, 
както и в прехода към ниско-
въглеродна кръгова икономика. 
Напредъкът ни ясно показва до-
бавената стойност на струк-
турните фондове за предприя-
тията и гражданите“, е заявил 
зам.-председателят на ЕК Юрки 
Катайнен, който отговаря за 
работните места, растежа, 
инвестициите и конкурентос-
пособността.

Данните от доклада е ко-
ментирала и еврокомисарят 
по въпросите на регионалната 
политика Корина Крецу. „Поли-
тиката на сближаване дава 
резултати. Цифрите говорят 
сами по себе си - изпълнението 
продължава с нормален ритъм 
в средата на бюджетния пе-

риод 2014 - 2020 г. Освен тези 
впечатляващи данни пред нас 
са и историите на милиони ев-
ропейски граждани, чийто жи-
вот се е променил към по-добро 
благодарение на инвестициите 
от ЕС. Това е солиден аргумент 
в полза на силната политика на 
сближаване след 2020 г. В цяла 
Европа ЕСИ фондовете способ-
стват за отстраняването на 
пораженията от икономическа-
та и финансова криза“, е посо-
чила тя.

По думите на Крецу до края 
на 2017 г. 15,3 млн. души са по-
лучили подкрепа за намиране на 
работа или усвояване на нови 
умения. Освен това в съответ-
ствие с поетите от ЕС ангажи-
менти по Парижкото споразуме-
ние ЕСИФ подпомагат прехода 
към нисковъглеродна икономи-
ка. Анализът сочи, че 330 000 
домакинства вече се ползват 
от финансирани от ЕС дейнос-
ти за саниране за повишаване 
на енергийната ефективност. 
Над 3 тераватчаса енергия, 
равностойни на изгарянето на 
370 000 т въглища, ще бъдат 
спестени благодарение на фи-
нансираните от ЕС подобрения 
на енергийната ефективност 
на обществени сгради.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
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4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

Росица Георгиева

„До декември 2018 г. 
строителството на Етап 1 
от третата линия на сто-
личното метро е изпълнено 
средно на около 81%. Ра-
боти се по график и в края 
на следващата година ще 
функционират нови 8 км.“ 
Това каза кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова, която заедно с 
министъра на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията Росен 
Желязков, изп. директор на 
„Метрополитен” ЕАД проф. 
д-р инж. Стоян Братоев и 
ръководителя на Управлява-
щия орган на ОП „Транспорт 
и транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“ инж. Галина 

Василева направи инспекция 
на участъка между метро-
станциите „Бул. България” и 
„Красно село”. Трасето, кое-
то е част от Етап 1, включ-
ващ 8 км и 8 станции, се из-
пълнява от „Метро-3-2014” 
ДЗЗД, в което са „Монолит 
София” АД и „Балканстрой” 
АД.

„Метрото е най-голе-
мият проект за следваща-
та година и най-знаковият, 
който допринася не само за 
по-удобно пътуване, но и за 
намаляването на трафика и 
подобряването на качест-
вото на въздуха. Очакваме, 
след като пуснем участъка 
от третия лъч от „Красно 
село” до Орлов мост, раз-
стоянието да се изминава 
за 7-8 минути“, заяви още 

Йорданка Фандъкова.
„В следващия програмен 

период с европейско финан-
сиране предвиждаме изграж-
дане на две разширения на 
метрото, които ще свър-

жат централната градска 
част с кварталите „Левски“ 
и „Слатина“, посочи минис-
тър Желязков и обясни, че 
единият проект ще включи 
строителството на 6 нови 

метростанции от ул. „Шип-
ка“ в близост до Военна 
академия „Г. С. Раковски“ 
до бул. „Цариградско шосе“ 
при УМБАЛ „Света Анна“. 
Второто разширение ще 

добни призми има в градове 
като Мадрид и Антверпен. 
Това стана ясно по време 
на представяне на макет на 
новата организация за без-
опасност на движението по 
ул. „Граф Игнатиев“. На съби-
тието присъстваха зам.-кме-
тът на Столичната община 
Дончо Барбалов, главният 
архитект на София Здравко 
Здравков, председателят на 

Столичния общински съвет 
Елен Герджиков и др.

В първоначалния идеен 
проект за реконструкция на 
ул. „Граф Игнатиев“ беше за-
ложено изцяло споделено прос-
транство без ограничители, 
но при обществените дебати, 
както и последващите стано-
вища на експертите в проек-
та беше включено поставяне-
то на ограничители.

Елица Илчева

„2,5 млрд. лв. са средствата, които зе-
меделският сектор е получил по най-раз-
лични мерки и схеми през 2018 г.“ Това каза 
министърът на земеделието, храните и 
горите Румен Порожанов по време на прес-
конференция, на която бяха представени 
резултатите от работата на ведомство-
то през годината. „1,521 млрд. лв. от пари-
те са от Европейския гаранционен фонд. 
По програма за развитие на селските ра-
йони  (ПРСР) са изплатени 520 млн. лв. Дър-
жавните помощи ежегодно са 305 млн. лв.“, 
посочи министър Порожанов. 

Зам.-министърът на земеделието, хра-
ните и горите д-р Лозана Василева инфор-
мира, че 2018 г. е била доста успешна за 
ПРСР както по отношение на договаряне, 
така и за отворените приеми. Към момен-
та договарянето по програмата възлиза на 
над 1,6 млрд. евро, което представлява 56% 
от ресурса й. Осъществени са 18 приема, 

в резултат на което са получени 4700 про-
ектни предложения. 

„Бюджетът по отворените приеми 
беше малко над 662 млн. лв. Успяхме да от-
ворим едни от най-атрактивните мерки 
за кандидатите по програмата - за инвес-
тиции, за преработка, за млади фермери, 
общинските мерки и горските мерки“, каза 
още зам.-министърът на земеделието. Тя 
обясни, че за 2019 г. ведомството има ут-
върдена програма, която включва 9 прие-
ма с обща стойност на бюджета от 141 
млн. евро. Подмярката за иновации 16.1 ще  
бъде отворена в началото на следващата 
година. През 2019 г. предстои стартира-
нето на подмерките 6.3 - насочена към 
малките земеделски стопанства, 7.3 - за 
създаване на широколентова инфраструк-
тура в малките населени места, 7.6 - за 
дейности по възстановяването на сгради 
с религиозно и културно значение, както и 
подмярка 1.1 - за получаване на професио-
нално обучение.

е с 3 нови метростанции и 
ще достига до жк „Левски“. 
Той отбеляза, че през на-
стоящия програмен период 
по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“ се инвестират 
около 2 млрд. евро в транс-
портна инфраструктура в 
страната, и добави, че за 
следващия период е заложен 
дори леко завишен финансов 
ресурс, но едва до края на 
2019 г. ще има пълна яснота 
по въпроса. „Ще следваме 
аналогична логика при раз-
пределянето на средствата 
след 2020 г., като за метро-
то предвиждаме приблизи-
телно 500 млн. евро“, заяви 
Росен Желязков.

Проф. Стоян Братоев 
каза, че строителството 
на новите отсечки по план 
трябва да започне през 
2021 г. и те да бъдат изця-
ло завършени до 2024 г. или 
2025 г.

Мартин Славчев

Към момента по Оперативна програма „Окол-
на среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) са обя-
вени процедури за над 3,5 млрд. лв. Подписаните 
договори са за над 1,6 млрд. лв., което представля-
ва близо 50% от ресурса на „ОПОС 2014 – 2020“. 
Изплатени са над 500 млн. лв. Сертифицираните 
средства са над 450 млн. лв., като до края на годи-
ната те ще достигнат 460 млн. лв. Това съобщи 
министърът на околната среда и водите Нено 
Димов по време на годишното информационно 
събитие за представяне на напредъка по „ОПОС 
2014 – 2020“ към края на 2018 г. На събитието 
присъстваше и Валерия Калчева, главен директор 
на ГД „Оперативна програма „Околна среда“.

„Очакваме 14 ВиК оператора да започнат да 

подават своите проектни предложения, така че в 
рамките на следващите 5 години качеството на 
пречистване на питейните и отпадъчните води 
да бъде на много по-високо ниво“, каза министър 
Димов.

 „През 2018 г. успяхме да обявим 9 процеду-
ри на стойност над 2 млрд. лв.“, съобщи Валерия 
Калчева. Тя допълни, че сключените договори само 
тази година са 55 за 850 млн. лв. Изплатените 
към бенефициентите средства за 2018 г. възли-
зат на над 367 млн. лв., или 10,6% от бюджета на 
програмата.

По време на събитието бяха подписани и дого-
ворите за два проекта за изграждане на анаероб-
ни инсталации за разделно събрани биоразградими 
отпадъци. Единият е с общините Бургас, Несебър 
и Поморие и е на стойност 37,4 млн. лв. Другият 
е с общините Благоевград, Симитли, Бобошево, 
Кочериново и Рила за 36,4 млрд. лв.

Арх. Здравко Здравков 
обясни, че при поставянето 
на ограничителите между 
тях и трамвайните релси 
ще има и тактилна ивица, 
която ще е в помощ на хора-
та с увреждания. По думите 
му поставянето на призмите 
е успоредно на трамвайните 
линии и на направлението, 
през което се движат пе-
шеходците, за да се избегне 
възможността гражданите, 
които не внимават, да се на-
ранят в тях.

Росица Георгиева

Общо 500 ограничители във форма-
та на призма с височина около 30 см ще 
маркират трамвайния път по ул. „Граф 
Игнатиев“, който е част от проекта за 
цялостно обновяване на централната 
зона IV на столицата. Ограничителите 
ще бъдат монтирани откъм късата им 
страна, за да отнемат най-малко мяс-
то. Те ще са на разстояние през 3,40 м, 
каквато е нормата за безопасност. По-

Снимки Румен Добрев
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Д-р инж. Петко Николов, изп. директор на „Пътстой-92“ АД: 

Министър Петя Авра-
мова връчи разрешението 
за ползване на участъка 
на председателя на УС 
на АПИ инж. Светослав 
Глосов. Тя отбеляза, че с 
въвеждането в експлоа-
тация на новите 24 км 
от АМ „Струма“ се дава 
шанс на всички български 
граждани, на гостите на 
страната и на транзитно 
преминаващите да пъту-
ват по-бързо и безопасно 
между Кресна и Сандански. 
Регионалният министър 
подчерта, че в отсечката 
са изградени 25 големи съ-
оръжения, 3 пътни възела 
и 4 площадки за отдих със 
санитарни помещения и 
ТИР паркинги. В бъдеще 
на тях ще могат да се за-
строят заведения за хра-
нене и бензиностанции. 

Петя Аврамова благо-
дари на строителите за 
положените усилия, кои-
то са дали възможност 
ползването на участъка 
да започне пет месеца 
предсрочно, на АПИ – за до-
брото администриране на 
процеса, и на Министер-
ството на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията – за 
работата в партньорство 
при доизграждането на АМ 
„Струма“. 

„За нас е важно и Се-
верна България да има 
магистрала. Така че сред-
ствата, които бяха от-
пуснати преди няколко дни 
в размер на 1,35 млрд. лева 
за изграждане на участък 
от АМ „Хемус“, са ключо-
ви. Ще продължаваме да 
работим за вертикални-
те отсечки, за скорост-
ния път „Видин – Ботевг-
рад“, защото видяхме, че 
АМ „Тракия“ даде тласък 
на развитието на Южна 
България“, заяви министър 
Аврамова. Тя съобщи, че 
изпълнението на отсечка-
та от АМ „Струма“ между 
Благоевград и Крупник е 
на 40%. „В ход са тръжни-
те процедури за участъка 
през Кресненското дефиле. 
Има избрани изпълнители 
за отсечките преди и след 
тунел „Железница“. Очаква 
се в скоро време да може 
да се сключи договор и за 
самото съоръжение“, по-
сочи още Петя Аврамова. 
По думите й, се работи с 
усилени темпове, които 
трябва да са и по-големи, 
защото средства са от 
„ОПТТИ 2014 – 2020“. С Ми-
нистерството на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята работим като добър 
екип“, каза пред предста-
вители на медиите Авра-
мова. 

„Откриването на по-
редния автомагистрален 
участък е резултат от 
устойчивата политика 
на цялото правителство 
за изграждане на транс-
портна свързаност между 
регионите“, заяви минис-
тър Росен Желязков. Той 
изтъкна, че усилията за 
подобряване на благосъс-
тоянието на населените 

Този обект не ни затрудни, 
тъй като имаме сериозен опит 
с подобни дейности, т.е. не беше 
нещо, което да не сме правили 
досега. Климатът в региона е 
благоприятен за строителство 
и това улесняваше работата ни. 
В рамките на проекта изградихме 
няколко големи съоръжения, най-голямо-
то от които е мост с дължина 730 м. 
Съвместно с „Геострой“ АД се справихме 

с отсечката, която ни беше по-
верена. Пътен възел „Сандански“ 
също беше предизвикателство.

Най-интересното, което не 
се е правило досега, са площад-
ките за отдих. Работата ни по 
моста, който минава над жп ли-
нията, също беше любопитна. 

Стиковката ни за това съоръжение с 
Национална компания „Железопътна ин-
фраструктура“ беше отлична. 
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места са насочени както 
към Южна, така и към Се-
верна България. „Всичко 
това нямаше да бъде факт 
без последователната по-
литика на премиера Бойко 
Борисов и далновидност-
та му, че свързаността е 
инвестиция в бъдещето 
на всеки регион“, коменти-
ра Желязков. По думите на 
транспортния министър, 
до момента са изградени 
93 км от автомагистра-
лата до Гърция, а сро-
кът за строителството 
на оставащите 57 км е 
2023 г. „Оптимисти сме, 
че ще успеем да реализи-
раме заложената програ-
ма в срок и след 5 години 
ще пътуваме от София до 
ГКПП Кулата за един час и 
половина“, каза още Росен 
Желязков.

Инж. Светослав Глосов 
изрази очакване комиси-
ята, която ще оценява 
офертите на участници-
те в процедурата за избор 
на изпълнител на участъка 
през Кресненското дефи-
ле, да си свърши работата 

добре и бързо, така че да 
няма обжалвания. „Има 6 
месеца срок за проектира-
не. След това ще започне 
строителството. Надява-
ме се това да стане след-
ващата година, така че 
до края на 2023 г. да бъде 
завършена цялата магис-
трала“, каза още предсе-
дателят на УС на АПИ.

И з г р а жд а н е т о  н а 
лот 3.3 стартира на 30 
август 2016 г., като сро-
кът за завършването на 
обекта е пролетта на 
2019 г. Стойността на до-

говора с изпълнителя Кон-
сорциум „Струма Лот 3.3“ 
е 280 947 614,40 лв. с ДДС, 
а този на строителния 
надзор, поверен на „Пътин-
вестинженеринг“ ЕООД, е 
3 597 793,54 лв. с ДДС. В 
строежа на участъка са 
положени над 300 хил. т 
асфалт и са монтира-
ни 95 км мантинели от 
най-висок клас. В отсеч-
ката има 3 пътни възе-
ла – „Кресна“, „Струмяни“ 
и „Сандански“, мостове, 
виадукт, надлез над жп 
линията София – Кулата, 

селскостопански подлези 
и надлези. П.в. „Кресна“ 
осъществява връзката 
на новото трасе на АМ 
„Струма“ с първокласния 
път I-1/Е-79 София – Ку-
лата. Пътен възел „Стру-
мяни“ е пресечната точка 
на АМ „Струма“ с трето-
класния път III-1081 Стру-
мяни – Берово и осигурява 
достъпа на жителите от 
Струмяни, Микрево и още 
19 малки населени места 
в община Струмяни до 
автомагистралата. П.в. 
„Сандански“ е в индустри-
алната зона на града и ще 
е основната транспортна 
артерия към него, както 
и към всички 54 населени 
места от общината. Из-
градени са и 4 площадки за 
отдих с цялостната ин-
фраструктура, включваща 
паркинги, водоснабдяване, 
канализация, пречиства-
телна станция за битови 
отпадни води и каломасло-
уловители за дъждовната 
канализация. На площадки-
те има всичко необходимо 
както за отдих, така и за 
извършването на търгов-
ска дейност от жителите 
на региона. 

За първи път в проект 
за строителство на ав-
томагистрален участък е 
изградена „Интелигентна 
транспортна система”, 
включваща станции за 
броене и управление на 
трафика, видео наблюде-
ние, измерване на теглото 
на превозните средства и 
метеорологично наблюде-
ние. Камери за видеонаб-
людение са разположени 
на пътните възли „Сан-
дански“ и „Струмяни“, как-
то и в зоните за отдих. 
Диспечери от контролния 
център ще следят случ-
ващото се на магистра-

лата и при необходимост 
ще пренасочват трафика 
чрез пътни знаци, с въз-
можност за дистанцион-
но изменение. Монтирани 
са информационни табла. 
На четири места са ин-
сталирани преброителни 
пунктове на трафика, а на 
две са разположени пътни 
станции за измерване на 
теглото на превозното 
средство в движение. В 
участъка има и две ме-
теорологични станции, 
които ще отчитат тем-
пературата и влажност-
та на въздуха, типа и ко-
личеството на валежите, 
видимостта, скорост и 
посока на вятъра, дебе-
лина на водния слой върху 
асфалта, точка на зам-

ръзване на настилката в 
зависимост от третира-
нето с луга и други хими-
кали, температурата на 
повърхността на пътя и 5 
см под асфалта. Данните 
ще дават възможност да 
се прогнозира кога може 
да настъпи заскрежаване, 
заснежаване или заледява-
не и снегопочистващите 
фирми ще се информират 
за необходимостта от 
обработване на пътната 
настилка. 

За опазване на биораз-
нообразието в района са 
направени пътеки за вле-
чуги, които преминават 
през водостоците. Изгра-
дена е и плътна ограда с 
обща дължина 17 км, която 
насочва влечугите към 
предвидените специално 
за тях проходи под тра-
сето. 

Дължината  на  АМ 
„Струма“ от Даскалово 
до границата с Гърция е 
150 км. Магистралата е 
част от коридор „Ориент/
Източно Средиземномо-
рие“, свързващ Видин с Ку-
лата, и по нея преминава 
трафикът за Гърция. На-
правлението се използва 
като най-кратък маршрут 
между Западна, Централна 
Европа и Бяло море, а също 
и като връзка на Европа с 
Азия.

Със средства от ОП 
„Транспорт 2013 – 2017“ са 
изградени общо 69 км от 
АМ „Струма“ в отсечките 
Долна Диканя – Дупница 
(16,78 км), Дупница – Бла-
гоевград (37,48 км) и Сан-
дански – Кулата (14,7 км). 
С финансиране от ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“ продължава строи-
телството и на останала-
та част от трасето. 
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С КСБ винаги сме имали и ще имаме 
конструктивен диалог

Томислав Дончев, заместник министър-председател:

Ренета Николова 

Г-н Дончев, в края на 2018 г. 

какво показват данните по от-

ношение на изпълнението на ев-

ропейските програми и какъв е 

Вашият коментар на тези дан-

ни? 

Изпълнението им навлезе в ре-
шителния си етап. Към момента 
са договорени над 11,4 млрд. лв., 
или над 67% от общата финан-
сова рамка на програмите, съфи-
нансирани от Структурните и 
Кохезионния фонд, което поста-
вя солидна основа за повишаване 
темповете на плащания към бене-
фициентите. По Европейския фонд 
за морско дело и рибарство дого-
вореното надхвърля 41%, добри 
са темповете и по Програмата 
за развитие на селските райони 
(ПРСР) – 51% договорени от общия 
бюджет на ПРСР. От стартира-
нето на периода 2014 – 2020 г. до 
началото на декември т.г. по про-
грамите, съфинансирани от ЕС, 
на българските бенефициенти 
са предоставени над 4,7 млрд. лв. 
(28%), а по тази на Земеделския 
фонд – над 1,2 млрд. лв. (21%). Ако 
направим сравнение с предишния 
програмен период за същия срок 
- тогава са били договорени едва 
37,46% от бюджета на програ-
мите, а плащанията към бенефи-
циентите са възлизали на 18,8%. 
Налице са близо 70% увеличение на 
договорираните средства, което 
е предпоставка за повишаване на 
темповете на реалните плащания 
към бенефициентите. Темповете 
на разплащане сега са с 30% по-
високи спрямо програмен период 
2007 – 2013 г.

Най-съществено е ускорява-
нето на темповете при инфра-
структурните програми. При ОП 
„Транспорт и транспортна ин-
фраструктура“ (ОПТТИ) догова-
рянето в момента е над 82% от 
бюджета при 58,9% за същия срок 
от предходния програмен период. 
ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) е 
достигнала 83% договаряне при 
20,8% за старата ОП „Регионал-
но развитие“. При разплащанията 
сравнението при ОПТТИ и ОПРР 
отново е в полза на настоящия 
програмен период – 27% разплате-
но по ОПТТИ, сравнено с 20,4%, и 
35% при ОПРР, сравнено със 17,5%. 
По ОП „Иновации и конкурентос-
пособност“, която е с пряка насо-
ченост към бизнеса, договорира-
нето е достигнало близо 73% от 
бюджета при 27,1% за същия срок 
от периода 2007 – 2013 г., а при 
разплащанията имаме 35% спрямо 
22,6% преди. 

Наличните данни в Open Data 
портала на Европейската коми-
сия към края на октомври поста-
вят България на 9-о място в ЕС по 
темпове на договаряне и на 16-о 
по темпове на разплащане от ЕК 
към България общо за всички фон-
дове. Но добрите резултати не 
означават, че усилията ще нама-
леят. Дори напротив. До края на 
периода остава достатъчно вре-
ме, в което трябва да надгражда-

ме постигнатото и да работим за 
ускоряване на изпълнението. Още 
по-важно е срещу платените пари 
да стоят реални резултати с 
устойчив социално-икономически 
ефект. Очаквам изпълнението на 
програмите към края на 2018 г. да 
доведе до положителни ефекти, 
като увеличение на БВП с 3,5%, 
нарастване на заетостта в раз-
мер на 5,6%, редуциране на коефи-
циента на безработица с 2,6 п.п. и 
растеж на доходите от 2,6%. 

Може ли да се направи оцен-

ка кои са програмите отлични-

ци и кои са тези, при които има 

забавяне? Има ли опасност от 

загуба на средства по някоя от 

тях, какви механизми могат да 

бъдат приложени, така че това 

да не се случи? 

Всички програми напредват 
с добри темпове, като няма та-
кава, по която договореното да е 
под 40%. Най-напред в това от-
ношение са двете инфраструк-
турни програми ОПТТИ и ОПРР, 
за които както вече споменах, 
бюджетите са договорени над 
82% и над 83%. 

Към настоящия момент не 
може да говорим за риск от загуба 
на средства, като Управляващите 
органи работят усилено по ясен 
график от мерки и действия по 
всяка процедура, за да постигнат 
необходимия обем разходи в оста-
ващото време до края на 2018 г. 
Целите по правилото за автома-
тично освобождаване (т.нар. пра-
вило n+3) се следят внимателно 

от началото на миналата година. 
Управляващите органи прилагат 
широк набор от мерки, които да 
ускорят изпълнението – индиви-
дуален подход към големите бене-
фициенти, засилено използване на 
финансови инструменти, увелича-
ване на аванси, които подлежат 
на сертифициране, ускоряване 
обявяването на процедури, които 
могат по-бързо да генерират пла-
щания.

В резултат вече са изпълнени 
целите по ОПТТИ, ОПРР, ОП „Раз-
витие на човешките ресурси“, 
ОПИК, ПРСР. Напредъкът по ОП 
„Наука и образование за интели-
гентен растеж“ се оценява като 
достатъчен да генерира необхо-
димия обем разходи, така че да не 
бъдат допуснати загуби. С пови-
шено внимание продължаваме да 
следим развитието по ОП „Окол-
на среда“, ОП „Добро управление“ 
и Програмата за морско дело и 
рибарство, тъй като до края на 
годината трябва да бъдат напра-
вени съществен обем разходи. 

Какви според Вас ще бъдат 

основните предизвикателства 

пред строителния бранш както 

през 2019 г., така и до края на 

програмния период? Ще има ли 

промени по отношение на кан-

дидатстването по проектите?

Предизвикателствата пред 
строителния бранш не са по-раз-
лични от стоящите пред всеки 
един бенефициент или изпълнител 
на проекти, съфинансирани със 
средства от ЕС. Трябва да се оси-

гури спазване на процедурите, на 
сроковете, качество на извършва-
ното строителство.

Разбира се, инфраструктур-
ните проекти имат свои особе-
ности, които могат да породят 
специфични предизвикателства. 
Става въпрос за големи проекти 
като обем финансиране, заинте-
ресовани страни, дейности, кои-
то трябва да бъдат извършени. 
Те естествено предизвикват го-
лям интерес, като понякога пре-
дизвикателствата при тяхното 
изпълнение са обект на широко 
обществено внимание. От дру-
га страна обаче, положителният 
отзвук при успешно реализиран 
проект е още един стимул да се 
стремим към качествено изпъл-
нение.

Считам, че средата, в която 
се осъществяват проектите, е 
устойчива. Навлязохме в същин-
ската част на програмния период, 
основните законодателни измене-
ния бяха направени. Не предвижда-
ме съществени промени в проце-
дурите за кандидатстване извън 
тези, които да отчитат специфи-
ките им.

Вече може ли в по-голяма 

конкретика да се говори за след-

ващия програмен период – като 

обем на средствата, които ще 

се предоставят, и приоритети, 

по които ще се работи? 

Да, вече има известна яснота 
за периода 2021 - 2027 г. – пред-
ложенията и за многогодишната 
финансова рамка, и за основните 

разпоредби, касаещи кохезионна-
та и селскостопанската полити-
ка, са „на масата“. Дебатът ста-
ва все по-сериозен и преговорите 
се интензифицират, като очак-
ванията са да бъдат одобрени в 
края на 2019 г.

България е една от малкото 
държави, които всъщност имат 
увеличение на кохезионния пакет 
от 8%. Приоритетите остават 
в основни линии същите, но по-
фокусирани. Превесът е към ико-
номика, основана на знанието, на 
иновациите и дигитализацията, 
зелена икономика, справяща се с 
климатичните промени. 

На национално ниво трябва 
да успеем да ориентираме про-
грамирането в посока, която да 
направи икономиката ни инова-
тивна и конкурентоспособна. 
Въпреки това нуждите от тради-
ционна инфраструктура не отпа-
дат и тя ще остане приоритет и 
за следващия период. Необходима 
е повишена ефективност на ре-
гионалната политика, насочена 
към балансирано развитие на 
регионите, така че ще търсим 
акцент върху териториалното 
измерение на стратегическите 
документи.

Как виждате бъдещето на 

кохезионната политика? Как ще 

се отрази излизането на Велико-

британия от ЕС? 

Очакванията ни за бъдеще-
то на кохезионната политика не 
трябва да се формират на осно-
вата на нашите желания, ако ис-

Снимка в. „Строител“
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каме да сме подготвени за това, 
което предстои. В този смисъл 
сме длъжни да отчетем факта, 
че ЕС се променя под влиянието 
на външни и вътрешни фактори, 
на обективни и субективни яв-
ления. От една страна, сме сви-
детели на миграционен натиск и 
необходимост от гарантиране 
на сигурността на европейски-
те граждани. От друга страна, 
Съюзът изостава в геополити-
чески план от конкурентите си 
в области, като научни изслед-
вания, производствени иновации, 
информационни услуги и др. Няма 
да е преувеличено, ако към тази 
група причислим и военната ин-
дустрия, за да стане ясно колко 
много и същевременно нехомо-
генни са предизвикателствата 
пред ЕС, в частност пред неговия 
бюджет. 

В такава ситуация е съвсем 
естествено да очакваме, че при-
оритетите на Съюза ще претър-
пят промяна и в бъдеще ресурси-
те ще се насочат там, където са 
идентифицирани най-сериозните 
дефицити. Паралелно с този про-
цес на преформатиране се случва 
и Брекзит, което допълнително 
поставя под натиск т.нар. тради-
ционни политики на ЕС, тъй като 
Великобритания беше един от во-
дещите нетни платци в бюджета 
на Съюза. 

Поради всички тези причини, 
но не само, механизмите на кохе-
зионната политика, с право или не, 
тенденциозно се поставят под 
съмнение от гледна точка на тях-
ната ефективност и възможност-
ите да създават повече добавена 
стойност в европейски контекст. 
Но не бива да забравяме, че кохе-
зионната политика има за цел да 
сближава, да намалява разликите 
и да балансира част от дефекти-
те на общия пазар. Трябва да се 
търси баланс, за да не загубим 
правилната посока по пътя към 
общото бъдеще на ЕС. 

Вярвам, че следващата Мно-
гогодишна финансова рамка 2021 
- 2027 г. ще приоритизира инвес-
тициите в качествени идеи и 
проекти със съществена добаве-
на стойност и устойчиви резул-
тати. 

Факт е, че над 80% от зае-

тостта на строителния сектор 

се осигуряват от еврофондове-

те. Вие обаче винаги сте казвал, 

че не бива да се разчита само на 

тях. Какви са политиките, кои-

то биха могли да осигуряват за-

етост на бранша през следващия 

период 2020 – 2027 г.?

Вярно е, че голяма част от ин-
вестициите в инфраструктура са 
във фокуса на текущия програмен 
период, което вярвам ще бъде про-
дължено и в следващия. 

Анализите, които вече се под-
готвят, показват, че инфраструк-
турата се запазва като важен 
сектор, към който да бъде насо-
чен съществен финансов ресурс. 
Националният бюджет също пред-
вижда инвестиции за подобрява-

не на социалната и техническа 
инфраструктура на територия-
та на общините например. Лю-
бопитни са обаче някои данни от 
макроикономическата картина за 
2018 г. – растежът на добавена-
та стойност в строителството 
е 4,4%, като динамиката на сград-
ното строителство е водеща 
в отрасъла. Т.е. еврофондовете 
действително са важни, но не се 
явяват единственият източник на 
инвестиционен ресурс за сектора.

Как оценявате диалога Ви 

с Камарата на строителите в 

България (КСБ), кои са сферите, 

в които ще си сътрудничите в 

бъдеще?

С КСБ винаги сме имали и ще 
имаме конструктивен диалог, в 
който открито поставяме както 
предизвикателствата пред бран-
ша, така и добрите практики и 
предложенията за подобряване на 
нормативната база и условията 
за правене на бизнес в България. 
Подобен диалог между правител-
ството и строителния бранш, бих 
казал, е задължителен и се радвам, 
че ние не го правим по задължение, 
а водени от желанието заедно да 
подобряваме условията, в които 
работи българският строител. 

Със сигурност голяма част от 
основните теми ще са на дневен 
ред и идната година – обществе-
ни поръчки, електронно възлагане, 
критерии, концесии, европейски 
пари и национален бюджет за ин-
фраструктурни проекти, нама-
ляване на административната 
тежест в строително-инвести-
ционния процес. Но ще има и ред 
нови области, по които вярвам, 
че ще имаме възможността да 
обединим усилия. Например голя-
ма тема е нуждата от все повече 
квалифицирани кадри на пазара 
на труда и тук заедно можем да 
мислим освен за дуално образова-
ние, допълнителна квалификация и 
преквалификация, но и за връщане 
на българите от чужбина. 

В Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) се направиха ре-

дица изменения през годината, 

как ги оценявате? Кои въпроси 

ще решат те и какво още тряб-

ва да се променя в закона?

ЗОП като рамков закон посто-
янно търпи усъвършенстване, а и 
някои от положенията в него не са 
още напълно реализирани. По съ-
щество през 2018 г. бяха засегна-
ти няколко области от норматив-
ния акт. Например промените в 
режима на обжалване на поръчки-
те ще доведат до преодоляване на 
констатираното „тенденциозно“ 
обжалване предимно на търгове 
с висока стойност, в които попа-
дат и такива по инфраструктурни 
обекти. Едно от съществените 
изменения е, че процедурата може 
да бъде спряна едва след образува-
не на производство пред Комиси-
ята за защита на конкуренцията 
(КЗК), а не от подаване на жалба. 
За ускоряване на призоваването 
пред КЗК е въведено изпращане 

на съобщения и призовки на стра-
ните само на електронен адрес 
или факс. Резултатите тепърва 
ще се наблюдават и анализират, 
тъй като е минал кратък период, 
за да се изведат статистически 
сравними данни.

През октомври бяха обнарод-
вани промени във връзка с допъл-
ване и прецизиране на правилата 
за поетапно въвеждане и използ-
ване на електронна платформа за 
възлагане на търгове. Улесненият 
обмен на информация ще позволи 
съкращаване времето за подго-
товка и възлагане на поръчката 
при възложителите, както и на-
маляване на административната 
тежест и разходи за стопанските 
субекти. Наред с това въведохме 
електронно фактуриране и от 
1 ноември 2019 г. възложителите 
ще са длъжни да приемат и обра-
ботват електронни фактури при 
разплащане по договори за об-
ществени поръчки.

Увеличени са стойностните 
прагове за възлагане на търго-
вете, в съответствие с новите 
регламенти на ЕК от декември 
2017 г. Повишението е средно с 
около 5% за доставки и стандарт-
ни услуги, но е значително по-ви-
соко при строителството, соци-
алните и други специфични услуги. 

Прецизиран е кръгът на лица-
та, които са задължени да декла-
рират т.нар. лични обстоятел-
ства при участие в поръчки. Той 
е сведен до законните и упълно-
мощени представители на сто-
панския субект и до членовете 
на неговите управителни и над-
зорни органи. Уточнени са хипо-
тезите за замяна или включване 
на нов подизпълнител при изпъл-
нение на договор за обществена 
поръчка. Въведено е задължение 
за възложителите да публикуват 
в Регистъра на обществените 
поръчки информация за всички до-
пълнителни споразумения към до-
говорите, а в профила на купувача 
да се оповестяват и договорите 
с подизпълнителите. Уеднаквени 
са изискванията за публичност 
на малките поръчки с тези на го-
лемите с цел по-голяма прозрач-
ност.

От всичко дотук е видно, че 
ЗОП постоянно се усъвършенства. 
По този начин вярвам, че можем 
да постигнем среда за законосъ-
образно и умно възлагане, както и 
за допускане на все по-малко греш-
ки, санкции и финансови корекции. 

Голямата задача за 2019 г. си 
остава въвеждането на платфор-
мата за електронен възлагателен 
процес.

За бранша е важна темата за 

т.нар индикативни цени, които 

при редица проекти са неактуал-

ни към действителните. Какво 

може да се направи в тази насока?

Индикативните цени могат 
да послужат за ориентир с оглед 
ограничаване на възможностите 
за предлагане на дъмпингови цени 
при изпълнение на дейностите по 
проектите. При прилагане на този 

подход следва да бъдат отчетени 
всички релевантни фактори пред-
вид осигуряването на необходима-
та ефективност при изразходва-
нето на средствата от ЕС.

Намаляването на админи-

стративната тежест е сред 

приоритетите на правител-

ството. Какво бе свършено през 

годината в тази сфера и какво 

предстои през 2019 г.?

Няколко теми бяха поставе-
ни на дневния ред тази година 
– никоя от тях не е еднократно 
усилие, а изисква ангажимент от 
всички замесени институции и 
работа в перспектива, за да има-
ме максимална трансформация на 
администрацията и образа й в об-
ществото.

Въведохме система за елек-
тронен обмен на документи 
между администрациите – от 
1 ноември на практика не пътува 
хартия между държавни органи, 
освен когато закон не го изисква 
поради специфична причина. Това 
означава спестено време, по-го-
ляма отчетност на процесите, 
по-малко хартия, заздравяване 
на дигиталната култура в рабо-
тата на администрациите. През 
2019 г. следват усилия различните 
ведомства да спрат да използват 
хартиени преписки и за вътрешни 
нужди. 

През юли отпадна изискването 
за представяне на шест от най-
разпространените удостоверения 
на хартиен носител – за задълже-
ния към Агенция „Митници“, за 
партида на физическо или юриди-
ческо лице в Имотния регистър, 
за семейно положение, за съпруг/
съпруга и деца, за сключен граж-
дански брак (за лицата, родени 
след 1983 г.), образец УП-8 за пен-
сия или добавки към НОИ. Тенден-
цията е в бъдеще да отпадат и 
други, а информацията да се наба-
вя служебно от администрацията. 
В крайна сметка не е коректно 
държавата да иска от граждани-
на информация, която сама може 
да провери. Затова тече усилена 
работа по разширяване на ката-
лога от информационни системи 
и регистри, свързани към модула 
RegiX – в момента той работи с 
65 основни регистъра. 

През 2018 г. беше пуснат в 
експлоатация и Портал за сигурно 
електронно връчване, поддържан 
от Държавната агенция „Елек-
тронно управление“. Чрез него се 
осъществява сигурно заявяване и 
получаване на електронни услуги, 
както и връчване на съобщения 
от институции. Това е плат-
формата, чрез която ще се осъ-
ществява комуникацията между 
държавни и общински институции 
и граждани, а наред с това ще 
позволява участието на достав-
чици на обществени услуги, като 
банки, телекоми, застрахователи 
и др. 

През октомври беше приет 
пакет с над 1500 мерки за опти-
мизиране на процеса на адми-
нистративно обслужване – 373 
административни услуги и ре-
гулаторни режима отпадат, съ-
кращават се срокове и такси, 
редуцират се изискваните от за-
явителите документи и др. Вър-
вим в посока администрацията да 
не изисква от гражданина усилия, 

които тя самата е в състояние 
да положи.

Дългогодишната практика 
по раздробяване на регистрите 
в българската администрация ни 
е оставила наследство от над 
1700 регистъра, множество от 
които се дублират, не функцио-
нират правилно, не са машинно 
четими или направо са излишни. 
През 2019 г. ще направим преглед 
и ще унифицираме нужните ре-
гистри, ще ги свържем към сис-
теми като RegiX. Така те ще се 
ползват по предназначение от 
упълномощените администрации 
и ще има максимален ефект от 
съществуването им. Предстои 
работа и по въвеждането на Дър-
жавния хибриден частен облак, 
както и на масова идентифика-
ция с лични документи от ново 
поколение. Ще отпадат и още 
излишни удостоверения на хар-
тия. Вярвам, че институциите 
ще действат последователно и 
професионално както през 2018 
г. и ще имаме много добри новини 
за гражданите и бизнеса и през 
идната година.

През 2018 г. строителният 

бранш бе подложен на безпре-

цедентни атаки с политически 

привкус, а българските стро-

ители бяха обвинявани в какво 

ли не. Докъде според Вас е до-

пустимо подобно говорене и не 

трябва ли да има възможност за 

по-ефективна защита на добро-

то име на компаниите, включи-

телно и чрез промени в законода-

телството?

Българското общество и 
темите, които са в центъра на 
общественото внимание, са раз-
лични през 2018 г. спрямо тези от 
1998 г. или 2008 г. Днес го вълну-
ват все повече теми, свързани с 
качеството – на въздуха, храните, 
на пътищата, сградите и т.н. 

Когато обаче става дума за 
нападение върху доброто име на 
българските строителни компа-
нии, държавата е техен естест-
вен съюзник. Защото имидж не 
се гради лесно, нужни са години, 
изпълнени с много труд, ред ка-
чествени и мащабни реализирани 
проекти, квалифицирани служи-
тели и достойни условия на труд. 
Днес българският строител е 
натрупал опит и ноу-хау, които 
позволяват да работи не само в 
страната, но и в чужбина. Не бива 
да бъдат отправяни обвинения без 
доказателства.

Какво ще пожелаете на бъл-

гарските строители и на чита-

телите на в. „Строител“?

С всяка изминала година бла-
годарение на строителния бранш 
България става все по-добро мяс-
то за живеене и правене на биз-
нес. Реализираните инфраструк-
турни проекти са локомотив за 
икономиката на страната. Вяр-
вам, че с богатия си опит и по-
тенциал българските строители 
ще продължат да ни радват и през 
2019 г. 

А на читателите на вестник 
„Строител“ желая да открият 
през идната година нова гама по-
ложителни емоции и интересни 
събития. Бъдете здрави, щаст-
ливи, с добро настроение и добри 
новини!
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2018 г. бе изключително динамична, 
и наситена със събития и предизвика-
телства за Камарата на строителите 
в България (КСБ). С избора на 22 февру-
ари на Общото събрание на КСБ на ново 
ръководство, начело на което застана 
председателят на Управителния съвет 
(УС) инж. Илиян Терзиев, Камарата започ-
на интензивна политика в интерес на 
бранша. Усилията на ръководните органи 
се насочиха към провеждане на работни 
срещи със законодателната и изпълни-
телната власт в лицето на отговорните 
за сектор „Строителство“ институции, 
с парламентарно представените партии, 
ресорните комисии в 44-тото Народно 
събрание (НС) и с други браншови органи-
зации. Ръководството на КСБ внесе в НС 
предложенията си за промени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и в Закона 
за устройство на територията (ЗУТ), 
част от които бяха приети. 

През годината браншът се сблъска 
с недоброжелателни атаки и недоказани 

твърдения в публичното пространство, 
уронващи авторитета на българския 
строител. Затова акцент в работата на 
организацията бе и защитата на инте-
ресите и доброто име на сектора, и сре-
щу опитите той да бъде използван за по-
литически цели. КСБ се защити по редица 
начини, един от които беше кампанията 
„Аз съм строител“. Камарата излезе с 
Декларация, в която категорично заяви, 
че не желае браншът да бъде използван 
за политически цели и предизборна аги-
тация, която изпрати до президента, 
министър-председателя, председателя 
на НС и парламентарно представените 
политически сили. Последваха нови срещи 
с властта, след които КСБ проведе мирна 
демонстрация със строителна техника, 
като внесе подписка в подкрепа на бран-
ша в НС и разговаря с председателя на 
Парламента Цвета Караянчева. Веднага 
след това беше внесено и писмо относно 
подписката и исканията на Камарата в 
Министерския съвет и Президентство-
то, заедно с което се проведоха срещи 
с премиера Бойко Борисов и с президен-
та Румен Радев. С тези действия КСБ 

отправи няколко важни послания: Искаме 
да живеем и работим в България! Искаме 
спокойствие и предвидимост в бранша! Не 
желаем да ни използват за предизборна 
агитация!

Камарата беше активна не само на 
централно равнище, но и по места – ръко-
водството посети почти всички Област-
ни представителства (ОП) в страната. 
На проведените срещи присъстваха и ръ-
ководителите на местните администра-
ции. Във фокуса на срещите бяха темите, 
свързани с работата по проектите от 
програмния период 2014 – 2020, изпъл-
нението на обектите по Националната 
програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради, борба-
та със сивия сектор, необходимите зако-
нодателни промени, липсата на работна 
ръка, професионалното образование и 
квалификация на кадрите и т.н. 

Успешно бе финализирана и една от 
най-големите благотворителни инициа-
тиви в 10-годишната история на Кама-
рата – фирми членове на КСБ изпълниха 
поетия ангажимент да изградят безвъз-
мездно 10 къщи за най-тежко пострадали-

те от трагичния инцидент в с. Хитрино. 
КСБ реализира в партньорство с 

в. „Строител“ традиционните за бранша 
годишни събития. Заедно с изданието и 
г-жа Искра Михайлова, председател на 
Комисията по регионално развитие към 
Европейския парламент, Камарата про-
веде за четвърти пореден път съвмест-
на конференция. Темата на форума през 
2018 г. беше „Инвестиции и инфраструк-
тура в Северна България“. При изключите-
лен успех преминаха и Осмият дискусио-
нен форум „Строителството през 2019 
година – перспективи и предизвикател-
ства“, Петата изложба с подкрепата на 
Столичната община „Виж София – къде-
то строителството среща историята с 
бъдещето“, традиционния годишен бал по 
повод Деня на строителя и Осмата кон-
ференция „ОПОС и ПРСР в периода 2014 
- 2020“.

КСБ може да се гордее и с постигна-
тия успех в изготвените съвместно с 
Министерството на околната среда и 
водите стандартизирани документи за 
възлагане на проекти в сектор „Води“, 
които вече са задължителни.

Януари 

31Годината започна с 
разширен Управите-

лен съвет на Камарата, 
който заседава в Стара 
Загора. След като инж. 
Николай Станков подаде 
оставка поради заемане 
на позиция в държавната 
администрация, за пред-
седател на УС на КСБ 
единодушно бе номиниран 
инж. Илиян Терзиев, който 
към този момент беше 
зам.-председател на Ка-
марата и председател на 
най-голямата областна 
организация – тази на Со-
фия. Управителният съвет 
взе решение на 22 февруа-
ри в София да се проведе 
извънредно Общо събра-
ние на КСБ, а дотогава 
инж. Терзиев да изпълнява 
длъжността председател 
на УС.

Още една промяна бе 
направена на заседанието 
в Стара Загора. УС назна-
чи за нов изп. директор 
инж. Мирослав Мазнев. 
Сред важните решения, 
приети от УС, бе и реше-
нието за номинация на 
представител на КСБ в 
Управителния съвет на 
Европейската федерация 
на строителната индус-
трия – FIEC. Прие се инж. 
Любомир Качамаков, член 
на Изпълнителното бюро 
(ИБ) и УС на КСБ, и на СД 
на „Вестник Строител“ 
ЕАД, да представлява Ка-
марата в ръководството 
на FIEC.

Февруари

12Новият изп. дирек-
тор на  КСБ инж. 

Мирослав Мазнев прове-
де първа работна среща 
с ръководството на Об-
ластното представител-
ство на КСБ в Русе. На нея 
бяха обсъдени актуални за 
бранша въпроси. Срещата 
бе по покана на председа-
теля на ОП на КСБ – Русе, 
инж. Севдалин Петров. В 
нея се включиха членове на 

Областния и на Контрол-
ния съвет (КС) на местна-
та структура на Камара-
та, както и прокуристът и 
главен редактор на вест-
ник „Строител“ Ренета 
Николова. „През последни-
те 10 години Камарата на 
строителите в България 
се утвърди като най-ав-
торитетната браншова 
организация в страната. 
Гласът на КСБ се чува и на 
най-високите нива в упра-
влението на държавата. 
Но има още много какво да 
се направи. Основната цел 
на Камарата е да защита-
ва интересите на всички 
фирми, които членуват в 
нея. Когато сме обединени 
като гилдия, ще имаме си-
лата заедно да решаваме 
проблемите на бранша“, 
заяви инж. Мазнев.

16В Камарата на стро-
ителите в България 

се проведе работна среща 
между ръководството на 
КСБ и Лаурентиу Плош-
чану, председател на Ру-
мънската асоциация на 
строителните контрак-
тори – ARACO. Участие 
от страна на българската 
браншова организация взе-
ха инж. Илиян Терзиев – и.д. 
председател на УС на КСБ 
и председател на ОП на 
КСБ – София, инж. Любомир 
Качамаков – член на УС на 
КСБ, ръководител секция 
„Високо строителство“ 
към КСБ и представител 
във FIEC на групата дър-

жави от Централна и Из-
точна Европа, инж. Миро-
слав Мазнев, изп. директор 
на КСБ, Нина Георгиева от 
отдел  „Международна 
дейност и управление на 
проекти“ към КСБ и Рене-
та Николова, прокурист и 
гл. редактор на в. „Стро-
ител“. На срещата бяха 
обсъдени възможностите 
за сътрудничество между 
двете организации и съв-
местната им работа във 
FIEC.

20 В община  Варна 
се проведе работ-

на среща между екипа на 
кмета на морската сто-
лица Иван Портних и зам.-
председателя на УС на 
КСБ и председател на ОП 
на КСБ – Варна, инж. Хрис-
то Димитров. На събити-

ето присъства и главният 
редактор и прокурист на 
в. „Строител“ Ренета Ни-
колова. Двете страни се 
споразумяха за провежда-
нето на Втора кръгла маса 
през април. 

22На извънредно Общо 
събрание (ОС) инж. 

Илиян Терзиев бе избран 
за председател на УС на 
КСБ след тайно гласуване. 
Преди това отново с тай-
но гласуване ОС освободи 
инж. Николай Станков от 
поста след подадена от 
него оставка поради зае-
мане на позиция в държав-
ната администрация. В 
представянето си пред де-
легатите на събранието 
инж. Терзиев подчерта, че 
целият му живот е свързан 
със строителството и че 
от създаването на Кама-
рата работи за нейното 
развитие и утвърждаване. 
Той заяви, че в дейността 
си ще се ръководи от прин-
ципа за пълна прозрачност 
и че разчита на помощта 
на Областните предста-
вителства и на всички 
членове на организацията.

По време на заседание-
то се проведе и избор на 
двама нови членове на УС 
на КСБ, които да заемат 
местата на инж. Стан-
ков и Светослав Любоми-
ров – последният по лични 

причини подал заявление 
за освобождаване от УС. 
След тайно гласуване в 
Управителния съвет на Ка-
марата бяха избрани инж. 
Калин Пешов, „Главболгар-
строй Холдинг“ АД, и инж. 
Тодор Андонов, „Термал Ин-
женеринг“ ООД.

След Общото събра-
ние се проведе заседание 
на УС на КСБ, на което за 
членове на ИБ бяха избрани 
инж. Калин Пешов и Велико 
Желев, „Хидрострой” АД. 
Инж. Калин Пешов зае и 
поста зам.-председател 
на организацията.

В началото на заседа-
нието на ОС почетният 
председател на Камарата 
инж. Симеон Пешов връ-
чи на инж. Иван Бойков и 
на инж. Николай Станков 
почетния знак на КСБ за 
заслуги към развитието и 
утвърждаването на орга-
низацията.

Март 

10Изп. директор на 
КСБ инж. Мирослав 

Мазнев проведе работна 
среща с ръководството 
на ОП на КСБ – Разград. 
На нея бяха обсъдени ак-
туални въпроси, вълнува-
щи фирмите от областта 
– критериите в търгове-
те, отношенията меж-
ду главен изпълнител и 

подизпълнител, липсата 
на квалифицирани кадри 
и др. От страна на ОП 
на КСБ – Разград, участ-
ваха председателят на 
ОП инж. Георги Изворов, 
инж. Михаил Драганов 
– член на УС на КСБ и на 
Областния съвет на ОП, 
Светослав Петров – член 
на ОблС на ОП, председа-
телят на КС на ОП Минчо 
Христов и членовете на 
КС инж. Атанас Атанасов 
и Цветан Иванов, както 
и др. представители на 
местната структура. На 
срещата присъства и гл. 
редактор и прокурист на 
вестник „Строител“ и ПР 
на Камарата Ренета Нико-
лова с екип на браншовото 
издание.

15По инициатива на 
КСБ в централния й 

офис браншовите органи-
зации в строително-инвес-
тиционния процес – Кама-
рата на строителите в 
България, Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране, 
Българска браншова кама-
ра „Пътища“, Камарата на 
архитектите в България, 
Камарата на инженерите 
по геодезия, Съюзът на 
архитектите в България 
– създадоха работна гру-
па. В нея ще се подготвят 
общи становища и предло-
жения за промени в норма-
тивните актове. За неин 
председател бе избран 
инж. Мирослав Мазнев, изп. 
директор на КСБ. ЗУТ и 
ЗОП са сред приоритетни-
те нормативни актове, по 
които групата ще работи. 
Гост на събитието бе арх. 
Иван Несторов, началник 
на Дирекцията за национа-
лен строителен контрол.

16-23Новото ръ-
ководство 

на КСБ стартира пореди-
ца от работни срещи с 
институциите. Първата 
бе с кмета на Столична-
та община (СО) Йорданка 
Фандъкова и заместника й 
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по направление „Транспорт 
и транспортни комуника-
ции“ (към датата) Евгени 
Крусев, както и с главния 
архитект на София Здрав-
ко Здравков. На срещата 
бяха дискутирани темите 
за нормативната уредба, 
касаеща сектора, изпъл-
нението на инфраструк-
турните проекти, възмож-
ностите за съвместна 
работа за повишаване на 
качеството на строител-
ството, въвеждането на 
иновации при реализация-
та на обектите и др. Ръ-
ководствата на КСБ и СО 
се договориха да проведат 
среща, на която Столична-
та община да представи 
инвестиционната си про-
грама за 2018 г. и 2019 г. 
пред УС на Камарата. 

Последваха работни 
срещи с ръководството 
на Държавен фонд „Земе-
делие“, както и с минис-
търа на туризма Николи-
на Ангелкова. На тях КСБ 
обсъди възможностите за 
сътрудничество по въпро-
си от взаимен интерес. 
„Последните две години 

са рекордни в историята 
на българския туризъм. 
Само за изтеклата 2017-а 
посещенията на чуждес-
транни туристи у нас са с 
25% повече от 2015 г.“, по-
сочи министър Ангелкова. 
Тя акцентира, че безспор-
на заслуга за това имат 
не само туристическият 
бранш, но и българските 

строители, които пра-
вят нашите курорти по-
привлекателни и удобни 
за потребителите. Инж. 
Терзиев изрази готовност 
КСБ да подпомага Минис-
терството на туризма с 
експертизата, която при-
тежава. „Връзката между 
строителството и тури-
зма е безспорна, за добре 
развит туризъм е необ-
ходима добре развита ин-
фраструктура – пътища, 
пречиствателни съоръже-
ния, хотели, СПА компле-
кси и много др.“, каза инж. 
Терзиев.

26КСБ и Министер-
ството на околната 

среда и водите (МОСВ) се 
договориха да създадат 
съвместна експертна гру-
па. Това стана на работна 
среща между ръководство-
то на Камарата и минис-
търа на околната среда 
и водите Нено Димов. На 
нея от страна на КСБ при-
състваха председателят 
на УС инж. Илиян Терзиев, 
инж. Любомир Качамаков, 
член на ИБ и на УС, ръко-

водител на секция „Високо 
строителство“ към КСБ и 
представител във FIEC на 
групата държави от Цен-
трална и Източна Европа, 
инж. Благой Козарев, член 
на ИБ и на УС, ръководител 
на секция „Хидротехниче-
ско строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“, инж. 
Лю бо мир Пейновски, член 

на УС, инж. Мирослав Маз-
нев, изп. директор на КСБ, 
Ренета Николова, ПР на 
КСБ, прокурист и гл. редак-
тор на в. „Строител“.

„Надявам се тази го-
дина да бъде ползотворна 
и заедно да успеем да до-
принесем за развитието 
на сектора и на държавата 
като цяло“, каза инж. Илиян 
Терзиев.

Изп. директор на КСБ 
заяви, че МОСВ може да 
разчита на експертизата 
на Камарата и представи 
конкретни предложения на 
браншовата организация, 
които ще подобрят стро-
ително-инвестиционния 
процес.

29Инж. Любомир Ка-
чамаков, член на ИБ 

и на УС на Камарата на 
строителите в България, 
беше избран за председа-
тел на ОП на КСБ – София, 
на извънредното Общо съ-
брание на представител-
ството, което се проведе 
в централния офис на Ка-
марата. „Искам да декла-
рирам пред този форум, че 
ще продължа да развивам и 
да надграждам това, кое-
то е постигнато при инж. 
Терзиев“, заяви след избора 
си новият председател на 
столичните строители.

29Министерството на 
регионалното разви-

тие и благоустройството 
и Камарата на строите-
лите в България се дого-
вориха да подпишат спо-
разумение за създаване 
на постоянно действащ 
консултативен орган, в 
който да бъдат обсъждани 
инвестициите с публични 
средства. Целта е да се 
осигури по-голяма пред-
видимост и планиране на 
работата на бранша. Това 
стана ясно на работна 
среща между министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството (към 
датата) Николай Нанков и 
ръководството на КСБ. 
На нея бяха обсъдени пре-
дизвикателствата пред 
строителния бранш, като 
осъвременяването на нор-
мативната уредба и обез-
печеността с кадри.

„КСБ е най-добрият 
партньор и при правенето 
на политики, и дори в ня-
кои логистични дейности 
в конкретни моменти и си-
туации – било то при реа-
лизацията на даден проект, 
било то при представяне 
на бранша на международ-

ната и европейската сце-
на“, заяви Николай Нанков. 

Април

2Поредицата от срещи 
на председателя на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 
и изп. директор инж. Миро-
слав Мазнев с Областните 
представителства на КСБ 
продължи във Варна. По по-
кана на ОП на КСБ – Варна, 
те участваха в заседание 
на Областния съвет. В 
него се включиха и новият 
началник-отдел „Организа-
ционна политика“ на Кама-
рата Димитър Копаров и 
главният редактор и проку-
рист на в. „Строител“ и ПР 
на КСБ Ренета Николова.

Домакин на събитието 
беше инж. Христо Дими-
тров, зам.-председател на 
УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – Варна. Една 
от дискутираните теми 
беше организацията и под-
готовката за срещата на 
ОП на КСБ – Варна, с ръко-
водството на общината. 
Друга важна тема, която 
беше обсъдена на заседа-
нието, бе един от основни-
те проблеми пред бранша – 
липсата на квалифицирани 
кадри. 

3ОП на КСБ – Варна, и об-
щина Варна проведоха 

работна среща. Форумът 
бе открит от кмета на 
морската столица Иван 
Портних и от инж. Хрис-
то Димитров, зам.-пред-
седател на УС на КСБ и 
председател на ОП на КСБ 
– Варна. Медиен партньор 
на събитието бе в. „Стро-
ител“. В срещата се вклю-
чиха инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ, 
инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на КСБ, инж. 
Христо Иванов, зам.-кмет 
на общината, представи-
тели на строителни фирми 
и др. Модератор на събити-
ето беше Ренета Николова. 

„През 2018 г. община 
Варна е възложител на про-
екти за над 350 млн. лв. по 
линия на европейските фон-
дове и с финансиране от 
републиканския и общин-
ския бюджет. За да бъдем 
по-оперативни, трябва да 
спазваме сроковете. Съще-
временно заедно трябва да 
гарантираме и високото 
качество на изпълнените 
проекти, защото резул-
татите от дейността на 
строителните фирми се 
виждат от гражданите на 
Варна, които са най-важни-

ят коректив за нас“, заяви 
кметът Иван Портних. 

3Последва среща на 
ОП на КСБ – Добрич, с 

председателя на УС инж. 
Илиян Терзиев и изп. дирек-
тор инж. Мирослав Мазнев. 
Те бяха придружени от на-
чалника на отдел „Органи-
зационна политика“ Дими-
тър Копаров и от главния 
редактор и прокурист на 
в. „Строител“ и ПР на КСБ 
Ренета Николова. Домакин 
беше председателят на 
ОП на КСБ – Добрич, инж. 
Валентин Зеленченко. Като 
най-голям проблем за ком-
паниите от региона пред-
седателят на ОП Добрич 
определи субективността 
при избора на изпълнители 
по обществени поръчки. 
Той апелира на централно 
ниво Камарата да иници-
ира промени в ЗОП, които 
да направят процеса по-
прозрачен и търговете 
по-достъпни за малките и 
средните фирми.

5Ръководството на КСБ 
проведе работна среща 

с министъра на образова-

нието и науката Красимир 
Вълчев. „Един от сериозни-
те проблеми, с които се 
сблъсква строителният 
бранш през последните го-
дини, е недостигът на ква-
лифицирана работна ръка“, 
заяви председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев. 
От думите му стана ясно, 
че работещите в сектора 
са между 150 000 и 200 000, 
което е близо 10% от об-
щия брой на заетите ра-
ботни места в страната.

От своя страна ми-
нистър Вълчев отчете, че 
липсват специалисти не 
само за сектор „Строител-
ство“, но и за другите от-
расли. Той заяви, че екипът 
му се опитва да развие и 
обнови системата на про-
фесионалното образование. 
„Специално за строителния 
сектор мога да кажа, че 
проучихме 9 специалности, 
които е възможно да бъдат 
добавени към защитени-
те“, каза още Вълчев.

Друг основен момент 
от разговорите бяха въз-
можностите за промяна на 
нагласите към професио-
налното образование. 

В рамките на среща-
та ръководството на КСБ 
представи на министър 
Красимир Вълчев и работа-
та на „Строителна квали-
фикация“ ЕАД. Бе решено 
МОН и КСБ да работят 
съвместно и в подкрепа на 
дуалното обучение и про-
веждането на стажове на 
ученици във фирми членове 
на КСБ. По предложение 
на председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев в. 
„Строител“ – като издание 
на Камарата – ще съдейст-
ва за максималното раз-
пространение на информа-
цията относно бъдещите 
кампании, които КСБ и МОН 
ще организират.

 стр. 10
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11Инж. Любомир Кача-
маков, член на ИБ и 

на УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – София, по-
лучи доверието на делега-
тите на Общото събрание 
на FIEC, което се проведе 
в Брюксел, Белгия, и бе из-
бран за вицепрезидент на 
FIEC. Той ще представлява 
интересите на групата 
държави от Централна и 
Източна Европа, в която 
освен България, влизат и 
Хърватска, Естония, Унга-
рия, Литва, Румъния, Сло-
вакия и Словения. „Приемам 
този избор като признание 
за активната дейност и 
усилията, които ръковод-
ството на Камарата на 
строителите в България 
полага на европейско ниво. 

КСБ участва в изготвяне 
на общи становища и пре-
поръки, касаещи развитие-
то на бранша, както и в ре-
дица инициативи, свързани 
със строителния сектор“, 
заяви в първия си коментар 
след избора специално за в. 
„Строител” инж. Любомир 
Качамаков. Той допълни, че 
отговорната позиция, ос-
вен израз на доверие, е и 
знак за високите очаквания 
към бъдещата дейност на 
Камарата като важен фак-
тор във формирането на 
политиките на FIEC.

13„За да гарантираме 
високо качество на 

проектите, е необходимо 
преразглеждане на норма-
тивната база, свързана с 
обществените поръчки за 
големите инфраструктурни 
обекти“. Това министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията (към датата) 
Ивайло Московски по време 
на среща с ръководството 
на КСБ, която се проведе в 
МТИТС. В нея от страна 

на Камарата взеха учас-
тие инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ, 
зам.-председателят на УС 
на КСБ Владимир Житен-
ски, инж. Любомир Качама-
ков, член на ИБ и на УС на 
КСБ, председател на ОП на 
КСБ – София, и вицепрези-
дент на FIEC, почетният 
председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов, изп. дирек-
тор на КСБ инж. Мирослав 
Мазнев, Ренета Николова, 
прокурист и гл. редактор 
на в. „Строител“ и ПР на 
КСБ. Министър Московски 
допълни, че продължителни-
те обжалвания и критери-
ят за избор на изпълнител, 
предложил най-ниска цена, 
водят до сериозни проблеми 
при реализацията на проек-
тите.

16Ръководството на 
КСБ и председате-

лят на ДПС Мустафа Ка-
радайъ проведоха работна 
среща. На нея двете стра-
ни изразиха своята готов-
ност за сътрудничество в 
законодателната дейност. 
ДПС увери представители-
те на Камарата, че както 
винаги, ще търси баланса 
между бизнеса и ползващи-
те услугата.

Мустафа Карадайъ 
заяви и готовност ДПС 
да работи с активните 
граждани по отношение на 
въздействие върху управле-
нието при вземането на 
решения, както и за подо-
бряването на качеството 
на живот.

17Актуални въпроси, 
касаещи  бранша, 

бяха обсъдени на срещи 
на ръководството на КСБ 
и Областните предста-
вителства на Камарата 
в Кюстендил и Перник, 
на които бяха поканени и 
представители на мест-
ната власт, Регионална-

та дирекция за национа-
лен строителен контрол, 
Инспекцията по труда и 
професионалните учили-
ща. Като основен проблем 
по време на проведената 
дискусия в Кюстендил се 
очер та борбата с т.нар. 

сив сектор. Като най-се-
риозно предизвикателство 
за ОП на КСБ – Перник, бе 
посочена липсата на квали-
фицирани работници. Друга 
пречка пред строителите 
са несъвършенствата в 
ЗОП.

23Изп. директор на 
КСБ инж. Мирослав 

Мазнев и изп. директор на 
Националното сдружение 
на общините в България 
(НСОРБ) Силвия Георгие-
ва проведоха двустранна 
среща. „Общините са сред 
най-големите възложители 
на работа за бранша, ето 
защо за нас добрата кому-
никация е от изключително 
важно значение. Браншът 
се интересува какво като 
инвестиционни намерения 
се планира по места, обя-
вяването на какви поръч-
ки предстои, нужни са ни 
графици, за да можем да 
планираме нашите дейнос-
ти и мощности“, каза инж. 
Мазнев. „Приветствам ини-
циативата да се създаде 
работещ диалог между КСБ 
и НСОРБ, тъй като двете 
организации представлява-
ме основните участници в 
инвестиционния процес 
с публичен ресурс“, заяви 

Силвия Георгиева.

24Вицепремиерът То-
мислав Дончев и ръ-

ководството на КСБ обсъ-
диха актуални въпроси на 
работна среща. От стра-
на на Камарата в нея взеха 
участие инж. Илиян Терзи-
ев, председател на УС на 
КСБ, зам.-председателят 
на УС на КСБ Владимир Жи-
тенски, зам.-председате-
лят и председател на ОП 
на КСБ – Бургас, инж. Нико-

лай Николов, инж. Любомир 
Качамаков, член на ИБ и на 
УС на КСБ, председател на 
ОП на КСБ – София и ви-
цепрезидент на FIEC, инж. 
Благой Козарев, член на ИБ 
и на УС, ръководител на 
секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“ към КСБ, по-
четният председател на 
КСБ инж. Симеон Пешов, 
изп. директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев, Ренета 
Николова, прокурист и гл. 
редактор на в. „Строител“ 
и ПР на КСБ. Томислав Дон-
чев подчерта дългогодиш-
ното си ползотворно съ-
трудничество с КСБ. Той 
заяви, че очаква съвмест-
ната работа между двете 
страни да продължи и в бъ-
деще, като е важно конта-
ктите да бъдат регулярни. 
Вицепремиерът посочи, че 
Камарата може да разчита 
на подкрепата му за бъде-
щи инициативи, свързани с 
осъвременяването на нор-
мативната уредба. 

 

25КСБ проведе заседа-
ние на разширения 

си Управителен съвет в 
хотел „Риу Правец”. В на-
чалото на заседанието 
председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев 
поздрави колегите си и 
ги запозна с проведените 
от Камарата до момента 
срещи с институциите, 
както и с обсъжданите 
теми. УС прие отчет за 
изпълнение на взети реше-
ния от Общото събрание, 
както и Годишния отчет 
за дейността на Съвета, 
Годишния финансов отчет 
на организацията за 2017 г. 
и доклада на независимия 
одитор. Приет бе и план 

за разходите за 2018 г. Из-
бран бе и одитор. В точка 
„Организационни въпроси“ 
бе гласуван график за засе-
данията на Управителния 
съвет до края на годината. 
Прието бе те да се про-
ведат в Габрово през юни, 
Сандански – септември, и 
Ямбол – ноември. Общото 
събрание на КСБ ще е в 
София. В същата точка УС 
прие и правила за външна и 
вътрешна комуникация. 

Май

4Състоя се работна 
среща на ръководство-

то на КСБ със строителни 
фирми от област Габрово. 
Тя се проведе в Ритуална-
та зала на община Дряново. 
Присъстваха изп. директор 
на КСБ инж. Мирослав Маз-
нев, председателят на ОП 
на КСБ – Габрово, Богомил 
Петков, кметът на общи-
ната инж. Мирослав Семов, 
Росен Цветков, зам.-облас-
тен управител на Габрово, 

и представители на строи-
телните компании от реги-
она. По време на дискусия-
та бяха дефинирани две от 
най-големите предизвика-
телства пред строителния 
бранш в региона, които са 
сходни на тези в остана-
лата част на страната – 
сивият сектор и липсата 
на квалифицирана работна 
ръка. 

9За създаването на ра-
ботна група от екс-

перти, които заедно ще 
обсъждат важните за 
строителния сектор про-

мени в нормативната база, 
се договориха на среща ръ-
ководствата на КСБ и Ко-
мисията по регионална по-
литика, благоустройство 
и местно самоуправление 
в 44-тото НС. „Камара-
та и браншът като цяло 
категорично считаме, че 
ЗУТ трябва да се промени, 
като се раздели материя-
та в два отделни закона. 
Мислим, че вече е дошло 
времето за Закон за стро-
ителството”, каза предсе-
дателят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. Той подчер-
та, че съвместната рабо-
та с регионалната коми-
сия, която е водеща по ЗУТ, 
за Камарата е от ключово 
значение.

„Обща е волята да си 
сътрудничим“, заяви от 
своя страна председате-
лят на Комисията Искрен 
Веселинов. 

9На работна среща с ПГ 
„БСП за България“ ръко-

воството на КСБ заяви, че 
приветства изразените 
идеи за търсене на публич-
но-частно партньорство 
между държавата и стро-
ителния бранш и сподели 
позицията си по отноше-
ние на критерия „най-ниска 
цена“ в търговете, който е 
пагубен за бранша. „Готови 
сме да дискутираме и да 
излезем с общи инициативи 
за намиране на решения за 
все по-сериозния проблем 
с липсата на кадри. КСБ 
има редица предложения за 
подобряване на строител-
но-инвестиционния про-
цес, които обаче в голяма 
степен налагат промени 
в законодателството. Без 
подкрепата на основните 
политически сили, колкото 
и добри да са нашите пред-
ложения, те не биха могли 
да се материализират“, по-
сочи председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Дора Янкова, зам.-пред-
седател на Комисията по 
регионална политика, бла-

гоустройство и местно 
самоуправление и член на 
Комисията по бюджет и 
финанси, предложи срещи-
те между КСБ и представи-
телите на БСП в регионал-
ната комисия да станат 
регулярни, като различни-
те промени в нормативна-
та база преди приемането 
им да бъдат консултирани 
с КСБ. 

10Ръководството на 
КСБ проведе работ-

на среща с министъра на 
енергетиката Теменужка 
Петкова. На нея присъст-

 от стр. 9
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ваха Владимир Малинов, 
изп. директор на „Булгар-
трансгаз“, и Теодора Ге-
оргиева, изп. директор от 
българска страна на „Ай 
Си Джи Би“ АД, друже-
ството, което отговаря 
за изграждането на меж-
дусистемна газова връзка 
Гърция – България. КСБ бе 
представена от инж. Илиян 
Терзиев, председател на УС, 

зам.-председателите инж. 
Николай Николов и Калин 
Пешов, изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев, члена на 
УС на Камарата Любомир 
Пейновски, Ренета Николо-
ва, ПР на КСБ.

„Изграждането на газо-
ва инфраструктура и реха-
билитацията на съществу-
ващата, доизграждането 
на основните интерконек-
тори, рехабилитирането на 
електропреносната мрежа 
в страната, строител-
ството на междусистемни 
връзки, генериращи мощно-
сти, газовият хъб, са сред 

ключовите за бранша обек-
ти, важни за енергетиката 
на страната ни и със зна-
чение за реализирането на 
единния европейски енерги-
ен пазар“, каза инж. Илиян 
Терзиев. 

Министър Теменужка 
Петкова съобщи, че сред 
7-те топ приоритета на ЕС 
в областта на енергетика-
та е изграждането на га-
зова връзка между България 
и Сърбия. „По този проект 
предстои обществена по-
ръчка за избор на изпълни-
тел. Това обаче ще се случи 
след година и половина или 
две, тъй като самият про-
ект е ангажиран с крите-
рии за устойчивост, което 
значи колегите от сръбска 
страна да са достигнали 
същия етап на развитие“, 
допълни тя. Петкова даде и 
информация относно проек-
тите на „Електроенергиен 
системен оператор“ ЕАД 
– другия субект в енерге-
тиката, който реализира 

сериозни по мащаб инвес-
тиции. Инж. Терзиев я уве-
ри, че в лицето на строи-
телния бранш има съюзник 
за развитието на модерна, 
съвременна енергийна ин-
фраструктура. 

10Проведе се среща на 
ръководството на 

КСБ и ОП на КСБ – Велико 
Търново, с инж. Даниел Па-
нов, председател на УС на 
НСОРБ и кмет на Велико 
Търново. Тя бе по инициати-
ва на инж. Любомир Шербе-
тов, председател на ОП на 
КСБ в старата столица. 

„Благодаря на Камарата 
на строителите в България 
за съвместните проекти, 
които реализираме, и спе-
циално за подкрепата за 
ремонта и възстановява-
нето на уникалната църква 
„Св. св. Константин и Еле-
на“, дело на майстор Колю 
Фичето“, заяви инж. Дани-
ел Панов. „В нашия град се 
стремим да преодоляваме 
предизвикателствата от 
различно естество, които 
имат връзка със строи-
телството“, каза още той. 
„През годините беше изгра-
дено добро партньорство 
между местната власт и 
ОП на КСБ – Велико Търно-
во“, сподели инж. Панов.

Същия ден ръковод-
ството на КСБ проведе ра-
ботна среща и с ОП на КСБ 
– Велико Търново.

23Нужна е дългосрочна 
инвестиционна про-

грама за Северна България. 
Около това се обединиха 

2018

участниците в Четвър-
тата международна кон-
ференция „Инвестиции и 
инфраструктура в Север-
на България“, организирана 
от КСБ, Искра Михайлова, 
председател на Комисия-
та по регионално развитие 
към Европейския парла-
мент, и в. „Строител“. По 
време на събитието, което 
се проведе в Луковит, бяха 
разисквани актуални въпро-
си относно регионалната 
политика на ЕС, настоящи 
и бъдещи инвестиции в 
сферата на инфраструкту-
рата, трансграничното съ-
трудничество, потенциала 
и перспективите за стро-
ителния бранш в Северна 
България, възможностите 
за развитие на района, за 
публично-частни парт-
ньорства, механизмите за 
използване на финансови 
инструменти. 

30По инициатива на 
ОП на КСБ – София, 

ръководствата на най-го-
лямата структура на Ка-
марата и на КСБ проведоха 
работна среща с кмета на 
София г-жа Йорданка Фан-
дъкова и нейния екип. По 
време на срещата беше 
представена Инвести-
ционната програма, която 
се реализира в столицата 
през 2018 г., както и проек-
ти, които предстои да се 
изпълняват в следващите 
години. Фандъкова съобщи, 
че 550 млн. лв. са осигуре-
ни в бюджета на София за 
изпълнение на инфраструк-
турни проекти, 60% от тях 
са безвъзмездни европей-
ски средства, а останали-
те 40% са от собствените 
приходи на общината. 

Юни

8В сградата на ОП на 
КСБ – Благоевград, се 

проведе работна среща 
между ръководството на 
КСБ, местната структу-
ра на браншовата орга-
низация и представители 
на общината. Домакин на 
дискусията беше Петър 
Байкушев, председател на 
ОП на КСБ – Благоевград. 
Няколко основни проблема 
поставиха от Област-
ното представителство 
пред ръководството на 
организацията. Работе-
щите в сивия сектор бри-
гади и невъзможността да 
бъдат проверявани от Из-
пълнителна агенция „Глав-
на инспекция по труда“, 
тъй като не са юридически 
лица, бе сред основните 
проблеми. Като друга труд-
ност беше посочено заба-

вянето на разплащанията 
от главни към подизпълни-
тели.

11Камарата иниции-
ра дебат за профе-

сионалното образование 
с кръгла маса на тема 
„Изграждане на сътруд-
ничество „образование – 
бизнес” за преодоляване на 
предизвикателствата с 
липсата на квалифицирани 
кадри за строителния сек-
тор“, която КСБ организи-
ра съвместно с ВСУ „Любен 
Каравелов“. 

„Радвам се, че успяхме 
да съберем всички заинте-
ресовани страни на тази 
дискусия, за да изградим 
работещо сътрудничест-
во между нашите организа-
ции“, заяви проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов, ректор 
на ВСУ „Любен Каравелов“. 
„Формирането на политики 
за преодоляване на пробле-
ма с липсата на квалифи-
цирани кадри за бранша е 
сред основните приорите-
ти на Камарата на стро-
ителите в България“, каза 
от своя страна инж. Илиян 
Терзиев.

13Ръководството на 
КСБ се  срещна с 

парламентарната група 
„Обединени патриоти“. 
Пред тях председателят 
на Камарата инж. Илиян 
Терзиев подчерта, че КСБ е 
готова да подпомага депу-
татите с експертиза при 
вземането на решения по 
важните за строителния 
бранш въпроси. „Деклари-
рали сме нееднократно 
нашата позиция, че ЗУТ е 
изчерпал възможностите 
си. Сега най-много липсва 

ясно дефиниране на вза-
имоотношенията между 
участниците в инвести-
ционния процес. Това, освен 
административна тежест, 
създава и проблеми за ре-
гулирането на строителни-
те дейности“, добави той 
и представи позицията на 
КСБ, че в ЦПРС трябва да 
се вписват всички строи-
тели на строежи от първа 
до пета категория включи-
телно, както и по отделни 
строителни и монтажни 
работи. КСБ постави и 
други проблеми пред бран-
ша, като липсата на рав-
номерност и плановост 
при инвестициите, обжал-
ванията на процедурите, 
водещи до забавяне на из-
пълнението на проектите, 

нуждата от въвеждане на 
предквалификация.

14Ръководството на 
Камарата на строи-

телите в България и ПГ на 
ПП ГЕРБ проведоха среща 
в НС, на която КСБ пред-
стави предложенията на 
Камарата за промени в за-
конодателството – ЗУТ и 

ЗОП, които ще допринесат 
за подобряване на стро-
ително-инвестиционния 
процес, включително свър-
заните с обжалванията, с 
критерия най-ниска цена в 

търговете, с т.нар. предел-
ни цени. Коментирани бяха 
и промените в ЗУТ, касаещи 
чл. 14, ал. 2 от ЗКС, и ста-
новището на КСБ, в което 
Камарата настоява да от-
падне възможността стро-
ителни дейности от 5-а ка-
тегория да се изпълняват 
от строители, невписани 
в ЦПРС, като по темата 
предстои работна среща 
на експертно ниво. 

„ Бъ д е т е  а к т и в н и , 
участвайте в законотвор-
ческия процес със своите 
предложения, за да можем 
ние да приемем впослед-
ствие добре прецизирани 
закони, които няма да се 
ремонтират през няколко 
месеца“, заяви председа-
телят на ПГ на ПП ГЕРБ 
Цветан Цветанов. „Проме-
ните, които направихме в 
Закона за обществените 
поръчки, имат за цел да 
спрат умишления саботаж 
на проекти, в които се въз-
ползваме от европейската 
солидарност“, обясни Цве-
танов и изрази мнение, че 
трябва да се сложи край на 
практиката при търгове 
да се избира предложилият 
най-ниска цена, без да се 
осъзнава, че това оказва 
пряко влияние върху качест-
вото на изпълнението. 

Двете страни се дого-
вориха да провеждат регу-
лярни срещи.

20На работна среща 
ръководствата на 

КСБ и КТ „Подкрепа” обсъ-
диха актуални теми, зася-
гащи строителния бранш, 
като и тук акцентът бе 
поставен върху промени-
те в ЗУТ и ЗОП. Засегнати 

бяха и други въпроси, като 
отрасловият колективен 
трудов договор, минимал-
ният осигурителен доход, 
липсата на квалифицирани 
кадри в сектора и безопас-
ните условия за труд.

Участниците в среща-
та се обединиха около не-
обходимостта всички фир-
ми в сектора да бъдат на 
светло. Ръководствата на 
КСБ и КТ „Подкрепа” обсъ-
диха и сериозния проблем с 
липсата на кадри в бранша. 
„В професионалното обра-
зование трябва да се на-
правят сериозни промени“, 
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подчерта президентът на 
КТ „Подкрепа” инж. Дими-
тър Манолов. Двете стра-
ни се договориха темата 
да бъде широко дискутира-
на на следваща среща на 
организациите.

21В Габрово се проведе 
заседание на разши-

рения Управителен съвет 
на КСБ. Дневният ред 
включваше доклад относ-
но състоянието на строи-
телството и проблемите в 
региона, избор на предста-
вители за участие в коми-
сии за съвместна работа 
с институциите и минис-
терствата, както и пред-
ложения за нови председа-
тели на секции „Енергийна 
инфраструктура“ и „Високо 
строителство“ към КСБ. 

Обсъдени бяха предложение 
за нови правила при изгот-
вянето на план-сметките 
на Областните предста-
вителства и концепция за 
развитие на политиката 
на КСБ в областта на про-
фесионалното образование, 
обучение и квалификация.

Част от програмата бе 
и посещението на строи-
телни обекти. Сред тях 
бе един от най-сложните и 
приоритетни пътни проек-
ти – обходът Габрово.

22Поредната работна 
среща на ръковод-

ството на Камарата с Об-
ластните представител-
ства на КСБ бе в Габрово. 
Гости в ОП на КСБ – Габро-
во, бяха представители на 
местната власт – област-
ният управител Невена Пе-
тковa, кметът на Габрово 
Таня Христова, зам.-кме-
тът на Трявна Николина 
Николова и директорът 
на „Инспекция по труда“ – 
Габрово, Катя Колева.

Акцент на срещата 
беше борбата срещу сивия 
сектор. Ръководството на 
Камарата и представите-
лите на местната власт 
се обединиха около идеята, 
че заедно трябва да пред-
приемат действия срещу 
изпълнението на строи-
телни работи от фирми 
без регистрация в ЦПРС. 

22ОП на КСБ – Плевен, 
иска промени в ста-

тута на подизпълните-
лите. Това стана ясно на 
следващата среща между 

ръководството на КСБ и 
Областното представи-
телство. Гости на съби-
тието бяха арх. Невяна 
Иванчева, зам.-кмет по „Те-
риториално развитие“ на 
община Плевен, главният 
инженер на общината Вла-
дислав Иванов, Борис Пе-
тков, директор на Дирек-
ция „Инспекция по труда” 
– Плевен, и представители 
на РДНСК – Плевен. 

Участниците  б я ха 
единодушни, че ако спре 
нелоялната конкуренция 
и се залагат по-нормални 
стойности на СМР в тър-
говете, нещата в бранша 
ще бъдат на по-добро ниво.

Юли

4Ръководството на КСБ 
проведе работна сре-

ща с председателя на УС 

на Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) инж. 
Светослав Глосов. „АПИ е 
ключова агенция за стро-
ителния сектор и добро-
то взаимодействие между 
Камарата и Агенцията е 
от важно значение за нас. 
Много са темите, които 
можем да обсъждаме заед-
но и по които можем да си 
сътрудничим“, подчерта 
председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев. 
„Готови сме да обсъждаме 
в работен порядък всички 
теми, които са в дневния 
ред на бранша“, каза инж. 
Глосов. 

Двете страни диску-
тираха актуалната за 
пътностроителните фир-
ми тема – обявените про-
цедури за текущ ремонт и 
поддържане на републикан-
ската пътна мрежа – какви 
са новите моменти в тях 
и как ще бъдат преодолени 
проблемите, с които ком-
паниите се сблъскваха при 
изпълнението на предишни-
те договори? Строители-
те получиха информация и 
за напредъка при въвежда-
нето на ТОЛ системата и 
свързаното с ТОЛ таксите 
увеличено финансиране за 
поддръжката на пътната 
мрежа, както и информация 
за напредъка на големите 
проекти, които са в ход.

5В Стара Загора се про-
веде работна среща на 

ръководството на КСБ с 
Областното представи-
телство на Камарата и 
местната власт. На съби-
тието присъстваха пред-
седателят на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев и изп. 
директор инж. Мирослав 
Мазнев, а домакин беше 
инж. Петко Балабанов, 
председател на ОП на КСБ 
– Стара Загора. Предста-
вителите на местните 
фирми запознаха ръковод-
ството на КСБ с пробле-
мите на регионално ниво. 
Сред тях са сивият сектор 
и липсата на квалифицира-
на работна ръка. 

По-късно дискусията 
продължи в общината, къ-
дето ръководствата на 
КСБ и на ОП се срещнаха 
с кмета на Стара Заго-
ра Живко Тодоров. Инж. 
Илиян Терзиев представи 
дейността на Камарата 
и заяви, че само със съв-
местни усилия между КСБ, 
централната и местната 
власт може да бъде прео-
долян проблемът със сивия 
сектор. „Трябва да рабо-
тим заедно срещу сивата 
икономика. Нашата молба 
е, когато правите търго-
ве, да изисквате фирми-
те, които се явяват, да са 

вписани в ЦПРС“, подчерта 
председателят на УС на 
КСБ. Беше коментирано и 
предложението на КСБ да 
се създаде национален фонд 
за инфраструктура, по кой-
то да могат да кандидат-
стват всички общини с 
проекти, които не могат 
да се финансират по евро-
пейските програми. 

 

9Поредицата от срещи, 
които ръководството 

на Камарата провежда с 
отговорните за бранша 

институции и с парламен-
тарно представените по-
литически сили, продължи 
в Министерството на ико-
номиката. Председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, изп. директор на 
КСБ инж. Мирослав Маз-
нев, инж. Розета Маринова, 
член на ИБ и на УС и пред-
седател на Комисията по 
професионална етика към 
КСБ, Любомир Пейновски, 
член на УС на КСБ, Ренета 
Николова, ПР на КСБ, проку-
рист и гл. редактор на в. 
„Строител“ се срещанаха 
с министъра на икономи-
ката Емил Караниколов. 
Двете страни обсъдиха 
сътрудничеството си по 
отношение на подобряване 
на законодателството, ка-
саещо строително-инвес-
тиционния процес.

Инж. Илиян Терзиев 
посочи, че Камарата при-
ветства усилията на ми-
нистър Караниколов за 
подобряване на бизнес 
климата в страната, за 
привличане на инвестиции 
и растеж на икономиката.

„Изключително много 
се радвам на тази среща. 
Министерството ще Ви 
оказва пълно съдействие. 
Важна част от работата 
ни е да подкрепяме бизнеса, 
а строителният сектор е 
един от основните за рас-
тежа на икономиката“, 
каза министър Каранико-
лов.

9„В наше лице имате аб-
солютен съмишленик за 

всяка една антикорупцион-

на мярка. Заедно имаме 
по-голям шанс да променим 
статуквото“. Това заяви 
председателят на Комиси-
ята за противодействие 
на корупцията и за отне-
мане на незаконно придо-
битото имущество Пламен 
Георгиев на работна среща 
с ръководството на КСБ. 
„Доброто сътрудничество 
с ръководената от Вас Ко-
мисия е от ключово значе-
ние за КСБ. Готови сме да 
работим заедно и да реали-
зираме съвместни инициа-

тиви“, отговори инж. Илиян 
Терзиев, председател на УС 
на КСБ.

Двете страни се спо-
разумяха за текуща работа 
на експертно ниво. КСБ ще 
определи работна група, в 
която ще бъдат включени 
членове на ИБ и УС.

18Да бъде подписано 
рамково споразуме-

ние за сътрудничество 
между КСБ и Агенцията 
по обществени поръчки 
(АОП). За това се дого-
вориха на работна среща 
председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев и 
изп. директор на АОП доц. 
д-р Миглена Павлова.

„Знаете, че подкрепи-
хме новия ЗОП, имахме ре-
дица предложения, които 
влязоха в него, както и та-
кива, които останаха из-
вън текстовете на закона. 
Определено той бе важна 
крачка напред. Прилагане-
то на практика вече пове-
че от 2 години обаче показа 
редица несъвършенства в 
нормативния акт, които 
браншът като цяло кон-
статира. Нашето желание 
е отново заедно да обеди-
ним усилия за една наис-
тина по-добра редакция на 
определени текстове, коя-
то до голяма степен може 
да подобри строително-
инвестиционния процес“, 
каза председателят на УС 
на КСБ. „За нас Вашата 
експертна помощ ще бъде 
изключително ценна“, каза 
Миглена Павлова. Тя пред-
ложи възможните сфери на 

сътрудничество да бъдат 
разписани в рамково спора-
зумение, което да бъде по-
дписано между Камарата и 
Агенцията. 

16Желание да продъл-
жат своята съв-

местна работа и да орга-
низират общи инициативи 
изразиха на работна сре-
ща ръководствата на КСБ 
и Национално сдружение 
Недвижими имоти (НСНИ). 
Двете страни обсъдиха 
теми от взаимен интерес, 
в това число подобряване 
на законодателството, ка-
саещо строителния бранш 
и търговията с недвижими 
имоти, както и възмож-
ностите за бъдещо съ-
трудничество.

„Активизираме отново 
нашите усилия за въвежда-
не на регулация в бранша 
чрез приемането на закон 
за брокерите на недвижи-
ми имоти“, каза Добромир 
Ганев, председател на УС 
на НСНИ.

Председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзи-
ев изрази позиция, че ре-
гулацията във всеки един 
бранш е необходима, за да 
има контрол на качество-
то.

Участниците в среща-
та обсъдиха и проекта за 
нова жилищна стратегия. 

25КСБ участва в ра-
б о т н а  с р е щ а  в 

МРРБ, на която бе обсъден 
проектът на Национална-
та жилищна стратегия 
2018 – 2030 г. На нея при-
състваха зам.-министър 
Малина Крумова (към да-
тата) и ръководствата на 
КСБ, Камарата на архите-
ктите в България, Нацио-
нално сдружение Недвижи-
ми имоти. Председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев подчерта, че МРРБ 
винаги може да разчита на 
Камарата за подкрепа на 
важни за обществото ни 
инициативи. Изп. директор 
на КСБ инж. Мирослав Маз-
нев потвърди, че темата 
е от изключително голямо 
значение за строителите. 
„Преди всичко ние адмири-
раме и подкрепяме тази 
стратегия и я намираме 
за един от важните ин-
струменти за подобряване 
на социалния и жилищния 
статус в страната“, спо-
дели инж. Мазнев.

Август

22Председателят на 
УС на КСБ инж. Или-

ян Терзиев проведе работ-
на среща с вицепремиера 
и министър на външните 
работи Екатерина Заха-
риева. На срещата в МВнР 
присъстваха и зам.-предсе-
дателят на Камарата инж. 
Калин Пешов, изп. директор 
инж. Мирослав Мазнев и 
Ренета Николова. Обсъде-
ни бяха възможностите 
за още по-активно популя-
ризиране на българската 
икономика и бизнес в чуж-
бина чрез дипломатиче-
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ските представителства, 
начините за привличане 
обратно у нас на българи, 
работещи в други стра-
ни, както и предприетите 
действия от държавата за 
улесняване на процеса за 
получаване на разрешение 
за престой в България с цел 
работа на чужди граждани.

Инж. Илиян Терзиев 
представи задачите, кои-
то ръководството на КСБ 
си е поставило в сферата 
на законодателството. 
Той посочи, че за Камарата 
интерес представляват 
чуждият опит и добрите 
практики в сферата, и то 
основно на страните от 
ЕС. Инж. Мирослав Мазнев 
посочи проблемите, пред 
които е изправен браншът, 
като неравномерността на 
развитието на строител-
ната индустрия, дъмпинга, 
сивия сектор, обжалвания-
та, некоректните, т. нар. 
девизни цени, липсата на 
квалифицирана работна 
ръка за икономиката.

„Трябва да обединим 
усилията си и да разрабо-
тим единна концепция и 
кампания за това как да 
върнем нашите работници 
в България. Изключително 
важно е да популяризираме 
положителните страни на 
държавата и хората да зна-
ят колко много добри неща 
се случват тук“, изтъкна 
Екатерина Захариева.

Двете страни се обе-
диниха около идеята да си 
сътрудничат в разработ-
ването на общи кампании 
за търсене на решения на 
проблема с липсата на ка-
дри.

27КСБ и Комисията за 
противодействие на 

корупцията и за отнемане 
на незаконно придобито-
то имущество сключиха 
Меморандум за сътрудни-
чество. Документът бе 
парафиран от председате-
ля на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев и от председателя 
на КПКОНПИ Пламен Ге-
оргиев. С него страните 
обединяват своите усилия, 
експертиза и дейности 
за търсене на оптимални 
решения в борбата с ко-
рупцията. КСБ и КПКОНПИ 
ще създадат съвместна 
работна група по теми и 
проблеми, касаещи сектор 
„Строителство“. Една от 
основните й цели ще е из-
готвяне на предложения за 
антикорупционни мерки. 
Сътрудничеството меж-
ду Комисията и Камарата 

ще включва още обмен на 
информация и анализи за 
антикорупционни практики. 

Септември

11В Министерството 
на регионалното 

развитие и благоустрой-
ството се проведе първо 
заседание на съвместната 
работна група за опера-
тивно взаимодействие по 
актуалните въпроси, ка-
саещи строителството. 
Консултативният орган е 
създаден от МРРБ и КСБ. 

„Осъществяването на 
тази работна среща е съв-
местна инициатива. Смя-
там, че такива трябва да 
продължим да провеждаме 
регулярно.“ Това заяви в на-
чалото зам.-министърът 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
инж. Валентин Йовев. Той 
подчерта, че в най-крат-
ки срокове трябва да се 
създадат подгрупи между 
КСБ и МРРБ по различни-
те теми, касаещи бранша, 
и приоритетни за двете 
страни. „Всички структури 
на МРРБ ще съдействат 
максимално, защото дей-
ността ни е съвместна. 
Ние винаги сме работили 
отлично с Камарата“, спо-
дели още инж. Йовев, като 
допълни, че само чрез диа-
лог могат да се намерят 
решения по важните за 
строителството в стра-
ната проблеми.

По време на заседание-
то двете страни обсъдиха 
напредъка по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
и състоянието на водния 
отрасъл в страната. Дис-
кутира се и възможността 
за по-гъвкаво планиране на 
бюджетите на проектите 
от страна на бенефици-
ентите. Работната група 
постави и проблема с лип-
сата на кадри.

18Камарата на стро-
ителите в България 

проведе работна среща 
с Немската строителна 
федерация (HDB), която се 
състоя в сградата на КСБ. 
На нея от страна на Ка-
марата присъстваха инж. 
Илиян Терзиев, председател 
на УС на КСБ, инж. Николай 
Николов, зам.- председател 
на УС на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – Бургас, инж. 
Любомир Качамаков, член 
на ИБ и на УС на КСБ, пред-
седател на ОП на КСБ – 
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София, и вицепрезидент на 
FIEC, Руен Панчев, член на 
ИБ и на УС на КСБ и пред-
седател на СД на „Строи-
телна квалификация” ЕАД, 
инж. Мирослав Мазнев, изп. 
директор на КСБ, Валентин 
Николов, председател на КС 
на КСБ. HDB бе представе-
на от изп. директор Дитер 
Бабил и Надя Теохарова, ръ-
ководител на отдел „Меж-
дународни пазари“. „Парт-
ньорството между нашите 
две организации е дългого-
дишно и е доказало своето 
важно значение“, заяви инж. 
Илиян Терзиев. Той припом-
ни, че двете организации 
са реализирали множество 
съвместни инициативи в 
областта на професионал-
ната квалификация, обмена 
на информация във връзка 
със законодателството и 
нормативните разпоредби, 
касаещи строително-ин-
вестиционния процес. 

19Ръководството на 
КСБ проведе интен-

зивна поредица от работни 
срещи с председателите 
на парламентарните коми-
сии по бюджет и финанси – 
Менда Стоянова, по правни 
въпроси – Данаил Кирилов, 
и по регионална политика, 
благоустройство и мест-
но самоуправление – Ис-
крен Веселинов, на които 
ги запозна с предложени-
ята на Камарата за про-
мени в ЗОП. На срещите в 
Народното събрание при-
състваха председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, инж. Благой Коза-
рев, член на ИБ и на УС на 
Камарата, председател на 
секция „Хидротехническо 
строителство, ВиК мрежи 
и съоръжения“ към КСБ, и 
изп. директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев.

Предложенията на Ка-
марата на строителите 
бяха внесени и официално в 
Народното събрание.

20В Сандански се про-
веде заседание на 

разширения Управителен 
съвет на КСБ. В началото 
участниците в заседание-
то бяха запознати с изпъл-
нението на решенията от 
предходния УС на КСБ. След 
това бе приета декларация 
от КСБ, Българската бран-
шова камара „Пътища“ и 
Българската браншова 
асоциация „Пътна безо-
пасност“ в отговор на за-
честилите политически и 
журналистически спекула-
ции относно качеството 

на изпълняваните пътни 
обекти в страната. За-
седанието продължи с до-
клад на председателя на 
ОП на КСБ – Благоевград, 
Петър Байкушев, който 
даде информация относно 
състоянието и проблемите 
на строителния сектор в 
региона. Изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев запозна присъст-
ващите със сравнителен 
анализ на цените за изпъл-
нение на строителство в 
България и в част от стра-
ните на ЕС и обърна внима-

ние на огромната разлика 
при заплащането на труда 
у нас и в редица европей-
ски държави. Разширеният 
УС разгледа още Кодекс 
за поведение във връзка с 
общия регламент относно 
защитата на личните дан-
ни (GDPR), нов проект на 
Отраслов колективен тру-
дов договор, предложения за 
промени в Устава на КСБ и 
някои идеи относно комуни-
кационната и рекламната 
политика на Камарата.

26„Предстоящата 2019 
година ще е ключо-

ва за програмния период 
2014 – 2020 г. През нея се 
очаква стартирането на 
големите инфраструктур-
ни 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 УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев 
откри Осмия дискусионен 
форум „Строителството 
през 2019 година – перс-
пективи и предизвикател-
ства“, който се организира 
от КСБ и вестник „Стро-
ител“. Инж. Терзиев обяви 
началото на събитието 
заедно с президента на 
FIEC Кйетил Тонинг и вице-
премиера Томислав Дончев. 
В откриването участваха 
и министърът на регио-

налното развитие и бла-
гоустройството Петя 
Аврамова, кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова, зам.-министъ-
рът на транспорта, инфор-
мационните технологии и 
съобщенията Велик 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-инвестицион-
ния процес. Да чуем от 

първо лице от институ-
циите какво да очакваме 
през 2019 г. и до края на 
програмния период, кои са 
големите проекти, каква 
работа предстои за стро-
ителните фирми“, каза 
още инж. Илиян Терзиев, и 
преди да даде думата на 
вицепремиера Дончев, съ-
общи, че председателят 
на Европейския парламент 
Антонио Таяни е изпратил 
поздравителен адрес до 
КСБ и участниците в съби-
тието, който беше пред-
ставен от модератора на 
първата част на конферен-
цията инж. Любомир Кача-
маков, член на ИБ и на УС на 
КСБ, председател на ОП на 
КСБ – София, и вицепрези-
дент на FIEC. 

Октомври

16Камарата излезе с 
Декларация, която 

изпрати до президента, 

премиера, председателя 
на НС и парламентарно 
представените политиче-
ски сили. В нея КСБ изрази 
своето безпокойство от 
атаките срещу бранша 
и обвиненията за „високи 
цени и безобразно качест-
во на изпълнението“, за 
корупционни практики и 
отклоняване на средства. 
В Декларацията Камара-
та категорично заяви, че 
не желае строителният 
бранш да бъде използван за 
политически цели и предиз-
борна агитация. КСБ поис-
ка и проведе срещи с ПГ на 
парламентарно предста-
вените политически сили 
и с председателя на НС. 

Камарата на строите-
лите в България декларира, 
че ще бъде последовател-
на в политиката си за за-
щита на интересите на 
своите членове.

22„ С и т у а ц и я т а  в 
строителството 

е тревожна. Има няколко 
базови проблема в бранша. 
От една страна, през по-
следните години се срина 
системата на образова-
нието, свързана с под-
готовката на кадрите в 
строителството, от дру-
га, е нужна промяна в тех-
нологията на заплащане-
то. Необходима е държавна 
намеса и в този отрасъл, 
за да бъдат задържани до-
брите специалисти и да се 
възстановят престижът 
и авторитетът на ключо-
ви професии.“ Това заяви 
председателят на полити-
ческа партия „Алтернати-
ва за българско възражда-
не“ Румен Петков по време 
на среща с ръководството 
на КСБ, която се проведе в 
централата на партията 
на ул. „Врабча“ 23.

„Нашата идея да Ви 
поканим е свързана с две 
неща. Първо, състоянието 
на строителния сектор в 
страната и притеснение-
то за кадровото обезпеча-
ване на бранша, и отделно, 
една манипулация, която 
се извършва от неправи-
телствени организации 
и средства за масова ин-
формация“, заяви на прес-
конференция след срещата 
Румен Петков. Той допълни, 
че се е създало обществе-
но напрежение, което се 
отразява негативно на 
строителите.

22„За мен е изключи-
телно удоволствие 

да открия Петата изложба 
„Виж София – където стро-
ителството среща исто-
рията с бъдещето“, която 
се организира от Камара-
та на строителите в Бъл-
гария и вестник „Строи-
тел“, със съдействието на 
Столичната община. Като 
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председател на УС на КСБ 
това е първата експози-
ция, която откривам. Мно-
го съм горд от това, което 
показваме. То е резултат 
от опита, професионализ-
ма и огромните усилия и 
любов, които българските 
строители влагаме във 
всеки реализиран обект. 
Поводът за изложбата 
е традиционен и много 
вълнуващ – предстоящи-
ят празник на строителя 
– Димитровден. В нея са 
включени, освен автор-
ски творби на екипа на в. 
„Строител“, и въздушно 
заснети снимки с дрон на 
обекти, изградени в сто-
лицата през настоящата 
година, както и фотогра-
фии на знакови сгради, дело 
на българските строите-
ли през изминали години”. 
Това каза председателят 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, който заедно с 
главния архитект на Со-
фия Здравко Здравков от-
кри петата изложба на 
КСБ и в. „Строител“, пос-
ветена на професионалния 
празник на бранша.

22Министърът на ре-
гионалното разви-

тие и благоустройството 
Петя Аврамова проведе 
работна среща с ръковод-
ството на КСБ, на която 
бяха обсъдени теми от 
взаимен интерес. „Радвам 
се, че провеждаме тази 
среща няколко дни преди 

професионалния празник 
на строителя – Димитров-
ден. МРРБ както и досега 
ще продължи да бъде Ваш 
коректен партньор в целия 
строителен процес“, заяви 
министър Аврамова.

Сред основните акцен-
ти в разговора беше въ-
просът за подготовката 
на достатъчно и квалифи-
цирани кадри за сектора.

Обсъдена беше и нор-
мативната уредба, каса-
еща строителството. 
Аврамова напомни, че в 
министерството е създа-
дена работна група, която 
има за задача да изготви 
концепция за промяна в за-
конодателството, което 
се отнася до строително-
инвестиционния процес. 
Тя сподели още, че трябва 
да се регулират по-добре 
задълженията на лицата 
и фирмите, упражняващи 
строителен надзор.

23„Настояваме да спре 
използването на 

строителния бранш за по-
литически цели“. Това зая-
ви председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев по 
време на работна среща 
с ръководството на „БСП 
за България”. Срещата се 
състоя в централата на 
социалистическата пар-
тия по искане на КСБ след 
Декларацията, с която ръ-
ководството на Камарата 
излезе на 16 октомври. „Ис-
каме да се спре с безраз-
борното, некомпетентно и 
неточно говорене, на което 
сме свидетели в последно 
време, както и да осигурим 
спокойствие на бранша“, 
допълни още той. „Искаме 
да има правила, предвиди-
мост и устойчивост, да 
се въведат унифицирани 
тръжни документи, изгот-
вили сме предложения за 
нормативни промени в ЗУТ 
и ЗОП. Всички тези неща 
биха помогнали много и на 
възложителите, и на нас 
като изпълнители. Това са 
нашите основни искания“, 
каза още инж. Терзиев.

„Камарата на строи-
телите има нашата пълна 
подкрепа за развитието на 
българската икономика и 
българските фирми. Готови 
сме да обсъдим и внесем в 
НС разумните предложения 
за поправки в ЗОП.” Това 
каза председателят на НС 
на БСП Корнелия Нинова.

24За създаването на 
работна група към 

парламентарната Комисия 

по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление (КРПБМС), 
в която да участват екс-
перти от Камарата на 
строителите в България, 
се договориха ръковод-
ствата на ПГ на ПП ГЕРБ и 
на КСБ по време на работ-
на среща. Тя се проведе в 
Народното събрание по 
искане на КСБ след Декла-
рацията.

„Трябва да слагаме про-
блемите на масата и да 
търсим решения. Всичко, 
което се случва послед-
ните месеци,  създава 
усещането, че строител 
е мръсна дума. Аз искам 
категорично да се разгра-
ничим от подобен подход. 
Ние знаем какво правите 
Вие, в какви срокове и че 
то е на база стандарти“, 
коментира Цветан Цвета-
нов, председател на ПГ на 
ПП ГЕРБ. Той призова всич-

ки в законодателната, из-
пълнителната и местната 
власт, както и от прези-
дентската институция да 
се отнасят с уважение към 
българския строител.

„Имате нашата поли-
тическа подкрепа, поемаме 
ангажимент да направим 
работна група към Коми-
сията за регионално раз-
витие, в която да бъдат 
включени представители 
на всички политически 
сили, за да подобрим норма-
тивната уредба“, каза още 
Цветан Цветанов. „Жела-
нието ни е да има работен 
формат за законодателни-
те промени, касаещи стро-
ителния бранш, в който по-
литическите декларации 
да бъдат на заден план“, 
подчерта Цветанов.

24„ П оли т и че с к и те 
процеси в страната 

са динамични и са в пряка 
връзка с икономиката и 
бизнеса, независимо за кой 
сектор става дума. В този 
ред на мисли аз поздравя-
вам Камарата на строи-
телите в България, която 
във времето доказа себе 
си и своето място като 
браншова организация“. 
Това заяви председателят 
на Движението за права и 
свободи Мустафа Карадайъ 
по време на работна среща 
с ръководството на КСБ, 
която беше част от поре-
дицата провеждани с поли-
тическите сили по искане 
на КСБ след Декларацията.

Мустафа Карадайъ по-
сочи, че ДПС ще подкрепи 
предложените законода-
телни промени от КСБ, от 
които зависи просперите-
тът на страната. По вре-
ме на срещата той засегна 
и темата за разпределяне-
то на средствата от мно-
гогодишната финансова 
рамка на ЕС за следващия 
програмен период 2021 – 
2027 г. 

2620 български стро-
ители от различни 

компании застанаха пред 
обектива на един от най-
добрите фотографи у нас 
– Мони Франсес. Лицата 
им са основен акцент в 
кампанията „Аз съм стро-
ител“, която стартира по 
случай Деня на строителя. 
Инициативата е на КСБ. 
Строителите на България 

са 250 000 души, които ис-
кат да работят и да жи-
веят в страната. Искат 
да отглеждат децата си 
тук. Искат да изграждат, 
не да рушат. „Аз съм стро-
ител“ има за цел да покаже 
различни лица на българ-
ски строители – активни 
хора от всякакви възрасти, 
които са посветили живо-
та си на изграждането на 
една модерна България, с 
развита инфраструктура, 
привлекателна за бизнес, 
инвестиции и живеене. 
Кампанията се реализира 
в периода октомври – де-
кември.

26КСБ връчи отличи-
ята на най-добри-

те компании в сектора 
за 2017 г. Това стана на 
традиционния Бал по повод 
Деня на строителя. Съби-
тието се проведе в „София 
хотел Балкан“. Домакини 

на церемонията бяха Петя 
Аврамова, министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството, и 
председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев. 
Сред официалните гости 
бяха Росен Желязков, ми-
нистър на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията, предсе-
дателят на парламентар-
ната Комисия по околната 
среда и водите Ивелина 
Василева, зам.-председа-
телят на парламентарна-
та Комисия по транспорт, 
информационни технологии 
и съобщения Станислав 
Иванов, зам.-председа-
телят на Комисията по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление Александър 
Ненков, председателят на 
УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура” и почетен 
председател на КСБ инж. 
Светослав Глосов, предсе-
дателят на Комисията за 
противодействие на ко-

рупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото 
имущество Пламен Георги-
ев, главният архитект на 
Столичната община Здрав-
ко Здравков, инж. Галина 
Василева, ръководител на 
Управляващия орган на ОП 

„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“, Евгений Иванов, 
изп. директор на Конфеде-

рацията на работодате-
лите и индустриалците в 
България, инж. Иоанис Пар-
тениотис, вицепрезидент 
на КТ „Подкрепа“, Силвия 
Георгиева, изп. директор на 
Националното сдружение 

на общините в Република 
България, проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов, ректор 
на ВСУ „Любен Каравелов“, 
и други представители на 
институции и браншови 
организации. Балът събра 
и висшия мениджмънт на 

водещите строителни 
фирми.

Ноември

5Камарата на строите-
лите в България, Фе-

дерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдя-
ване“ – „Подкрепа“ и Феде-
рацията на независимите 
строителни синдикати 
към КНСБ подписаха От-
раслов колективен трудов 
договор. Документът беше 
парафиран от председате-
ля на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев, председателя на Ф 
„СИВ” – „Подкрепа“ инж. Ио-
анис Партениотис, който 
е и вицепрезидент на КТ 
„Подкрепа“, и инж. Цвете-
лина Иванова, председател 
на ФНСС към КНСБ. Инж. 
Терзиев подчерта, че Ка-
марата работи за спазване 
на безопасните условия на 
труд, както и за въвежда-
не на правила за ценообра-

зуването и за търсене на 
възможни начини за увели-
чаване на заплащането в 
сектора.

7Ръководството на КСБ 
проведе работна среща 

с председателя на НС Цве-
та Караянчева, на която бе 
обсъден проблемът, съз-
даден от неоснователни и 
некомпетентни обвинения 
към строителите. 

„Можем заедно да тър-
сим решения на проблеми-
те. Предложете Вашите 
идеи, Вие сте най-запозна-
ти с необходимите мерки 
за строителния бранш и 
комисиите в Парламента 
ще ги разгледат“, призо-
ва Караянчева. „Радвам се, 
че имам възможността 
да разговарям с Вас като 

хора, които си изкарват 
хляба с ръцете си. Искам 
да изразя своята пълна 
подкрепа към Вашата ра-
бота и да Ви благодаря, че 
сте активната страна в 
диалога със законодател-
ните органи“, обърна се 

 от стр. 13
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към ръководството на Ка-
марата Караянчева. Тя по-
твърди необходимостта с 
общи усилия между държа-
вата и строителния бранш 
да се намери възможност 
младите хора да бъдат мо-
тивирани да се реализират 
в строителната професия. 
В заключение Цвета Кара-
янчева подчерта, че в ней-
но лице КСБ има отворен 
за диалог партньор.

Двете страни се спо-
разумяха да решават те-
кущите задачи в операти-
вен порядък, включително в 
съвместната работна гру-
па към Комисията по реги-
онална политика и местно 
самоуправление. 

8В Ямбол се проведе за-
седание на разширения 

Управителен съвет на КСБ. 
Специален гост на събити-
ето беше областният уп-
равител на Ямбол Димитър 
Иванов. Участниците в за-
седанието бяха запознати 
с доклад на председателя 
на ОП на КСБ – Ямбол, инж. 

Николай Георгиев, който 
даде информация относно 
действителното положе-
ние и проблемите на стро-
ителния сектор в региона 
през настоящата 2018 г. 
Инж. Илиян Терзиев пред-
стави основните полити-
ки за развитие на КСБ през 
2019 г. По думите му прио-
ритетните планови задачи 
и предложения за развитие 
на Камарата през следва-
щата година са свързани 
с подобряване управление-
то на целия строително-
инвестиционен процес и 
с реализиране на строи-
телна продукция, която да 
отговаря на действащите 
технически правила, норми 
и стандарти за постигане 
на по-високо качество на 
изпълнение на строежите 
и по-ефективен контрол, 
и не на последно място, 
за своевременно решава-
не на актуалните пробле-
ми, които се създават от 
действащото строително 
законодателство и адми-
нистративните процедури 
пред фирмите от бранша. 

12КСБ проведе работ-
на среща със зам.-из-

пълнителния директор на 
Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките 
и средните предприятия 
(ИАНМСП) д-р Александър 
Минев. „Агенцията има 
две основни дейности – 
интернационализацията 
на малките и средните 
предприятия и подпома-

гането им на национално 
ниво. Бихме искали да ак-
тивизираме дейността си 
на национално ниво, като 
задълбочим диалога си с 
браншовите организации. 
ИАНМСП отваря врати-
те си за бизнеса, за да се 
запознае с проблемите на 
различните отрасли и с 
техните предложения за 
подобряване на норматив-
ната рамка. Агенцията 
иска да подпомага МСП в 
сектор „Строителство“, 
посочи д-р Минев.

Двете страни се обе-
диниха около идеята КСБ и 
ИАНМСП да създадат съв-

местна експертна група, 
която на оперативно ниво 
да работи по теми от вза-
имен интерес.

14„Тези, които правят 
организирана кам-

пания срещу българските 
строители, очевидно рабо-
тят за чужди интереси“. 
Това заяви зам.-председа-
телят на ПГ „Обединени 
патриоти“ Искрен Весе-
линов, който е и председа-
тел на парламентарната 
Комисия по регионална по-
литика, благоустройство 
и местно самоуправление, 
по време на среща с ръко-
водството на КСБ. И тази 
среща се проведе в Народ-
ното събрание по искане на 
КСБ след Декларацията, с 
която Камарата излезе по 
повод несправедливи и не-
обосновани обвинения, зад 
които прозират политиче-
ски интереси. 

„Тези, които Ви клеве-
тят, от две години твър-
дят, че цялата държава се 
проваля. Според тях всички 
институции не работят и 
Вие сте поредната брънка 
в негативната им кампа-
ния. Не прави чест на ни-
кой политик да говори така 
за държавата и за който и 
да е отрасъл в нея“, каза 
Искрен Веселинов. Той до-
пълни, че браншът се е до-
казал през годините. „Ние 
подкрепяме българските 
строители, твърдо сто-
им зад истината, а не зад 
лъжливата информация. 

Трябва да се каже, че бран-
шът е на високо ниво, има 
необходимия професиона-
лизъм и е добър партньор 
на държавата“, посочи 
зам.-председателят на ПГ 
„Обединени патриоти“.

20За осма поредна 
година Камарата, 

Българската асоциация 
по водите и в. „Строител“ 
събраха експертите от 
ВиК сектора на Национал-
ната конференция „Опе-
ративна програма „Окол-
на среда“ и Програмата 
за развитие на селските 
райони в периода 2014 – 
2020“. Домакини на съби-
тието бяха инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
УС на КСБ, и инж. Иван 
Иванов, председател на 
УС на БАВ. Конференци-
ята откриха Атанаска 
Николова, зам.-министър 
на околната среда и води-
те, д-р Лозана Василева, 
зам.-министър на земеде-
лието, храните и горите, 
и кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова. В откриващия панел 
участва и главният дирек-
тор на ГД „Оперативна 
програма „Околна среда“ 
в МОСВ Валерия Калчевa.

22Редовното Общо 
събрание (ОС) на 

КСБ взе решение да за-
почне подписка в под-
крепа на българските 
строители на терито-
рията на цялата стра-
на. Камарата, която е 
организацията, обединя-
ваща и представляваща 
българските строители, 
настоява да спре използ-
ването на бранша за по-
литически цели, да бъдат 
преустановени необосно-
ваните и неподкрепени с 
доказателства публични 
твърдения за корупция и 
злоупотреби в строител-
ството, както и да бъдат 
гарантирани спокойствие 
и сигурност на заетите в 
сектора компании, работ-
ници и служители. 

ОС на Камарата прие 
отчета за изпълнение на 
дейността на УС за пе-
риода от 1.09.2017 г. до 
31.08.2018 г., отчетите за 
работата на Комисията 
за воденето, поддържане-
то и ползването на ЦПРС 
и на КС, както и решение 
за освобождаване от от-
говорност на членовете и 
председателите на УС, КС 
и Комисията за ЦПРС. ОС 
прие и бюджета на органи-
зацията, както и основни-
те политики за развитие-
то й през 2019 г.

26В с. Хитрино бяха 
връчени ключовете 

на 10-те къщи, изградени 
и дарени от фирми – чле-
нове на КСБ, на пострада-

лите семейства в населе-
ното място. Кметът на 
общината Нуридин Исмаил 
благодари на Камарата и 
на компаниите, построи-
ли домове за хората. Той 
подчерта, че администра-
тивните процедури са от-
нели почти половин година, 
след което къщите са били 
изпълнени в много кратки 
срокове и с високо качест-
во. „Още в началото на 
миналата зима благодаре-
ние на строителите най-
тежко пострадалите се-
мейства вече имаха нови 
домове“, посочи кметът 
на Хитрино.

„Това е един изключи-
телно вълнуващ момент 
и съм благодарен, че на 
мен се падна честта като 
председател на Управител-
ния съвет на Камарата на 
строителите в България да 
участвам в церемонията 
по символичното връчване 
на ключовете на постро-
ените и дарени къщи от 
фирми – членове на орга-

низацията. Радвам се, че 
тук сме заедно с колегите, 
представляващи компани-
ите дарители, и със семей-
ствата, за които бяха по-
строени домовете“, посочи 
инж. Илиян Терзиев. „След 
трагичния инцидент КСБ 
бе сред първите, които се 
отзоваха, и нейни предста-
вители още на следващия 
ден бяха на място, тук в 
Хитрино, за да предложат 
помощ и подкрепа. КСБ от-
кри дарителска сметка с 
50 хил. лв., а фирми – члено-
ве на Камарата, изградиха 
безвъзмездно 10 къщи за 
пострадалите семейства, 
като те бяха определени 
от Обществения съвет“, 
изтъкна инж. Терзиев. „Ис-
кам да благодаря на стро-
ителите на тези 10 сгра-
ди за професионализма, но 
най-вече за човечността и 

за големите им сърца!“, за-
яви председателят на КСБ.

Декември

19Камарата проведе 
мирна демонстрация 

със строителна техника в 
подкрепа на бранша. Близо 
10-километрова колона от 
1000 машини беше разполо-
жена в аварийната лента 
на бул. „Цариградско шосе“ 
в София, така че да не пре-
чи на придвижването на 
гражданите. Инициатива-
та бе част от кампанията 
на КСБ „Аз съм строител“, 
която стартира по повод 
Деня на строителя – 26 
октомври. На събитието 
присъстваха председате-
лят на Камарата инж. Или-
ян Терзиев и изп. директор 
на организацията инж. Ми-
рослав Мазнев.

„Искаме да живеем и 
работим в България! Ис-
каме спокойствие и пред-
видимост в бранша! Не 
желаем да ни използват за 

предизборна агитация!“ – 
това бяха едни от основ-
ните послания на демон-
страцията. 

„Целим да покажем на 
нашата общественост, че 
сме тук, а не на Терминал 1, 
и че искаме да работим 
спокойно“, заяви инж. Или-
ян Терзиев при старта на 
събитието. „Нашият про-
дукт е толкова качествен, 
колкото и в другите евро-
пейски страни, но е най-ев-
тин. Това, което най-мно-
го бихме желали, е да има 
предвидимост в бранша, за 
да може да свършим неща-
та, за които сме призвани“, 
посочи той. Инж. Терзиев 
подчерта, че Камарата на-
стоява за стриктно спаз-
ване на законите както от 
страна на строителите, 
така и от политиците, 
а също и за подобряване 

на законодателството – 
най-вече на ЗУТ и ЗОП. По 
думите му, трябва да се 
въведе отговорност за 
всеки участник в стро-
ително-инвестиционния 
процес. Продължаването на 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради също беше поста-
вено като едно от искани-
ята на КСБ. „В Камарата 
считаме и че трябва да се 
въведе възможност за тър-
сене на отговорност на су-
бектите, които създават и 
разпространяват невярна 
информация“, посочи инж. 
Терзиев. 

Ръководството на ор-
ганизацията внесе в На-
родното събрание подпи-
ска, подкрепена от близо 
60 хиляди души, и проведе 
поредица от срещи с пред-
седателя на Народното съ-
брание Цвета Караянчева, 
министър-председателя 
Бойко Борисов и президен-
та Румен Радев.
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Мартина Кръстева, 
експерт КСБ 

В перспективата на 
съществуваща устойчи-
ва тенденция за недостиг 
на работна сила и влошен 
имидж на строителната 
професия, Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) припозна професио-
налното образование, обу-
чение и квалификация като 
една от стратегическите 
си области за развитие. 
През изминаващата 2018 г. 
бяха предприети редица 
мерки в тази област – как-
то на ниво изграждане на 
политики, така и чрез из-
пълнение на оперативни 
дейности.

Укрепване на стратеги-

ческото партньорство с 

ресорните органи на наци-

онално и местно ниво

През февруари КСБ 
учреди Секторен консул-
тативен съвет (СКС) по 
заетостта и работната 
сила в строителството, 
като част от дейности-
те по проект „Развитие на 
Националната система за 
оценка на компетенциите 
– MyCompetence“. Проек-
тът цели да обедини бизне-
са, професионалното обра-
зование и обучение (ПОО), 
и заетостта, като дефи-
нира и предостави стан-
дарти за компетентност 
на ниво строителен сек-
тор и ключови за предпри-
ятията длъжности. В СКС 
влизат представители на 
работодателите, образо-
вателните институции от 
средното професионално и 
висшето образование, син-
дикати и други партньор-
ски организации. Участие-
то на работодателите от 
строителния сектор в Съ-
вета е ключово, тъй като 
върху тях пряко рефлекти-
рат наболелите проблеми 
в осигуряването на високо 
компетентна, знаеща и 
мотивирана работна сила. 
Поради тази причина фор-
матът на форума остава 
отворен за всички строи-
телни предприятия, жела-
ещи да участват и да из-
разят своята позиция. През 
2019 г. КСБ ще работи по 
разширяване обхвата на 
СКС и превръщането му в 
постоянно действащ ор-
ган, подпомагащ Камарата 
в изграждането на поли-
тики в сферата на профе-
сионалното образование и 
обучение. 

С решение на Управи-
телния съвет на КСБ през 
юни 2018 г. бяха създадени

Комисии за съвместна 

работа с институции и 

министерства,

имащи отношение към 
строителния сектор. За 
намиране на решения на 
предизвикателствата в 
областта  на професио-
налната квалификация и 

заетостта бяха сформи-
рани Комисия за работа 
с Министерството на 
образованието и науката 
(МОН) и Комисия за рабо-
та с Министерството на 
труда и социалната поли-
тика (МТСП). До момента 
са проведени 2 срещи в 
съответните ведомства. 
Основни акценти в тях 
бяха въвеждането на дуал-
но обучение по строител-
ни специалности в област 
Враца и идентифициране 
на възможности за подго-
товка на проекти за при-
добиване/повишаване на 
професионалната квалифи-
кация на безработни/заети 
лица по европейски и нацио-
нални фондове и програми. 

През 2018 г. бе продъл-
жена установената тра-
диция за предоставяне на 
пространство за дебат 
по проблемите, пред кои-
то е изправен браншът в 
областта на човешките 
ресурси. КСБ съвместно с 
Висшето строително учи-
лище „Любен Каравелов“ бе 
домакин на кръгла маса на 
тема „Изграждане на съ-
трудничество образование 
– бизнес за преодоляване 

на предизвикателствата 
с липсата на квалифици-
рани кадри за строител-
ния сектор“. Тя се проведе 
през юни. В нея се включи-
ха ръководството на КСБ 
и експерти от Камарата, 
МОН, Агенцията по зае-
тостта, средното профе-
сионално и висшето об-
разование, Националната 
агенция по професионално 
образование и обучение  и 
др. Участниците обсъдиха 
и подкрепиха предложения 
от КСБ пакет от мерки за 
преодоляване на идентифи-
цираните предизвикател-
ства, които са групирани в 
3 основни стратегически 
направления: Повишаване 
на имиджа на строителна-
та професия и привличане 
на обучаеми в средното 
и висшето образование; 
Осигуряване на качество 

и ефективност на обра-
зователния и обучителния 
процес и Повишаване на 
професионалната квалифи-
кация на заетите в сектор 
„Строителство“ в конте-
кста на ученето през целия 
живот.

Камарата на строите-
лите в България успешно 

реализира и

проект „УМЕн: Успешни и 

мобилни в Европа“,

финансиран по Програ-
ма „Еразъм +“. Заедно с 
партньорите по проекта 
– професионалните гим-
назии по строителство в 
София, Бургас, Велико Тър-
ново, Стара Загора, Плевен 
и Пазарджик, Агенцията по 
заетостта и Обучителния 
център на немската стро-
ителна индустрия за про-
винциите Хесен – Тюрин-
гия – BiW, КСБ осъществи 
образователна мобилност 
и реализира триседмично 
практическо обучение на 
тема „Изолация на нови и 
съществуващи сгради с 
фокус върху външната изо-
лация“. В него се включиха 
30 ученици от XI и XII клас 

по строителни специал-
ности. На 6-и декември, 
на официална церемония, 
организирана от Центъра 
за развитие на човешките  
ресурси, управляващ Про-
грама „Еразъм+“, екипът на 
проекта получи присъдения 
на КСБ Знак и сертификат 
за качествено изпълнение 
на проект „УМЕн”.

 За изминалата година 
експерти от Камарата 
оказаха съдействие за но-
миниране на представите-
ли от бизнеса за участие 
в държавните изпитни 
комисии в СГСАГ „Христо 
Ботев“ и Университета 
по архитектура, строи-
телство и геодезия, както 
и в работна група по из-
готвяне на типови учебни 
планове по строителни 
специалности в изпълнение 
на Националната програма 

„Осигуряване на съвремен-
на образователна среда“ 
на МОН.

КСБ продължи да из-
вършва проучвания на чуж-
дестранния опит и добри-
те практики в областта на 
ПОО, например: дуално обу-
чение, предвиждане на нуж-
дата от умения, повишаване 
имиджа на строителните 
професии сред младите хора 
и др. С цел популяризиране 
на актуалните тенденции, 
във в. „Строител“ се пред-
ставят материали в рубри-
ката „КСБ – Професионална 
квалификация”.

На централно ниво КСБ 
осигури финансова под-
крепа за провеждането на 
4 регионални и 1 финален 
кръг на националното със-
тезание „Най-добър млад 
строител“, организирано 
от МОН. Състезанието 
има потенциал да се пре-
върне  в инициатива на ре-
гионално ниво в подкрепа 
на повишаване имиджа на 
строителната професия 
сред учениците в края на 
основното им образование.

КСБ работи активно и 
в посока изграждане на въ-
трешна система за 

организиране на курсове и 

обучения за повишаване на 

квалификацията 

на работниците и упра-

вленските кадри в строи-
телния сектор. Основната 
цел е да се подпомогнат 
строителните предпри-
ятия при създаването на 
политика по безопасност 
и здраве при работа, как-
то и в управлението на 
цялостния строителен 
процес, който обвързва 
всички участници в тру-
довата дейност. Основен 
акцент е получаването на 
практически знания за ко-
ординиране на дейността 
по анализиране, оценява-
не и управление на риска 
като най-ефективен начин 
за създаване на безопасни 
условия на труд и упра-
вление на строителната 
дейност. Целева група са 
служители на фирмите 
членове на КСБ или вписа-
ни в ЦПРС.

С цел гарантиране на 
качественото изпълнение 
на разпоредбите на Закона 
за здравословни и безопасни 
условия на труд, Камарата 
чрез „Строителна квали-
фикация“ ЕАД проведе обу-
чения по ЗБУТ, в които се 
включиха 5500 служители 
на строителни предприя-
тия. Фирмите имаха въз-
можност да участват и в 
семинари за подобряване и 
актуализуиране на знания-
та и уменията при управле-
ние на строителството. В 
тях се включиха общо 235 
служители на компании от 
бранша.  

В основата на полити-
ката за развитие на КСБ в 
областта на професионал-
ната квалификация стои 
разбирането, че осигурява-
нето на търсени от бизне-
са кадри не е самостоятел-
на, а взаимосвързана тема 
с други водещи стратеги-
чески въпроси, пред които 
браншът днес е изправен. В 
тази връзка от ключово зна-
чение е мотивирането  на 
активно участие на всички 
заинтересовани страни. За-
това КСБ ще продължи да е 
водеща в обединяването на 
бизнеса, образователните 
и обучителните институ-
ции, да дефинира и предос-
тавя работещи модели за 
преодоляване на предизви-
кателствата, свързани със 
заетостта и работната 
сила.

КСБ учреди Секторен консултативен съвет

Официалното откриване на X-тата Панорама на 

професионалното образование – 20.04.2018 г. в Международния 

панаир в Пловдив

На официална церемония КСБ получи Знак и сертификат за качествено изпълнение на проект „УМЕн”

Камарата организира кръгла маса съвместно с ВСУ „Любен Каравелов“

Снимки в. „Строител“
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Проф. д.т.н. инж.-мат. Петър Колев, зам.-ректор по научноизследователската 
и международната дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”:

Георги Сотиров

Проф. Колев, в наве-

черието на коледните и 

новогодишни празници е 

време за творческа рав-

носметка. Как оценявате 

2018 г.? 

Тази година беше приет 
нов правилник за развитие 
на академичния състав, 
в който бяха поставени 
националните минимални 
изисквания във връзка с 
научното израстване на 
преподавателите. Целта 
на тези изисквания беше 
свързана с признаване на 
хабилитираните и нехаби-
литираните преподавате-
ли. Досега изискванията 
за научното израстване 
се поставяха от самите 
университети. Това в Ру-
мъния например доведе до 
изключително голяма ин-
флация и „производство” на 
прекомерно много доценти 
и професори. 

В България имахме 
традициите от Висшата 
атестационна комисия 
(ВАК) и много от универ-
ситетите свалиха от там 
наукометрични критерии 
и ги поставиха в своите 
правилници. Така направи-
хме и ние. Аз бях два по-
редни мандата в Научната 
комисия по машинни науки 
на ВАК. Във ВТУ се получи 
и още нещо, което може 
да се дава за пример за 
останалите висши учебни 
заведения. Ректорите на 
шест университета – ТУ 
в София, ТУ, ВТУ и Висше-
то военноморско училище 
във Варна, ТУ в Габрово, 
Русенския университет, 
се събрахме и приехме 
единни критерии, които 
действат вече почти 10 
години. Споразумението 
включваше взаимното при-
знаване на хабилитациите 
в тези шест висши учебни 
заведения. Дотогава до-
цент и професор си само 
на територията на своя 
университет, не в нацио-
нален план. С това се по-
лучи възможността дадени 

преподаватели да четат 
лекции и да подпомагат 
обучението и в други ВУЗ-
ове. Това се отнася особе-
но в моята област на тех-
ническите науки, където 
има определен дефицит на 
кадри. С въвеждането на 
националните критерии на 
практика и отразяването 
им в Националния център 
за информация и докумен-
тация (НАЦИД) хабилити-
раното лице е признато 
на национално равнище. 
Тази материя отне голяма 
част от творческото ми 
време през изминаващата 
година.

Какво е състоянието 

на международната дей-

ност на ВТУ? 

По традиция тя е силно 
развита. Ние имаме много 
сериозни контакти и по-
дписани договори за съ-
трудничество с около 57 
университета в Европа, 
САЩ и Азия. В резултат 
на това наши студенти 
по програма „Еразъм+” се 
обучават в различните 
ВУЗ-ове по света. Години 
наред поддържаме твор-
чески контакти с Руския 
национален транспортен 
университет, който е ши-
роко известен с качест-

вото на преподаването и 
науката, която създава. В 
продължение на над 15 го-
дини с тях разменяме по 15 
студенти за стажуване и 
обучение, като издръжка-
та е реципрочна. 

В последните пет го-
дини от 6 до 16 юни при-
състваме на международ-
ни конференции, на други 
форуми в Технологичния 
университет в китайския 
град Нинбо, който е с на-
селение от 7 млн. души. До 
там от Шанхай се стига 
по един 36-километров 
мост през морето. Той е 
проектиран 8 години, а е 
изграден за две. Строител 
на този мост е ректорът 
на университета в Нинбо. 
От тези контакти вече 
имаме 9 докторанти със 
съвместно ръководство - 
научни ръководители едно-
временно от ВТУ и от ТУ в 
Нинбо. Наскоро се завърна 
наш докторант, който е 
имал за научен ръководи-
тел ректора на китайския 
университет. 

Какво очаквате от 

новата учебната годи-

на? 

За новата учебна годи-
на единствени в страна-
та извършихме прием на 

бакалаври от 106% и 109% 
на магистри. Проценти-
те над стоте идват от 
правото ни на платено 
обучение. За съжаление 
съм принуден да кажа, че 
няма особен интерес към 
моите предмети. Един-
ствени строителните 
специалности се отлича-
ват в това отношение. 
Въпреки сложната мате-
рия на дисциплините, кои-
то преподавам, с удовлет-
ворение мога да заявя, че 
задочните ми студенти 
са много сериозни. Мо-
ето обяснение е, че те 
работят и искат да се из-
качват на по-високи пози-
ции в йерархията, а това 
може да стане след една 
успешна магистратура. 
Те присъстват редовно на 
лекциите, интересуват 
се, идват подготвени за 
консултациите и учебни-
ят процес с тях е взаимно 
удоволствие. 

За нас тази година 
няма демографска криза. 
Изпълнихме заложените 
бройки на новоприети 
студенти. Но по отноше-
ние на качествени канди-
дати, добре подготвени 
от средното образование 
младежи и девойки има как-
во да се желае, и то много. 

Струва ми се, че кри-
вата на прословутата 
демографска криза посте-
пенно тръгва нагоре. От 
това следва, че държава-
та най-после трябва да 
обърне внимание на обра-
зованието. Разбирането 
трябва да бъде, че добре 
подготвените кадри - и 
със средно, и с висше, и 
най-вече с висше инженер-
но образование, са разков-
ничето за развитието на 
производството и основен 
двигател на икономиката. 
Брутният вътрешен про-
дукт ще нараства само 
тогава, когато зад него-
вото реализиране и нат-
рупване стоят образовани 
люде. С повече средства 
за университетите, прео-
борудване на лаборатори-
ите, които по принцип са 
отпреди 30 години, ние ще 
върнем децата си, свежа-
та кръв на България обра-
тно в страната. Така ще 
станем конкурентоспо-
собни във всяка една сфе-
ра на икономиката. 

В последно време ба-

зата на ВТУ придоби нов 

модерен и функционален 

облик. 

Вярно е. Ние имаме 
много обширна база от 
160 дка и голяма част от 
помещенията, които са се 
използвали, когато учили-
щето беше военизирано, 
сега се дават под наем 
на различни фирми – за 
плазмено рязане, за произ-
водство на дограма и т.н. 
Ректорът, проф. Тодоро-
ва, освен че е инженер, е и 
икономист по образование 
и е прекрасен мениджър. 
Държавната субсидия не 
стига само за заплати на 
преподавателите. После 
са разходите за стипен-
дии, ток, парно, вода.

На второ място идва 
активното ни участие 
във  всички  възможни 
проекти. С такива в На-
ционалния доверителен 
екофонд например рено-
вирахме две общежития 

с по 1 200 000 лв. за всяка 
от сградите. Те са изця-
ло санирани, със смене-
на дограма, отопление. 
Очакваме и финансиране 
от Министерството на 
образованието и науката 
за необходими вътрешни 
подобрения. Въвеждаме и 
икономична LED система с 
обемни датчици за освет-
ление, което ще генерира 
също определени средства 
в бъдеще. 

На трето, но не на по-
следно място, идват сери-
озните контакти както 
на академичното ръковод-
ство, така и на отделни 
катедри с бизнеса. С тя-
хно съдействие обзаве-
дохме или ремонтирахме 
нови лаборатории, зали и 
др.

ВТУ изпълнява всички 

критерии, за да бъде на-

речен „транспортен уни-

верситет“. 

В Закона за висшето 
образование има изисква-
ния за какво дадено висше 
училище може да се нарича 
университет. Ние отгова-
ряме на всички – обучаваме 
бакалаври, магистри и док-
торанти в много специал-
ности. Имаме изключите-
лен брой специализанти. 
Без излишна скромност ще 
кажа, че ако го няма ВТУ, 
няма как да функционира 
метрото. Почти всички 
негови специалисти са 
наши възпитаници. Не е 
случайно, че проф. д-р инж. 
Стоян Братоев, изп. ди-
ректор на „Метрополитен“ 
ЕАД и доктор хонорис ка-
уза на ВТУ „Тодор Каблеш-
ков“, непрекъснато насто-
ява за още подготвени от 
нас кадри за столичното 
метро. Същото важи и за 
функционирането на БДЖ, 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструкту-
ра“, а и на други структури 
от частния сектор. Имаме 
положителна акредитация 
и е въпрос на време Бълга-
рия да има своя нов транс-
портен университет. 

Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Не беше случайност, че през 2018 г. в. 
„Строител” получи отново признанието на 
Националното сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ). На 2 октом-
ври на нарочно тържество в кк „Албена” 
на официалното издание на Камарата на 
строителите в България беше връчена спе-

циалната награда „Медиен глас на общини-
те”. Тя се присъжда на медии и журналисти, 
отразяващи важни за общините дейности 
и инициативи. През цялата година в съв-
местната ни рубрика с НСОРБ „Общини“ 
Ви представяхме областни управители, об-
щински и районни кметове, бяхме и в селата 
и Ви показахме, че администрацията може 
да работи и да изпълнява проекти съвмест-

но със строителите. През годината еки-
пите на нашия вестник пътуваха много и 
заслужено бяхме оценени от НСОРБ. 

В следващите три броя на „Строител” 
ще направим равносметка кои са били най-
важните теми и проблеми за решаване за 
нашите събеседници. Гостувахме в над 40 
общини или кметства по четирите краища 
на страната. Навсякъде видяхме управлен-

ска култура и уважение към строителния 
бранш. Това най-добре може би го изрази 
кметът на община Белоградчик инж. Борис 
Николов: „Строителите са на уважение. Те 
не само създават нова материална среда, 
не само са достойни наследници на уста 
Кольо Фичето. Те работят, те откриват 
работни места. Те уважават труда, на кой-
то са се посветили…”

Започнахме една от важните 
си задачи – да променим индустри-
алната зона в Перник. Тя се намира 
в близост до магистралата и дава 
прекрасна възможност за развитие. 
Индустриалната зона ще бъде раз-
делена на по-малки терени от по 5, 
10, 15 и 30 дка. Вече сме направили 
необходимите проучвания. Черпим 
идеи от подобни зони в Бургас, Русе, 
Божурище, Горна Оряховица, Стара 

Загора. Смятаме, че това ще напра-
ви Перник изключително атракти-
вен район за инвестиции. 

По Националната програма за 
енергийна ефективност на мно-
гофамилните жилищни сгради 
приключи санирането на 44 бло-
ка. Когато встъпих в длъжност 
като кмет на Перник, в града ня-
маше нито една обновена сграда. 
Дейностите по Националната 

програма вече вървят добре и 
положителният ефект се усети 
от голям брой домакинства. Ако 
санирането продължи, имаме идеи 
да включим още блокове. По ОП 
„Региони в растеж 2014 – 2020“ ще 
бъдат санирани малки здания с до 
35 апартамента.

Перник

Столичният район „Връбница“

Белоградчик

Костинброд

Лесичово

Кметът д-р Вяра Церовска:

Кметът Младен Младенов: 

Кметът инж. Борис Николов: 

Кметът Трайко Младенов: 

Зам.-кметът Веселина Милкова: 

Европейска община се 
става с реализацията на 
проекти с финансиране от 
ЕС. Очакванията на всич-
ки кметове са големи по 
ОП „Региони в растеж”, ОП 
„Околна среда“ и по Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони. Ще изградим 
сепарираща и компости-
ращи инсталации, които 
са особено важни за целия 
регион. От реализацията на проекта зависят общо шест общини 
– Своге, Годеч, Сливница, Драгоман, Божурище и ние. С европейско 
финансиране ще се направят три компостиращи инсталации – една 
на територията на регионалното депо, която ще обслужва Костин-
брод, Годеч и Божурище, друга, самостоятелна – за Своге, и трета 
– за Сливница и Драгоман. Ще има и една обща сепарираща инста-
лация за разделно сметосъбиране с предварително третиране. 

Особено актуален проект, който е на дневен ред благодарение 
на Министерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството, е за строителството на водопровод за високопланинските 
ни села. Вече има средства за проучване на дебита и трасетата. 
Получихме и одобрението на Министерския съвет за средства за 
изграждането на един много важен мост за хората от т.нар. Ко-
рейска махала. 

„Връбница” продължава да се 
развива – част от намеренията 
ни са изпълнени, други са в раз-
лични процедури, а имаме и нови 
проекти. Всичко това определя 
отношението на кметската ад-
министрация към поетите анга-
жименти за работа през манда-
та. Развитието на София „тръгва 
на запад”. Гражданите вече не са 
привлечени от пренаселената 
централна част на мегаполиса, да 
не говорим за кварталите под Ви-
тошката яка, а се ориентират на 
запад, където има свободни тере-
ни, тишина, чист въздух и спокой-
ствие. Определящи за „Връбница“ 

са и географията, и планинските 
въздушни потоци между Витоша и 
Люлин, които носят неподправена 
свежест по нашите земи. Досега 
тези предимства не се забелязва-
ха, защото нямахме добра транс-
портна инфраструктура. Това 
вече е в миналото и софиянци и 
гражданите от други населени 
места вече виждат възможност-
ите, които районът им предос-
тавя. И още едно преимущество. 
Предстои реализацията на нова 
електроцентрала, за която вече 
има издадено разрешително за 
строеж. В момента инвестито-
рите преодоляват някои админи-

стративни пречки. Важно е да 
се отбележи, че парата, която 
централата ще произвежда като 
отпадъчен продукт, ще захрани 
с топлина училището, детската 
градина, църквата и сградата 
на районната администрация за 
символичната цена от 1 лв., за-
щото този продукт няма как да 
бъде подарен. За целта са подпи-
сани и съответните договори. 

Изградихме два стадиона – 
в с. Лесичово и в с. Калугерово, 
както и спортна площадка в с. 
Динката. Те са с изкуствена на-
стилка, което дава възможност 
да се използват целогодишно. 
През тежките зими на наши-
те стадиони се играят по два 
мача на ден. Всички, които ид-
ват тук, са очаровани и от съ-
оръженията, и от поддръжката 
им, и от това, че се ползват. В 
с. Щърково бе направен ремонт 

на съблекалните към местния стадион. Всичко това стимулира 
хората и забелязваме, че все повече се спортува. 

Всеки желаещ да се засели или строи на наша територия е до-
бре дошъл. Живеем в една спокойна община, нещо, което се оказва 
много важно за хората. Нямаме конфликтни ситуации, независимо 
че в общината живеят представители на различни етноси. Раз-
бира се, и доброто местоположение е важно. За отбелязване е, 
че имаме доста на брой кандидати да се заселят при нас. Сред 
жителите ни вече има англичани, немци, израелци, руснаци и т.н. 

Най-големият проблем в региона са отпадъците, които еже-
дневно генерираме, тяхното депониране и обезвреждане. Община 
Лесичово е член на Регионално сдружение за управление на отпадъ-
ците – Пазарджик. Т.е. образуваните отпадъци на територията на 
общината след 1 януари 2018 г. се обезвреждат на регионалното 
депо в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик. 
Регионалното депо има издадено Комплексно разрешително за 
експлоатация, ние сме направили организация от 4 януари да стар-
тира услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. Съгласно по-
ети ангажименти към Европейската комисия, вече сме предприели 
мерки по закриването и рекултивирането на нашето общинско 
сметище.

Строителният бранш е на ува-
жение в нашия регион, защото с 
неговите професионални умения по-
строихме 41 туристически обекта 
за настаняване с 430 легла. В този 
брой включваме, разбира се, и чети-
ризвездния хотел „Скалите”. Вече 
имаме възможности да развиваме и 
фестивален туризъм, извън тради-
ционните фотосафари, пешеходни 
преходи и т.н. Добри думи могат да 
се кажат и за строителството на 
винарски изби и особено на винзаво-
да в с. Рабиша.

Не мога да не отбележа, че Ми-
нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството 
постоянно ни посочва като добър 
пример при санирането на много-
фамилни жилищни сгради. При сфор-
мирането на сдруженията на соб-
ствениците бяхме много активни 
като администрация. Правехме по 
7 – 8 срещи с хората, за да ги убе-
дим, че те само печелят от тази 
държавна политика, че е в интерес 
и на обществото – като нова визия 
на блоковете и на града като цяло. 

Като всяко населено място 
имаме и проблеми, предимно свър-
зани с водоснабдяването. Четири-
те съседни общини – Белоградчик, 

Чупрене, Ружинци и Димово, са с 
алпийски водохващания навътре в 
планината. Става дума за две реки, 
които при силните валежи и снего-
топенето помитат всичко по пътя 
си и стигат до чешмите на хората 
с механични примеси, за което оси-
гурихме едно съоръжение за филтри-
ране. Довеждащият водопровод от 
Чупренския балкан е силно аморти-
зиран. Той е над 50-годишен и досе-
га нямаше форма по оперативните 
програми да получим финансиране за 
неговата подмяна. 
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Хасково

Кърджали
Свищов

Раковски
Станислав Дечев, областен управител: 

Никола Чанев, областен управител:

Кметът Генчо Генчев: 

Кметът Павел Гуджеров: 

През последните години фирмите 
от строителния бранш работят из-
ключително динамично. Това до голя-
ма степен се дължи на Националната 
програма за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищни сгради. 
За по-малко от две години нашата об-
ласт се нареди на трето място сред 
регионите по брой регистрирани сдру-
жения на собствениците и подписани 
контракти за финансиране. Тук държа 
да отлича огромната работа, която 
върши както екипът на областната 
администрация, така и общините. Бла-
годарение на Националната програма 
бяха ангажирани стотици строителни 
работници, успоредно с това се раз-
вива и спомагателният бизнес – ма-
териали, транспорт, консумативи, ако 
щете, дори и хотелски услуги, търго-
вия и т.н. 

Сериозни средства от държавния 
бюджет се инвестират и в благоус-
трояването на общините от Хасковска 
област. Тези пари са още един тласък 
за развитието на строителството и 
на фирмите от бранша. Последният 
пример, за който се сещам, е от края 
на 2017 г. Тогава правителството одо-
бри допълнителни разходи за общини-
те в област Хасково в общ размер на 
6 587 725 лв. С тях се финансират ва-

жни инфраструктурни проекти, пъти-
ща, улици в населени места, ВиК мрежи, 
обществени сгради, читалища.

Икономическото ни развитие и но-
вите производства тук доведоха до 
остра нужда от работна ръка. Това е 
проблемът, с който ще трябва да се 
справяме през следващите години. За-
това заедно с бизнеса и Регионалното 
управление по образование в Хасково 
мислим за механизми за квалификация, 
стимулиране и наемане на работници. 
Затова и един от основните ми прио-
ритети е професионалното образова-
ние. В тази връзка вече имаме идеи как 
да насочим младите хора към професи-
ите, които имат бъдеще тук, за да им 
осигурим заетост и да ги задържим в 
областта. 

Индустриална зона „Раковски“ е част-
на инициатива, която е подкрепена много 
силно от общинската администрация от 
самото начало на проекта. Развитието 
на общината като индустриална и като 
земеделска територия позволи по-без-
болезнено да преминем през тежката 
икономическа и финансова криза от 2008 
– 2009 г. Предприятията ни не спряха да 
произвеждат продукция. Това са между-
народни корпорации от автомобилния 
сектор, които правят определени ком-
поненти на леки коли – части за сглобя-
ване, електрически и хидравлични помпи 
и др. На мой въпрос при срещите ми с 
ръководството на една от фирмите от 
този бранш – за кои по-известни марки 
автомобили произвеждат елементи, те 
отговориха лаконично, че освен за всички 
известни у нас модели, правят части и за 
непознати. 

Строителството на нови халета и 
производствени мощности в Индустри-
ална зона „Раковски“ не спира. 

На територията на общината функ-
ционират към 500 микро-, малки, средни 
и големи фирми. Много от тях са извън 
индустриалната зона – например огро-
мната рафинерия в с. Белозем, както и 

предприятие за промишлени текстилни 
изделия. 

С тези и още много други дейности 
успяваме да овладеем миграцията, въпре-
ки демографската криза. Мога да кажа, 
че се забелязва и една интересна тен-
денция. Хора, дори от Северна България, 
купуват имоти – най-вече в с. Момино, 
където цените на терените все още са 
ниски, трайно се заселват, строят нови 
домове, ремонтират стари къщи и изби-
рат по-нататъшният им житейски път 
да премине в община Раковски. 

Кърджали е областта с най-голям 
брой населени места, с разпръснати 
села и махали, с тежък терен и затруд-
нен достъп. Това е сериозно предизви-
кателство за административното, 
транспортното и комунално-битовото 
обслужване на населението. Още при 
встъпването си в длъжност заявих ос-
новните акценти в работата си – из-
граждането на обходен път, индустри-
ална зона, спортен комплекс в областния 
град и модернизирането на ВиК мрежата 
в малките населени места. Обходът на 
Кърджали е стратегически обект от 
национално значение, той е част от 
републиканската пътна мрежа и от Па-
невропейския транспортен коридор 9 
от Хелзинки до Александруполис, който 
пресича областта ни и провежда между-

народните транспортни потоци между 
Румъния, България и Гърция. Новото тра-
се ще заобиколи Кърджали и ще изведе 
изключително интензивния трафик из-
вън рамките на града, ще реши проблема 
с безопасността на движението и за-
мърсяването на въздуха. През областния 
център минава транзитният трафик за 
Гърция и Турция. Ползват го и граждани 
на страни извън ЕС. Само за миналата 
година през града са преминали над 1,8 
млн. автомобила с над 3 млн. пътници. 
Сами разбирате, че градът се задъхва. 
Затова е важно да форсираме изгражда-
нето на обходния път. Добрата новина 
е, че отчуждителните процедури по тра-
сето вече стартираха. Това е сериозна 
крачка напред в посока реализирането 
на най-важния инфраструктурен проект 
на територията на област Кърджали, за 
което благодаря специално на предсе-
дателя на Народното събрание Цвета 
Караянчева. Говорим за сложно пътно 
съоръжение с дължина около 15 км, с ви-
адукти, естакади, надлези и мост над  
яз. „Студен кладенец“.

Славното минало на Свищов трябва 
да започне да работи за просперитета 
на града, но е нужна грижа от страна 
на всички. Затова ние полагаме усилия 
Свищовска община да се върне на по-
добаващото й място върху картата на 
България. Това ще стане, като насочим 
нашата политика изцяло към хората, 
към справедливо и солидарно отно-
шение към тях. Свищов е бил, е и ще 
пребъде, но това зависи от всички нас. 
Какво ще направим за града си, за ико-
номиката, културата, за обществото 
ни, за да достигне старата си слава 
на икономически, търговски, културен, 
исторически притегателен център 
на територията не само на Северна 
България, особено с географската да-
деност, която имаме. Става дума за 
ресурса във всяко едно отношение, кое-
то ни дава трансграничната р. Дунав.

Реката е огромен икономически дар 
за нашата община и всичко, което е 
направено през годините за развитие-
то на инфраструктурата на града и 
региона за използването на този при-

роден феномен, трябва да продължи. 
Сега имаме и фериботен комплекс, кой-
то по един много рационален и бърз на-
чин ни свързва с румънските ни съседи 
в Зимнич. От миналата година приста-
нището ни е в състояние да обработ-
ва и голямотонажни контейнери, което 
предполага допълнително развитие и 
на транспортната инфраструктура. 
Искам да обърна внимание и на бъдещо-
то изграждане на магистралата меж-
ду Русе и Велико Търново, с отклонение 
към Свищов, което ще реши до голяма 
степен трудността с придвижването 
на камионите с тежките контейнери 
от нашето пристанище към вътреш-
ността на страната.

Миналото на Свищов с основание 
рефлектира върху цялостното разви-
тие на града. Днес Свищов е един спо-
коен град, с миролюбиви и трудолюбиви 
хора, високо образовани и предприем-
чиви.
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Около 20 млн. лв. от 
бюджета на Столична-
та община ще бъдат ин-
вестирани през 2019 г. 
за цялостни реконструк-
ции и строителство на 
15 детски градини, като 
тази година са започнати 
7 здания, 5 са пуснати в 
експлоатация. Това обяви 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова по време на откри-
ването на нова сграда на 
76-а детска градина „Сър-
ничка“ в ж.к. „Младост 4“. 
На събитието присъства 
и Дончо Барбалов, зам.-
кмет на СО по направле-
ние „Финанси и стопанска 
дейност“, както и вр.и.д. 
зам.-кмет по направление 
„Столично общинско здра-
веопазване".

Близо 4 млн. лв. е стру-
вало строителството 
на сграда №2 на детско-

то заведение. Проектът 
е започнал през 2016 г. 
„Строителството продъл-
жи почти две години, но 
си струваше, защото от 
тази есен 250 семейства 
имаха възможност да за-
пишат децата си в дет-
ската градина. Тя е за 10 
групи, със специален кор-
пус, с многофункционална 
сграда, със спортна зала, 

с всички необходими удоб-
ства – истински дворец 
на децата в „Младост“, 
каза още Фандъкова. 

В своето изказване 
кметът Фандъкова бла-
годари за работата по из-
граждането и развитието 
на новите детски градини 
на зам.-кметовете Ирина 
Савина и д-р Тодор Чоба-
нов.

Прогнозната стойност за технически проект и авторски надзор е 275 000 лв.
Страницата подготви
Елица Илчева

Обявиха процедура за доиз-
граждане на спортна зала на 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Прогноз-
ната стойност на обществе-
ната поръчка е 275 000 лв. Те 
са за изготвяне на технически 
проект и упражняване на ав-
торски надзор при изпълнение 
на СМР на обект до стадион 
„Академик“ в столичния район 
„Слатина”. Срокът за изпъл-
нение е 60 дни. Според обяв-
лението трябва да се предви-
ди такова проектно решение, 
което да включва развитието 

на целия имот, с изграждане 
на открити спортни площад-
ки, тенис кортове, паркови и 
рекреационни зони. Компактна-
та многофункционална спортна 
зала би следвало да отговаря 
на изискванията за провежда-
не на международни състезания 
на федерациите по волейбол, 
баскетбол, хандбал, футбол 
на малко поле, тенис на корт 
и бадминтон, и да предоставя 
възможност за практикува-
нето на други видове спорт. 
Обектът трябва да има фоайе, 
кафене, офис администрация, 
фитнес зала, игрално поле, три-
буни със седалки, обслужващи и 
технически помещения.

Заедно със зала „Фестивал-
на“ и стадион „Академик“ сгра-
дата е част от архитектурен 
ансамбъл, който е планиран да 
оформя източната задънка на 

парк „Гео Милев“. Тя е строена в 
периода 1980 – 1989 г. и до днес 
не е завършена. Има смесена 
носеща конструкция – от сто-
манобетон и стомана. Стома-

нените ферми, носещи покрив-
ната конструкция, позволяват 
реализирането на големите 
площи без подпори – залата е 
с размери 24,15 х 46,35 м. Те са 
укрепени с х-връзки на горно и 
долно ниво. Стълбищата са мо-
нолитни и сглобяеми, стомано-
бетонни, стоманени. Забележи-
телен елемент е остъклената 
входна фасада, реализирана чрез 
пространствени ферми. Стъкло-
пакетите са свързани с болкит.

Проектната документация 
предвижда тежест на техниче-
ското предложение 70%, а на це-
новата оферта – 30%. Крайният 
срок за получаване на офертите 
е 8 януари 2019 г.

гр. София
бул. Ботевградско шосе 272

тел.: 02 44 33 441 

гр. Варна
ул. Д-р Николай Коларов 3
тел.: 052 333 022 WWW. INGCONSULT.BIZ

Екипът на 

ИНЖКОНСУЛТ

Ви  поздравява с  

настъпващите

Коледни и Новогодишни

празници и Ви желае 

много успехи през 

новата 2019 година!

Направиха символична първа копка за 
ремонт на две училища и една детска 
градина във Варна – ОУ „Стефан Кара-
джа“, филиала на ОУ „Константин Араба-
джиев“ и ДГ №1 „Светулка“. Дейностите 
се реализират по проект „Модернизация 
на образователната инфраструктура 
на територията на град Варна“ по ОП 
„Региони в растеж 2014 – 2020“, който 
включва общо 10 обекта. Те получават 
100% безвъзмездна финансова помощ от 
оперативната програма. 

Проектът на ОУ „Стефан Караджа“, 
което за 85-годишната си история не е 
било ремонтирано основно, предвижда по-
добряване на енергийните характерис-
тики, укрепителни дейности, подмяна на 
ВиК инсталации, модернизация на сград-
ния фонд, създаване на достъпна среда за 
хора с увреждания. 

В ОУ „Константин Арабаджиев“, кое-
то се помещава в 100-годишно здание, 

ще се реализира конструктивно укреп-
ване, външно саниране, както и подмяна 
на всички инсталации, подови настилки и 
подновяване на дворното пространство.

Ремонтът на ДГ №1 „Светулка“ също 
включва саниране и конструктивно укреп-
ване, както и облагородяване на дворно-
то пространство, подмяна на отопление, 
вентилация и климатизация, на ВиК, ново 
обзавеждане. Предвидено е създаване на 
достъпна среда за деца със специални 
образователни потребности. 

Изцяло обновеното 
ОУ „Христо Ботев“  в 
Търговище отвори вра-
ти в края на миналата 
седмица. Обектът е ре-
монтиран с финансиране 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“. В строителни 
дейности, обзавеждане 
и оборудване са вложени 
около 4 млн. лв.

От учебното заведе-
ние уточняват, че модер-
низацията на ОУ „Христо 
Ботев“ е стартирала през 
октомври 2017 г. За изми-

налия период са реализира-
ни доста сложни и обемни 
СМР, тъй като сградата е 
близо 90-годишна. 

В проекта за образова-
телна инфраструктура са 
още две детски градини и 
ясла. 

Четири жилищни бло-
ка, санирани със средства 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж“ и на-
ционално съфинансиране, 
бяха открити в Берковица, 
съобщиха от общината. 

В сградите е подменена 
дограмата, направен е 
ремонт на общите части, 
поставена е външна изо-
лация, покрив и др. 

През миналата и тази 
година със средства от 

различни програми в Бер-
ковица е извършено сани-
ране на 17 жилищни здания 
– частни и обществени. 
Реновирани са сградата 
на общината, Районното 
управление на МВР в гра-
да, читалище „Иван Вазов“ 
и други, обявиха още от 
кметството.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи на 
два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния – Бълга-
рия 2014 – 2020 по обособени позиции

Наименование: Преасфалтиране и ремонти на уличната мрежа 
на гр. Пловдив по 2 обособени позиции

Наименование: СМР по изграждане на компостираща инсталация 
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Наименование: Проектиране и осъществяване на авторски над-
зор, строителство на улици и пътища и/или пътни съоръжения към тях 
на територията на община Свищов по обособени позиции.

Наименование: Благоустрояване на уличната мрежа на гр. Доспат, 
с. Барутин, с. Любча, с. Змейца и с. Црънча, общ. Доспат, обл.Смолян

Наименование: Нова тръбопроводна и опоро-подвесна система на 
тръбопроводи от системите 6VF30 и 6VB3

Наименование: Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венко-
ва” АД, гр. Габрово – втори етап – Отделение по нервни болести, IХ ет.

Наименование: Избор на изпълнител по инженеринг (проектиране, 
упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект „Възста-
новително-ремонтни дейности за укрепване брега на дере ...“ 

СТАИ ПОД НАЕМ
ЗА РАБОТНИЦИ 

ПРЕДЛАГАМЕ СТАИ С 2, 3 И 4 ЛЕГЛА, 
СОБСТВЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, ХЛАДИЛНИК

ПОЛЗВАНЕ НА КУХНИ И ПЕРАЛНИ, 
ИНТЕРНЕТ, САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

0885 331 585 – фирма „СПИЙД – 5“ ООД

бул. „Искърско шосе“ 30

София Антонио Савова на 3 месеца страда от рядко сре-
щано заболяване на черния дроб – билиарна атрезия. За спа-
сяването на живота й е нужна скъпоструваща трансплан-
тация, която може да бъде извършена в клиника в Германия. 
Желаещите да помогнат могат да го направят, като дарят 
средства в българска валута по сметка: 

„Първа инвестиционна банка“ АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG07FINV 9150 1317 2500 09

УВАЖАЕМИ С Т Р О И Т Е Л И,

 От името на строителите ветерани приемете нашите най-сърдечни 
благопожелания – за Вас и Вашите семейства, за Весела Коледа и Щастлива 
Нова година.

Строителите сте тези, които създавате най-осезаемите блага за българ-
ския народ. Във Вашите ръце е просперитетът на родината ни.

На Вас и Вашите семейства пожелаваме здраве и по-радостни моменти 
през Новата година.

Да бъде Честита Новата 2019 година!
Председател на УС на НКСВ:

   (инж. Т. Топалски)

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ПЕРГЕЛОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,

От името на УС на НКСВ и лично 
от мое име Вие и екипът на вестник 
„Строител“ приемете нашите най-
сърдечни благопожелания за Весела 
Коледа и Щастлива Нова година.

Да бъде честита Новата 2019 
година!

С уважение:
 Председател на УС на НКСВ:

(инж. Т. Топалски)

УВАЖАЕМИ ВЕТЕРАНИ,

От името на УС на Национал-
ния клуб на строителите ветерани 
Ви поздравявам по случай Коледа и 
Нова година с пожелания за добро 
здраве и повече радостни моменти 
във Вашите семейства.

Да ни е честита Новата 2019 
година!

С уважение:
 Председател на УС на НКСВ:

(инж. Т. Топалски)

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ 

ВЕТЕРАНИ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ 

ВЕТЕРАНИ

ДО  
Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е   С Т Р О И Т Е Л И

ДО       
ИНЖ. ПЛАМЕН  ПЕРГЕЛОВ 
Г-ЖА РЕНЕТА  НИКОЛОВА
КОЛЕКТИВА НА В-К „СТРОИТЕЛ“

ДО  
С Т Р О И Т Е Л И Т Е
В Е Т Е Р А Н И

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

НКСВ

НКСВ НКСВ

Възложител: Агенция „Пътна инфраструк-
тура”
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 10 361 134,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 21/01/2019 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София 1606, бул. 
„Македония” № 3, административната сграда 

на Агенция „Пътна инфраструктура”
Дата: 22/01/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Елена Асенова / инж. Де-
сислава Филимонова – Маврова
Факс: +359 29173398
Адрес: бул. „Македония“ №3
Адрес на възложителя: www.api.bg
Телефон: +359 29173396
E-mail: e.asenova@api.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=882954&mode=view

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 5 000 000,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 15/01/2019 Местно време: 
17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 
„Централен“ №1, ет.12, заседателна зала

Дата: 16/01/2019    Местно време: 13:30 
За контакти: инж. Танева, гл. юрисконсулт 
Милкова
Факс: +359 32260398
Адрес: пл. „Централен“ № 1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/
Телефон: +359 32656447
E-mail: smsti_op@dir.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=882785&mode=view

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 760 909,94 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 9
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  17/01/2019  Местно време: 
17:15
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 
„Стефан Стамболов“ №1, ет. 3, зала №36

Дата: 18/01/2019    Местно време: 12:00 
За контакти: Елена Караманова – гл. юрис-
консулт
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: www.plovdiv.bg
Телефон: +359 32656800
E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=883083&mode=view

Възложител: Община Свищов
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 3 500 000,00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 17/01/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Зала № 1 на адми-
нистративната сграда на Община Свищов, 
ул. „Цанко Церковски” № 2

Дата: 18/01/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Даниела Станкова – началник 
отдел ОП
Факс: +359 63160504
Адрес: ул. „Цанко Церковски“ №2
Адрес на възложителя: www.svishtov.bg
Телефон: +359 63168111
E-mail: op@svishtov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=882733&mode=view

Възложител: Община Доспат
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 3 025 350,69 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:   25/01/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сграда № 1 ; Общин-
ска администрация – Доспат; етаж 2

Дата: 31/01/2019 Местно време: 14:00 
За контакти: Николай Велинов
Факс: +359 30452312
Адрес: ул. „Първи май“ №3
Адрес на възложителя: http://dospat.bg
Телефон: +359 30452310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=882826&mode=view

Възложител: АЕЦ „Козлодуй” ЕАД
Oсн. предмет: 45330000
Прогнозна стойност: 495 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 80
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 21/01/2019    Местно време: 16:00
За контакти: Ангел Големанов

Факс: +359 097372441
Адрес: площадка АЕЦ „Козлодуй”
Адрес на възложителя: http://www.kznpp.org
Телефон: +359 097374184
E-mail: aegolemanov@npp.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_20
14&id=883154&mode=view

Възложител: Многопрофилна болница за ак-
тивно лечение „Д-р Тота Венкова” АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 238 302,57 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 3
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:  09/01/2019   Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на МБАЛ Габрово

Дата: 10/01/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: Милена Йорданова
Факс: +359 66804424
Адрес: ул. „Д-р Илиев Детския“
Адрес на възложителя: http://mbalgabrovo.
com/
Телефон: +359 66800638
E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=882836&mode=view

Възложител: Община Каспичан
Oсн. предмет: 45262000
Прогнозна стойност: 225 081,46 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/01/2019 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на общинска администрация – гр. Ка-
спичан на адрес ул. „Мадарски конник“ № 91

Дата: 15/01/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Радостина Механджийска
Факс: +359 53517470
Адрес: ул. „Мадарски конник“ № 91
Адрес на възложителя: http://www.kaspichan.
org
Телефон: +359 53517417
E-mail: obshtina@kaspichan.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_20
14&id=883086&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Акад. Ячко Иванов,
инж. Виолета 
Ангелиева

Третата индустриална 
епоха с гарантирането на 
по-пълно задоволяване на 
нуждите на обществото 
създаде и редица пробле-
ми – драстични наруше-
ния на околната среда, 
неконтролирано използва-
не на природните ресурси, 
увеличаване емисиите на 
парниковите газове и въ-
глеродния диоксид, както 
и значителни климатични 
промени. 

Основите на устойчи-
вото развитие се полагат 
през 80-те години на ми-
налия век, като акцентът 
се поставя върху връзка-
та между околната среда 
и оползотворяването на 
ресурсите, както и върху 
икономиката и общест-
веното благосъстояние. 
ООН дефинира „устойчиво 
развитие“ като „начин на 
развитие, който задово-
лява потребностите ни 
днес, без да допуска ком-
промис с потребностите 
на бъдещите поколения да 
задоволяват своите нуж-
ди” /1/. ООН също приема 
и редица стратегически 
документи /2, 3, 4/, с кои-
то поставя рамката на 
устойчивото развитие. То 
често се характеризира с 
три „Р“ ( People, Planet and 
Profit): хора (социално-кул-
турните теми), планета 
(проблемите на околната 
среда) и печалба (иконо-
мическите въпроси). Към 
края на първото десети-
летие на новия век се въ-
вежда нов модел, познат 
като Зелена икономика, в 
който се наблюдават раз-
лични процеси, свързани с 
устойчиво потребление 
и производство, „зелен 
растеж”, нисковъглерод-
на икономика и ефектив-
ност при потреблението 
на ресурсите. През този 
период започва да се раз-
вива и Концепцията за 
кръгова икономика, която 
е основополагащ елемент 
на Зелената икономика и 
е алтернативен модел на 
традиционната линейна 
такава. Въвеждането на 
принципите на кръговата 
икономика ще спомогне 
за изпълнение на един от 
основните приоритети на 
ЕС, както и изпълнение за-
дълженията на Европа за 
постигане на „Целите за 
устойчиво развитие” на 
ООН. Устойчивото разви-
тие не трябва да се раз-
глежда като изключителна 
екологична ефективност 
или като „перфектно“ ин-
женерно решение, а като 
визия и избор на баланси-
ран подход за работа.

Независимо дали става 
дума за строителство на 
жилищни сгради или за въз-
становяване на градските 

центрове, за разрастване 
на инфраструктура или за 
рекултивация на замърсе-
ни земи, за по-ефективно 
използване на енергия и 
вода, за защита на приро-
дата, за минимизиране на 
добива на ресурси, за пре-
доставяне на обучение – 
строителната индустрия 
е важен фактор за осигу-
ряването на устойчиво 
развитие. 

Европейски политики и 

законодателство

Строителният сек-
тор е най-големият ра-
ботодател в Европа. Той 
представлява 9,9% от 
БВП и 51,4% от формира-
нето на брутния фиксиран 
капитал. С 14,9 млн. ра-
ботници има дял от 6,4% 
от общата заетост в 
Европа и почти 29,3% от 
индустриалната такава. 
Създава 18 млн. директни 
работни места, 43,6 млн. 
служители зависят пряко 
или косвено от него (един 
работник от строител-
ната индустрия = двама 
бъдещи работници в дру-
ги сектори). Има 3,1 млн. 
предприятия, от които 
95% са малки и средни с 
по-малко от 20 работни-
ци и 93% - с по-малко от 
10 служители, действащи 
на местните пазари и в 
силно стандартизирана 
среда. Всяко 1 евро, израз-
ходвано за строителство-
то, генерира пряко около 3 
евро в общата икономиче-
ска активност (Източник: 
FIEC, 2018 г.). 

Същевременно строи-
телството е един от най-
големите консуматори 
на ресурси в Европа. Ако 
проследим целия жизнен 
цикъл на сградите (от 
извлечените материали, 
производството на стро-
ителни продукти и упра-
влението – в ЕС се използ-
ват: 1/2 от извлечените 
от природата материали; 
1/2 от земята материа-
ли; 1/2 от консумацията 
на енергия; 1/3 от консу-
мираната вода и 1/3 от 
генерираните отпадъци 
/5/. Установено е също, 
че средният европейски 
гражданин генерира около 
5 т отпадъци, от които се 
рециклират само ограни-
чен дял (39% за 2014 г. с 
общо количество отпадъ-
ци в ЕС от 2,6 млрд. тона). 
Голям дял от останалата 
част все още завършва в 
депа или в инсталациите 
за изгаряне. Именно пора-
ди това на строителната 
индустрия се разчита да 
предоставя решения за 
социални, климатични и 
енергийни предизвикател-
ства и да играе основ-
на роля за изпълнение на 
много от правителстве-
ните политики за устой-
чиво развитие, тъй като 

в своите дейности може 
да използва технологии, 
които са отговорни за 
опазване на околната сре-
да и за ефективно оползо-
творяване на ресурсите 
през целия жизнен цикъл 
на сградата – от избора 
на строежа през проек-
тирането, изграждането, 
експлоатацията, поддръж-
ката, обновяването до 
разрушаването.

Съгласно чл. 2 от До-
говора за ЕС устойчивото 
развитие е дългосрочна 
цел на Европейския съюз 
и Стратегията за устой-
чиво развитие се основава 
на четири взаимосвързани 
стълба – икономически, 
социален, екологичен и 
международен /6/. 

Една от дефинициите 
на Европейската коми-
сия от 2007 г. определя 
устойчивото строител-
ство като динамично 
развитие на иновационни 
решения от участниците 
в инвестиционния процес 
и индустрията за пости-
гане на устойчиво строи-
телство, като се вземат 
предвид околната среда, 
социално-икономическите 
и културните аспекти. 
Екологичният аспект оз-
начава минимизиране на 
използването на ресурси, а 
и инструментите за оцен-
ка са свързани с: 

– Енергия: прилагането 
на техники за енергийна 
ефективност и използ-
ването на възобновяеми 
енергийни източници; 

– Вода: прилагане на 
техники за опазване на 
водните ресурси и водна 
ефективност; 

– Отпадъци и замър-
сяване: прилагане на тех-
ники за намаляване на 
отпадъците по време на 
строителство, разделяне/
рециклиране на отпадъци-

те, ограничаване на еми-
сиите на CO

2
; 

– Опазване на биоло-
гичното разнообразие.

Икономическият ас-
пект създава възможност 
на бизнеса да бъде ефек-
тивен и конкурентен при 
извършване на строител-
ни и монтажни работи, 
свързани с намаляване на 
потреблението на енер-
гия, на генерирането на 
отпадъци, на загубите 
на вода. Оказва подкре-
па на местното иконо-
мическо разнообразие и 
използването на местни 
материали/стоки в стро-
ителството. Също така 
осигурява възможности 
за заетост на местната 
работна ръка в сектора, 
повишаване на производи-
телността и безопасните 
и здравословни условия на 
труд.

Социалният аспект об-
хваща основно: 

– етичните ценности 
по време на развитието 
на цялата верига на дос-
тавка и предоставянето 
на безопасна и здравослов-
на работна среда; 

– осигуряване на адек-
ватни местни услуги и съ-
оръжения – информиране 
на обществото по време 
на строителни дейности 
за обучение на работни-
ците; 

– осигуряване на дос-
тъпни социални жилища; 

–  о с и г у р я в а н е  н а 
транспортни връзки; 

– запазване на мест-
ните традиции и наслед-
ство, достъп до зелени 
площи.

Функционалните из-
исквания, техническото 
изпълнение и качеството 
на строителния процес са 
основните средства за 
постигане на посочените 
по-горе три аспекта. 

По-новите подходи и 
определения за устой-
чиво строителство се 
свързват със свойствата 
и характеристиките на 
строителните продукти и 
на строежите, определени 
чрез седемте основни из-
исквания към строежите 
от Регламента за строи-
телните продукти.

Хронология на ключо-
вите европейски политики 
за формиране на конкурен-
тоспособен, ефективен по 
отношение на ресурсите 
и устойчив строителен 
сектор: 

– 1997 г. – приемането 
на Протокола от Киото 
с цел намаляване на еми-
сиите на парникови газо-
ве, които са свързани с 
устойчивото развитие – 
енергийна ефективност, 
използване на възобновя-
еми енергийни източници, 
екологично чисти техноло-
гии и др.;

– 2000 г. – стартира-
нето от Европейския съ-
вет в Лисабон на т.нар. 
Лисабонска стратегия, 
насочена към превръщане-
то на ЕС в най-конкурент-
ната икономика в света;

– 2001 г. – Стратеги-
ята на ЕС за устойчиво 
развитие, преработена 
през 2006 г., която опреде-
ля единна, последователна 
политика за „постоянно 
подобряване на качество-
то на живот на граждани-
те чрез устойчиви общ-
ности, които управляват 
и използват ресурсите 
ефикасно и реализират по-
тенциала на икономиката 
за екологични и социални 
иновации, осигурявайки 
благополучие, опазване на 
околната среда и социално 
сближаване”. Въз основа на 
извършените мониторин-
гови доклади по изпълне-
ние на Стратегията, през 

2010 г. ЕК публикува насо-
ки в областта на строи-
телството, които са ед-
новременно ориентирани 
към: възможностите на 
информационните и ко-
муникационни технологии 
за подобряване на енер-
гийната ефективност в 
сградите; естетика, дос-
тъпност и функционал-
ност на пространствата; 
здравословни и безопасни 
условия за обитаване; 
ефективност на предла-
ганите услуги и отговорна 
експлоатация на сградата 
и техническите системи; 
оценка на икономическите 
ползи и професионално уп-
равление на разходите;

– 2005 г. ЕК издава 
Мандат 350 за разрабо-
тване на хоризонтални 
стандартизирани методи 
за оценяване на интегри-
рани характеристики на 
сградите по отношение 
на околната среда. Този 
Мандат е отправен към 
новосъздадения техниче-
ски комитет CEN/TC 350 
„Устойчиво строител-
ство”. Основната серия 
европейски  стандар -
ти очертават рамката 
на отделни системи за 
устойчивост при оцен-
ка на сгради, използващи 
подхода на жизнения ци-
къл, и обединяват в обща 
концепция изискванията 
на широк набор от техни-
чески стандарти за оцен-
ка на икономическите ха-
рактеристики на нови и 
съществуващи сгради – 
процедури и изчислителни 
методи; 

– 2010 г. „Европа 2020“ 
е стратегията на ЕС за 
растеж и за интелигент-
на, устойчива и приобща-
ваща икономика. Днес тя 
е ръководство за отрасъл 
„Строителство”, т.е. на-
ционалните планове и про-
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грами са съобразени с: 
– намаление на газо-

вите емисии – над 20%; 
увеличаване използването 
на възобновяемата енер-
гия – с 20%; намаление на 
разходите на енергия – с 
над 20% чрез повишаване 
на енергийната ефектив-
ност на сградите; използ-
ване в строежите на най-
малко 70% рециклирани 
материали;

– 2011 г. е публику-
ван в Официален вестник 
на ЕС Регламент (ЕС) 
№305/2011 на ЕП и на 
Съвета за определяне на 
хармонизирани условия за 
предлагането на пазара 
на строителни продукти 
и за отмяна на Директи-
ва 89/106/ЕИО. Регламент 
(ЕС) №305/2011 се прилага 
в своята цялост от 1 юли 
2013 г. и с него се въвежда 
7-ото основно изискване 
към строежите – устойчи-
во използване на природни-
те ресурси;

– 2012 г. Стратегията 
за устойчивата конкурен-
тоспособност на строи-
телния сектор и неговите 
предприятия потвърждава 
като основен приоритет 
и предизвикателство пред 
отрасъла ефективното 
използване на ресурсите;

– 2006 – 2012 г. Прера-
ботването на Директива 
2010/31 за енергийни ха-
рактеристики на сгради-
те, Директива 2006/32/
ЕО за ефективността при 
крайното потребление на 
енергия и осъществява-
не на енергийни услуги; 
Директива 2009/28/ЕО за 
насърчаване използването 
на енергия от възобновя-
еми източници; Директи-
ва 2012/27 относно енер-
гийната ефективност, за 
изменение на директиви 
2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС 
и за отмяна на директиви 
2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО, с 
която се установява обща 
рамка от мерки за насър-
чаване на енергийната 
ефективност в Съюза с 
оглед да се осигури по-
стигане на водещата цел 
за 2020 г. за подобряване 
на енергийната ефектив-
ност с 20%, повишаване 
на дела от възобновя-
емите източници до 16% 
(20%) от общото крайно 
потребление на енергия и 
20-процентно намаляване 
на емисиите на парникови 
газове спрямо 1990 г., за-
даване на обхват на дълго-
срочна стратегия за мо-
билизиране на инвестиции 
за обновяване на сградния 
фонд от обществени и жи-
лищни сгради; 

– 2014 г. Съобщение 
на Комисията до Европей-
ския парламент, Съвета, 
Европейския икономиче-
ски и социален комитет 
и Комитета на регионите 
относно възможности за 
ресурсна ефективност в 

строителния сектор. Ос-
новните цели на тази ини-
циатива са насочени към 
насърчаване на по-ефек-
тивното използване на 
ресурсите, изразходвани 
за новите и обновените 
жилищни и обществени 
сгради и за намаляване ця-
лостното им въздействие 
върху околната среда през 
целия жизнен цикъл;

– 2015 г. Европейската 
комисия публикува План 
за действие за налагане 
на кръгова икономика, по-
ставяйки я на централно 
място за въвеждането 
на политика за устойчи-
во развитие. Планът на 
Комисията предлага пре-
осмисляне на политика-
та на ЕС чрез въвеждане 
на промени в етапите на 
жизнения цикъл на проду-
ктите: дизайн; производ-
ство; потребление; упра-
вление на отпадъците и 
повторно третиране на 
вторичните материали. 
Кръговата икономика се 
основава на три стълба: 
ползи за околната среда, 
особено по отношение 
на ограничаване на въз-
действието върху нея, и 
намаляване използването 
на ресурси; спестяване на 
разходи от природни ре-
сурси; създаване на нови 
пазари, предоставящи до-
пълнителни икономически 
ползи. Преходът към кръ-
гова икономика е един от 
основните приоритети на 
политиките на ЕС, целящ 
да помогне на Европа да 
постигне задълженията 
си по постигане на „Це-
лите за устойчиво разви-
тие” на ООН.

С  ди р е к т и ви т е  в 

областта на управление 
на отпадъците, които 
следва да се прилагат от 
държавите членки на ЕС, 
е определена „йерархия-
та“ на методите (отго-
ре – надолу): подготовка 
за повторно използване; 
рециклиране; повторно 
използване и депониране, 
като превенцията на от-
падъците и повторното 
използване са най-пред-
почитаните варианти, 
последвани от рециклира-
не и оползотворяване на 
енергия. Депонирането 
на отпадъци чрез депа за 
отпадъци следва да бъде 
последната възможност. 
Основни принципи на кръ-
говата икономика са ре-
сурсната ефективност и 
екоиновациите. Ресурсна-
та ефективност е в ос-
новата на цялата кръгова 
икономическа стратегия 
и е от основно значение 
за конкурентност,  за 
създаване на условия за 
устойчиво и екологично 
строителство и устой-
чиви работни места. Три-
те основни цели, които 
си е поставила Европа, 
са опазване, съхраняване 
и подобряване на природ-
ния капитал на ЕС, както 
и превръщане на Съюза 
в ефективно работеща, 
екологична и конкуренто-
способна икономика с ни-
ска въглеродна интензив-
ност. Те могат да бъдат 
достигнати чрез по-добро 
прилагане на законодател-
ството, по-добра инфор-
мация чрез подобряване 
на базата от знания, по-
вече и по-устойчиви ин-
вестиции за политиката 
в областта на околната 

среда и климата и пълно 
интегриране на екологич-
ните изисквания и съобра-
жения в други политики. 
Екоиновациите са сравни-
телно нов сектор, но той 
има прогнозен годишен 
оборот от 227 млрд. eвро, 
или около 2,2% от брутния 
вътрешен продукт на ЕС, 
т.е. надвишава европей-
ските космически и фар-
мацевтични индустрии. 
Екомаркировката предос-
тавя на предприятията 
в ЕС обща платформа за 
насърчаване и предлагане 
на пазара на продукти и 
услуги, които имат нама-
лено въздействие върху 
околната среда през целия 
им жизнен цикъл. 

Независимо от избро-
ените по-горе политики, 
програми и планове за 
тяхното прилагане в об-
ластта на устойчивото 
строителство, все още 
няма изработен единен 
акт от правото на ЕС. 

По-важните проблеми 
за това са: 

– Сградите са локални, 
с фиксирано местополо-
жение, но материалите и 
участниците в проекти-
рането и строителство-
то са транспортируеми; 

– Създават се регула-
ции на регионално и на-
ционално ниво, които са 
бариери за свободното 
движение на продукти, 
хора и капитали; 

– Сградите имат дълъг 
живот и е невъзможно да 
отговарят на бъдещи ино-
вации след 10 – 20 години; 

– Строителният сек-
тор – строителната ин-
дустрия и строителство-
то, е силно фрагментиран 

– вертикално (широк спек-
тър от архитекти, инже-
нери, строители и мон-
тажници) и хоризонтално 
(широк спектър от орга-
низации, консорциуми и 
МСП); 

– Веригата за достав-
ки на строителния сектор 
е силно фрагментирана и 
в резултат на това отго-
ворностите са „размити“ 
(проблемът на многото 
ръце - Thompson, 1980);

– Различни видове соб-
ственост на сградите; 

– Отношения и разде-
ляне на стимулите между 
наемодатели и наематели; 

– Националните пра-
вителства изпитват се-
риозни затруднения при 
прилагането на разпоред-
би, които са насочени към 
всички нива и лица, които 
участват в строител-
ството, без да създават 
пречки на свободното 
движение на строителни 
услуги и продукти. 

С цел обединяване на 
съществуващите сер-
тификационни системи 
и методи за оценка на 
устойчивостта на сгра-
дите, през 2017 г. Съвмес-
теният изследователски 
център (JRC) към Европей-
ската комисия разработи 
доброволна обща рамка за 
оценяване устойчивостта 
на обществени и жилищни 
сгради, като към момента 
тече двугодишният изпи-
тателен срок за проверка, 
анализиране, подобряване 
и обмяна на добри практи-
ки между страните от ЕС, 
с участието на държавни 
институции, асоциации и 
предприятия. Използвайки 
съществуващите стан-

дарти, общата рамка (ни-
вата) предоставя на Евро-
пейския съюз общ подход 
за изразяване на устойчи-
востта на сградите чрез 
набор от показатели на 
екологичните характе-
ристики, показателите за 
здраве и комфорт, за раз-
ходи и бъдещи рискове по 
време на целия жизнен ци-
къл на сградите, както и 
методологията за тяхно-
то измерване. Освен това 
разработеният метод има 
за цел да насърчи в цяла 
Европа двата основни ин-
струмента за оценка на 
устойчвостта – Оценка 
на жизнения цикъл (LCA) 
и Оценка на разходите 
(LCCA). 

Устойчивото, или Зеле-
ното строителство, обе-
динява широк спектър от 
техники и практики, които 
целят намаляване и в край-
на сметка премахване на 
влиянието на новопостро-
ените и обновени сгради 
върху околната среда и 
човешкото здраве. Това 
често насочва внимание-
то към използването на 
възобновяеми източници, 
като например слънчева-
та радиация за производ-
ство на електроенергия, 
за затопляне на вода и 
отопление или дъждовната 
вода за напояване и бито-
ви нужди, или изграждане-
то на покривни и дъждовни 
градини. Докато добрите 
практики и технологии 
продължават да се раз-
виват и се допускат леки 
различия по отношение 
на държавите, където се 
прилагат, то има основ-
ни принципи, които реално 
определят какво предста-
влява устойчивото стро-
ителство и трябва да се 
прилагат задължително: 
разположение, конструк-
ция и инсталации, енер-
гийна ефективност, водна 
ефективност, качество 
на вложените материали, 
качество на въздуха в за-
творени помещения, опти-
мизация на експлоатацион-
ните разходи, намаляване 
на битовите и токсични-
те отпадъци и др.
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Елица Илчева

През декември европей-
ските столици традиционно 
декорираха своите коледни 
елхи, стремейки се да съз-
дадат уникална и неподра-
жаема обстановка за свои-
те жители и гости. Едни 
от най-добрите творения в 
празничния интериор тази 
година са в Лондон, където 
известни дизайнери и фирми 
представиха редица смели 
проекти.

Зоуи Брадли в механа 

„Бърнърс“

Механа „Бърнърс“ е едно 
от най-популярните места в 
сърцето на старата столи-
ца, което обикновено е с не-
обичаен коледен декор. През 
2018 г. традиционната елха 
е украсена със 160 огромни 
хартиени снежинки от ху-
дожника и моден дизайнер 
Зоуи Брадли, чието творе-
ние впечатлява с екоидеите 
си. Плисирайки, изрязвайки 
и дори изглаждайки хартия, 
тя създава инсталации 
за Christian Louboutin, Louis 
Vuitton, Tiffany&Co. Украсата 
на коледната елха й е отнело 
100 часа изцяло ръчна рабо-
та, но постигнатият ефект 
е изключителен.

Bompas & Parr в Aqua 

Shard, небостъргачът 

The Shard

Дизайнерите Сам Бом-
пас и Хари Парър от Bompas 
& Parr, са направили „инте-
рактивен снежен глобус“ в 
ресторант на 31-ия етаж 
на небостъргача The Shard. 
Коледното дърво предста-
влява метална конструкция 
със стъклени фрагменти, 
които кореспондират с ар-
хитектурата и името на 
сградата. Вътре в елхата 
се вие вихрушка от хиляда 
снежинки. Ако се качите 
по монтираната стълба и 
протегнете ръка през про-
зореца в стъклото, можете 
да ги докоснете. Гостът, 
който хване златната сне-
жинка, получава комплимент 
от ресторанта – коктейл 
„Снежният глобус“, както и 
шанс да спечели вечеря за 
шест души. През последните 
години коледните украси на 
ресторанта са поверявани 
на Лий Бруум, Вивиън Уестууд 

и Матю Уилямсън.

Tiffany & Co. на гара 

„Санкт Панкрас“

Украсата на коледната 
елха на гара „Санкт Пан-
крас“ винаги се очаква с 
нетърпение. През 2018 г. 
оформлението е поверено на 
ювелирния бранд Tiffany & Co., 
съвместно с компанията 
Coty. 13-метровият смърч е 

разделен на сребърна и синя 
половина в нюанса на Tiffany 
Blue. Декорацията е не само 
с топки, но и с 600 бутилки 
парфюм Tiffany & Co. Най-го-
лемият флакон е повече от 
един метър и е монтиран на 
елхата като коледна звезда. 
Освен това композицията е 
интерактивна – петметров 
робот „оживява“, а от клони-
те през целия ден на редов-
ни интервали се носи арома-

Като всичко останало, и ук-
расата за Коледа всяка година 
следва някаква мода, а в унисон 
с времето – бяга от традиция-
та. Ето как да бъдете в крак с 
последните тенденции в навече-
рието на 2019 г.

Скрийте основата

Ако следваме декотенденци-
ите при коледната украса, то 
основата на дръвчето трябва 
да е добре прикрита. Някои из-
ползват специални стойки, дру-
ги купуват покривало от плат, 
трети обграждат елхата с ку-
тии, опаковани като подаръци. 

За по-малки елхи стои ефектно 
метална кофа вместо постав-
ка, за по-големи – дървени щай-
ги.

Изхвърлете гирляндите

С всяка изминала година гир-
ляндите стават все по-малко ак-
туални, когато говорим за укра-
са на елхата. Може да ги увиете 
около арки, парапети и рамки, но 
на коледното дръвче нямат мяс-
то. За сметка на това пандел-
ките са популярен заместител 
– пуснете ги свободно от върха 
на елхата или ги усучете около 
дръвчето. 

Класика с тартан

Карето е принт, който много 
хора асоциират именно с колед-
ните празници. Независимо дали 
говорим за класическото червено 
каре (тартан), или за каре в зеле-
но и бяло, това е украса, с която 
няма да сбъркате. Търсете орна-
менти, панделки и текстил, и за-
ложете на тематична Коледа.

Заскрежена елха

Заскрежената коледна елха 
също е много популярна, освен 
това е алтернативен вариант 
на украсата в бяло. Комбини-
райте с топки и панделки в сре-

бристо и бяло, зеленината от 
дръвчето е достатъчен цветен 
акцент.

Минимализъм 

Вече няколко години минима-
листичният стил се е наложил 
като тенденция в декора на дома 
и остава актуален и при украса-
та на коледната елха. Набляга 
се на орнаменти от естествени 
материали (дърво, памук, филц), а 
вместо играчки може да видите 
шишарки или канелени пръчици, 
вързани с панделка.

Коледа в розово

Розовото е цвят, който актив-
но присъстваше при тенденциите 

в интериора за 2018-а, затова не е 
изненадващо, че го срещаме и при 
темата за модерни коледни елхи. 
Коледа в розово е нестандартен, 
но пък оригинален и интересен из-
бор. Комбинирайте с елха в бяло, 
както и с декоративни елементи 
в цветовете на аметист, сапфир, 
рубин, изумруд.

Цветя вместо топки 

Изненадващо, но модно е изця-
ло да замените топките за елха 
с цветя. Орнаментите могат да 
бъдат изработени от плат или 
хартия и се захващат към клони-
те на дръвчето с панделка, щипка 
или скрита тел, така че отдале-
че да изглежда, че коледната елха 
„цъфти“.

Зоуи Брадли 

в механа „Бърнърс“

Bompas & Parr в Aqua Shard, 

небостъргачът The Shard

Елхата на 

Annabel’s на 

площад „Бъркли”

Мориц Валдмейер 

в хотел 

Nobu Shoreditch

Tiffany & Co. на гара 

„Санкт Панкрас“

Марк Сиредзук 

в One Aldwych

Тони Маркулу 

в ресторанта Sketch

тът на Tiffany & Co.

Елхата на Annabel’s на 

площад „Бъркли”

Елитният клуб Annabel’s, 
който е създаден през 
1963 г., а през 2018 г. е от-
крит след обновление, на-
правено с усилията на архи-
текта Мартин Брудницки, 
също може да се похвали с 
интересно дърво за Коледа, 
като тази година не е необ-
ходимо да сте член на клуба, 
за му се насладите, защото 
на фасадата на сградата 
има мащабна композиция, 
която имитира коледно дър-
во. Декорът е традиционен, 
в червени и златни тонове, 
с топки, подаръци и лъчиста 
звезда. За да влезете вътре, 
трябва да минете през ел-
хата, като вратата е зави-
та като подарък, а над нея 
се издигат огромни захарни 
бастунчета.

Мориц Валдмейер в хотел 

Nobu Shoreditch

Мориц Валдмейер, инже-

нер и дизайнер, специалист 
в областта на светлината 
и електрониката, който е 
известен и с това, че си е 
сътрудничил със Заха Ха-
дид, Рон Арад, Филип Старк 
и други, също има принос за 
коледния дух в Лондон. Тази 
година той е създал мини-
малистично коледно дърво, 
малко над два метра височи-
на, за хотел Nobu Shoradich. 
Валдмейер е решил да про-
веси няколко дузини стъкле-
ни колби с LED осветление, 
които са във формата на 
елха, създаваща усещането, 
е че е направена от запалени 
свещи.

Марк Сиредзук в One 

Aldwych 

Марк Сиредзук се е раз-
вихрил в една от най-извест-
ните сгради от Едуардиан-
ската епоха – луксозния One 
Aldwych в „Ковънт Гардън“. 
Зданието е построено в Лон-
дон през 1907 г. по поръчка на 
собственика на The Morning 
Post. Строителството се 
ръководи от архитектите 

Чарлз Мейв и Артър Дейвис, 
автори на парижкия и лон-
донския Ritz. Петзвездният 
One Aldwych разполага с 106 
стаи, два ресторанта, еди-
ният от които с три звезди 
„Мишлен“. В него посетите-
лите могат да се любуват 
на осемметрова коледна 
елха, украсена от Марк Си-
рудзука. На нея, от тавана до 
стойката, са закрепени 130 
подаръка с различни изнена-
ди, които са прикрити под 
гъста клонеста мрежа от 
светещи гирлянди.

Тони Маркулу в ресторан-

та Sketch

Известният ресторант 
в квартал „Мейфеър“, чийто 
интериор е дело на дизайнера 
Индия Мадави, е превърнат в 
приказна страна. Празнична-
та инсталация, проектирана 
от Тони Маркулу, представля-
ва ярки арки, заимствани от 
балета „Лъскавицата“. Маки-
ажът е от хартия и ленти, а 
в сърцето е ситуирано блес-
тящото коледно дърво – пла-
чеща върба.
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„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.

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

®

С оглед времето, необходимо за подготовка на материалите, 
очакваме потвърждение до 31 декември 2018 г. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

За трета поредна година 
в Новогодишната нощ голя-
мата сцена на зала „Арена 
Армеец“ отново ще събере 
звезди на електронната 
сцена. Техно легендите Adam 
Beyer, Dubfire, Richie Hawtin 
обещават да направят на-
влизането в 2019 г. забавно 
и запомнящо се.

Вече повече от две десе-
тилетия Adam Beyer разпро-
дава шоута и фестивали с 
голяма скорост и не спира да 
разбива концепции и граници. 
Малцина успяват да се задър-
жат на върха толкова дълго, 
но неговият талант му оси-
гурява непоклатимо място в 
клубната култура и го превръ-
ща в ненадминат майстор на 
сетовете и желан гост на 
партита по целия свят.

Освен него, зад пулта 
в „Арена Армеец“ на 31 де-
кември ще застане един от 
най-разностранните арти-
сти на електронната сцена 
- Dubfire. Той ще представи 
у нас своето ново зрелищно 

и оригинално визуално шоу 
EVOLV само няколко месеца 
след като счупи рекорда за 
най-дълъг сет. Експеримен-
тите и търсенията на ди-
джея не спират, а идването 
му в нощта на Нова година 
ще е поредното доказател-
ство, че има специално отно-
шение към родната публика.

Партито ще се допъл-

ни от добилия популярност 
Richie Hawtin, без когото 
историята на EDM-a би из-
глеждала съвсем различно. 
Мнозина са опитвали да му 
подражават, но неговият 
опит, познания и техника са 
несравними, а умението му 
да се променя, без да губи 
идентичността си, го ут-
върждава като пионер в денс 

музиката. 
На сцената на „Арена 

Армеец“ ще се качи и един 
от лидерите на родната 
сцена и създател на сери-
ята Takeоver – Liubo Ursiny. 
Билетите за събитието 
струват 70 лева и могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

Книгата е посветена на възхода на новата космическа 
индустрия, която вече не е само държавен монопол, а е и 
частно начинание и арена на непрекъснато съревнование 
между четирима от най-богатите предприемачи в света. 
След като надеждите на космонавтите от мисиите „Аполо“, 
които проправили път, по който никой не поема, остават 
нереализирани, идва ред на ново поколение, готово да въз-
роди мечтите от детството си и да повтори героизма на 
идолите си.

Личности като Илън Мъск, Джеф Безос, Ричард Бран-
сън и Пол Алън стоят зад някои от най-големите търгов-
ски марки в света като Tesla, Amazon, Virgin, Microsoft. Те 
инвестират милиарди и цялата си енергия в мечтата на 
човечеството да пътува в Космоса. Компаниите им за 
космически технологии SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, 
както и проектът Stratolaunch, са си поставили за цел да 
постигнат ниска себестойност на полетите в Космоса, да 
развиват космически туризъм, да изпратят хора до Луната 
и да колонизират Марс. 

Книгата проследява това начинание, което е изпълне-
но с опасности и върховни приключения, с катастрофа, ко-
ствала живота на един изпитател, експлозия на ракета и 
подозрения за саботаж. Как дръзкият аутсайдер Мъск се 
изправя срещу военния комплекс на цяла една държава. 

„Голямата битка за Космоса“ разказва и за ожесточено-
то съперничество между Илън Мъск и Джеф Безос, което 
се изразява в сблъсъци в съда и в Twitter, в оспорване значи-
мостта на всяко постижение на другия. Двама милиардери 
са с тотално различен стил и темперамент – дръзкият 
Мъск се втурва напред, като успехите и провалите му са 
в центъра на вниманието на всички, докато Безос остава 
спокоен и дистанциран, а мистериозната му ракетна аван-
тюра е скрита зад кулисите. Състезанието им е задвиж-
вано не от политически доктрини, а по-скоро от огромно 
състояние, его и любов към приключенията, от шанса да 
отведат човечеството сред звездите. 

За написването на „Голямата битка за Космоса“ Крисчън 
Девънпорт черпи информация от доклади и документи, от 
много писмени източници, сред които книгата на Ашли Ванс 
„Илън Мъск: PayPal, Tesla, SpaceX и походът към невероят-
ното бъдеще“; провежда лични разговори с мениджърите и 
ръководителите на компаниите на четиримата милиардери. 
Авторът включва и част от интервютата, които е напра-
вил с космическите крале. „Благодарен съм на всеки един от 
тях, че сподели историята и вдъхновението си. Единият от 
тях е Джеф Безос, собственик на моя работодател – вест-
ник Washington Post. Ще го кажа направо. Признавам си, че 
беше доста странно да пиша книга за някого, който може 
да ме уволни“, споделя Девънпорт.

Техно легендите ще се изявят в зала „Арена Армеец“

М ул т и пл ат и не н ат а  б ан да 
Imagine Dragons издаде четвъртия си 
студиен албум Origins. Той е продъл-
жение на предишната им творба от 
2017 г. Еvolve и хвърля нов поглед вър-
ху творчеството на американците 
– Дан Рейнолдс (вокал), Уейн Сърмън 
(китара), Бен Маккий (бас) и Даниел 
Плацман (барабани).

„Търсим нова основа и звучене, 
но с идеята да не се отдалечаваме 
от корените си и от това, което 
ни изгради като музиканти. Когато 
творим, го правим без бариери, без 
правила. Вълнуващо е да създаваме 
музика, която е различна и нова за 
нас“, е споделил Дан Рейнолдс.

За извайването на калейдоскоп-
ския и кинетично зареден звук на 
Origins музикантите обединяват 
сили с продуцентите Джоел Ли-
тъл (Lorde, Khalid), Матмен и Робин 
(Selena Gomez) и Джон Хил (Florence 
+ the Machine). Заедно с арт изра-
зения рок, хип-хоп и поп характер 
на бандата, албумът е обогатен с 
иновативни линии, а текстове гово-
рят за болезнено самоосъзнаване и 
едновременно с това са мотивиращи 
и вдъхновяващи.

Imagine Dragons са деветият най-
стриймван артист в Spotify в свето-
вен мащаб с над 40 млн. слушатели 
месечно.  

Музикантите споделят, че търсят нова основа  
и звучене, но без да се отдалечават от стила си

Áúìáúëáè
Мислите си, че хората мо-

гат да се привързват силно и 
всеотдайно само към биоло-
гични видове? „Бъмбълби“ раз-
казва една история, изпълнена 
с екшън, напрежение и трога-
телна развръзка именно за да 

докаже на всички как душата 
може да се крие  дори и под ка-
пака на един автомобил.

Режисьорът Травис Найт 
(„Кубо и пътят на самурая“, 
„Коралайн“) ни поднася непред-
сказуем сюжет, който се отли-

чава не само с характерните 
за изключително успешната 
поредица „Трансформърс“ ма-
щабни приключения, но и с дъл-
бочина във взаимоотношения-
та човек – машина и искрено 
приятелство.

Годината е 1987-ма, а място-
то – автоморга в малко калифор-
нийско градче. Уплашен и без посо-
ка пред себе си, Бъмбълби намира 
убежище там, за да се скрие от 
хората, които искат да го изуча-
ват. Все пак обаче успява да по-
падне в полезрението на младата и 
търсеща своето призвание Чарли 
(Хейли Стайнфелд), която мечтае 
за подарък кола по повод 18-ия си 
рожден ден. Привидно обикновени-

ят Фолксваген Beetle я заинтригу-
ва и се превръща в неин любимец, 
слабост и предизвикателство за 
ремонт още преди да се съживи 
пред очите й.

Любопитно е, че това е един-
ственият филм от поредицата 
„Трансформърс“, който е с продъл-
жителност под 2 часа – 1 час и 54 
минути. Освен това е и с най-скро-
мен бюджет – „само“ 120 милиона 
долара.
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Светослав Загорски

През зимния сезон люби-
телите на ските и снежни-
те планини използват всяка 
възможност, за да стигнат 
до пистата. Ако и вие сте 
сред тях, но освен от прак-
тикуването на този спорт 
се интересувате и от жи-
вописни маршрути и искате 
да съчетаете ските с посе-
щение на красиви населени 
места, то задължително 
трябва да отидете в Хал-
щат. Това малко градче в 
Австрия е разположено меж-
ду Залцбург и Грац, на бре-
га на едноименното езеро 
Халщат. На изток се прос-
тират три по-малки езера – 
Алтаусеер, Топлиц и Грундл, 
както и градчето Бад Аус-
зее, а на север – населеното 
място Бад Ишл. До Халщат 
се стига по вода. Има и ав-
томобилен път, но той е 
много по-дълъг.

През 1996 г. Халщат е 
включен в Списъка на све-
товното културно и природ-
но наследство на ЮНЕСКО 
и е важна туристическа 
дестинация в Австрия. През 
зимата градчето е наисти-
на вълшебно и създава усе-
щането, че сте в приказка. 
Освен това то има и инте-
ресна история. Тук от близо 
7000 г. се 

добива и преработва сол. 

Не е чудно, че в Халщат 
се намира най-старата в 
света мина за сол. Водите 
на езерото я наслояват по 
бреговете на планината.  

Някои данни за Халщат 
свързват населеното мяс-
то с каменната ера от 
12 000 г. пр. Хр., а други – с 
желязната ера. Около 400 г. 
пр. Хр. келтите нахлуват в 
територията на устано-
вилите се преди тях илири 
и създават кралство Нори-
кум, което по-късно се пре-
връща в римска провинция. 
С помощта на римляните 
Халщат набира скорост в 
развитието си. През 300 г. 
започва да се разпростра-
нява и християнството, а в 
VI в. баварците завладяват 
района. Добиването на сол е 
било важно още в миналото, 
като от началото на X в. се 
превръща във важен ресурс 
по време на римското гос-
подство. 

През 1311 г., след убий-
ството на хабсбургския 
дук Албрехт I, овдовялата 
кралица Елизабет превръща 
Халщат в пазарен град, кое-
то ускорява развитието му. 
През 1595 г. по идея на кай-
зер Рудолф II бил изграден 
най-старият тръбопровод 
в света, който свързвал на-
селеното място с езерото 
Ебензее. Дължината му е 
40 км, за строителството 
на които били използвани 
13 000 дървета. 

Най-важната дата в 
историята на населеното 
място е 1840 г., когато в 

града пристига младият 
учен Фридрих Симони. Той 
започва научно и алпийско 
проучване и развитие в 

масива Дахщайн.

С времето били откри-
ти древни кости и следи 
от минали цивилизации. 
Така Халщат става прите-
гателно място за милиони 
туристи.

Днес езерната приказ-
ка на Австрия предлага 

уютни странноприемници, 
гостилници и няколко пан-
сиона. Когато слънцето 
залезе, Халщат показва 
своята истинска магия 
– тесните улички, множе-
ството църкви и грижливо 
поддържаните дървени къ-
щички са нереални, човек 
се чувства като в оживяло 
платно на картина. Къщич-
ките са се сгушили на са-
мия ръб на езерото, а някои 
от тях се простират дори 
и над водната повърхност, 
подкрепяни от стабилни 
дървени подпори. Затова 
не е учудващ и фактът, че 
дори с напредъка на циви-
лизацията през XIX, до Хал-
щат можело да се стигне 

единствено с лодка. 
Халщат не е много го-

лям, можете да преминете 
от единия до другия му край 
за по-малко от половин час 
пеша – понякога това е и 
единственият вариант, 
тъй като от май до октом-
ври, между 10 и 17 часа, дви-
жението на автомобили е 
забранено.

Оказва се, че Халщат е 
толкова пленителен град, 
че в Китай е създадено не-
гово точно копие. Въпреки 
това китайците предпо-
читат да пропътуват це-
лия път до Австрия, за да 
видят оригиналните забе-
лежителности. На първо 
място това е 

католическата църква 

„Успение Богоридично”,

която се слави със своя 
„крилат” олтар. Неин май-
стор-резбар е Леонхарт 
Астл. Късноготическата 
църква е завършена през 
1505 г. Тя има величествена 
кула, като основите й били 
положени още през 1320 г.

Другите не по-малко 
вълнуващи обекти в селище-
то са солните мини, музеят 
на Халщат, полето с древ-
ни гробища и, разбира се, 
параклисът с костницата. 
Местният музей, който е 
наблизо, се помещава в най-
старата сграда в Халщат 
– от XIV век. Друг акцент 

са реликви от известното  
гробищно поле върху Сол-
ната планина, на 900 м над-
морска височина. До него се 
стига пешком или чрез спе-
циална железница. Мястото 
привлича изследователи и 
археолози от цял свят.

Повечето туристи ид-
ват към Халщат заради 

околните маршрути, 

свързани със солта и 

леда. 

По такъв може да стиг-
нете до солните мини, къ-
дето все още се пазят съ-
оръженията за добиване и 
транспортиране на матери-
ала и където се намира най-
дългата в света дървена 
пързалка. През 1734 г. в един 
от солните наноси било 
открито напълно запазено 
тяло на миньор – от около 
300 г. пр. Хр., който става 
известен с името „Човекът 
в солта”, и то се превръща в 
нарицателно за целия район.

„Галерията на Кристина” 

е най-старата солна 
мина в света. До входа й се 
стига с малки железопътни 
вагончета. Галерията е на 
12 нива с дълбочина около 
200 м, но за туристите са 
отворени само 7. Темпера-
турата целогодишно е 8 
градуса, влажността е 65% 
и на всеки от гостите се 

раздава специална екипи-
ровка.  

Друг обходен път на Хал-
щат ще ви отведе до 

пещерите в Дахщайнския 

масив – 

Ледената пещера и Пе-
щерата на мамута, които 
са част от третия по голе-
мина ледник в света. Нами-
рат се на 1586 м надморска 
височина и до тях се стига 
с лифт. Там можете да ви-
дите изумително красиви 
ледени куполи и скулпту-
ри, сътворени от самата 
природа, без намесата на 
човешка ръка, като фигура 
на девойка, на животни и на 
какво ли още не.

От Халщат можете да 
стигнете и до една от най-
красивите туристически 
атракции – Глетчеровата 
градина, която е разположе-
на в долината Ехерн. До там 
на височина 2740 м ще ви 
издигне специално пригоден 
въжен лифт, където от ма-
сивна стъклена платформа 
ще можете да се насладите 
на приказно красива пано-
рамна гледка към алпийския 
глетчер. Най-голямата ат-
ракция е Дворецът от лед, 
който отвежда посетите-
лите навътре в глетчера. 
Всички фигури в двореца са 
изработени от лед, като 
сред тях са и героите от 
„Ледена епоха“.

Гледките край езерото са приказни

Музеят в Халщат

Тесните улички 

и грижливо 

поддържаните 

дървени къщички 

създават уют
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Футбол

СПОРТ

България

„Лудогорец“ отново  

не срещна сериозна конкуренция 

в Първа лига

Падналият сняг в средата на 
декември увенча последния кръг от 
първия полусезон в родната Първа 
професионална лига. На зимната 
пауза лидер за пореден път е оби-
чайният заподозрян – „Лудогорец“. 
На 16 декември футболистите на 
Антони Здравков с лекота надвиха 
при гостуването си „Дунав“ и заслу-
жено остават на първото място 
във временното класиране с цели 6 
точки преднина пред втория „ЦСКА 
– София“ след 20-те изиграни кръга. 
За изминалия полусезон „орлите” от 
Разград регистрираха едно-един-
ствено поражение с 0:1 от „Локо-
мотив“ (Пд) и три равенства, едно 
от които срещу „армейците” (1:1 в 
София). Едва ли е изненада за ня-
кого, че седемкратните шампиони 
на България отново са основният 
фаворит за осми трофей. Различ-
ното тази година е представянето 
на тима в евротурнирите. Разград-
чани станаха редовен участник в 
Шампионската лига и Лига Европа 
и често ни радваха с успехите си 
срещу именити съперници от топ 
първенствата. Родните шампиони 
имаха добрия шанс да попаднат в 
група с преодолими съперници във 
втория по сила европейски клубен 
турнир. Резултатите обаче бяха 
точно обратното – незадоволи-
телни, „Лудогорец“ събра едва 4 
точки (след четири равенства) и 
не се добра до нито един успех.

„Зелените” стартираха с две 
болезнени поражения – с 2:3 от 
„Байер“ (Л) и с 0:1 от швейцарския 
„Цюрих“. След това на два пъти по-
делиха точките с кипърския „АЕК 
Ларнака“ (1:1, 0:0), а в реваншите с 
„Цюрих“ и германците стигнаха до 
нови ремита от по 1:1. 

След като мачовете в Лига Ев-
ропа остават в историята, шам-
пионите могат да обърнат пълно 
внимание на защитата на титла-
та си. Нещо повече, те остават и 
в битката за купата на страната, 
където на 1/4 - финалите ще мерят 
сили отново с „ЦСКА – София“.

Като че ли единствено „черве-
ните” запазиха теоретични шан-
сове да претендират за трона 
на тима от Разград. В последния 
си двубой столичани успяха да се 
наложат с 2:1 на силно заснежения 
терен в София над „Ботев“ (Пд) и 
така поне привидно ще могат още 
малко да помечтаят за титла. Но 
и тя, както и купата, минава през 
директните сблъсъци с „орлите”.

В същото време намиращият се 
за кратко в подем отбор на „Левски“ 
започна да дава на заден ход. „Сини-
те” можеха да се похвалят с победи 
над „Ботев“ (Пд) (4:1), „Берое“ (1:0) 
и успех във вечното дерби срещу 
„ЦСКА – София“ (1:0). И точно ко-
гато тимът изглеждаше сплотен и 
във възход под ръководството на но-
вия си треньор Славиша Стоянович, 
„сините” претърпяха пореден удар 
– две поражения от „Черно море“. 

Варненци, както и „Славия“, в послед-
ните години много често се превръ-
щат в препъникамък за 26-кратните 
шампиони и точно сега именно те 
приглушиха „синята” еуфория. Пър-
во във Варна – с гол в последните 
секунди за 2:2, и след това с дузпи 
„моряците” елиминираха софийския 
тим от битката за купата. След 
малко повече от седмица последва 
и втори удар, когато устремът на 
„Левски“ бе спрян с второ пораже-
ние от същия съперник – отново в 
морската ни столица, този път с 
0:1. Това явно разклати крехкото са-
мочувствие на отбора и последваха 
загуби от „Ботев“ (Вр) (1:3) и „Берое“ 
(1:2), равен с опашкаря „Септември“ 
(2:2) и изстрадан успех срещу „Етър“ 
(2:1). Така „Левски“ започна да изо-
става и остана на третото място 
– на 4 т. от ЦСКА и на цели 10 т. от 
„Лудогорец“.

Излизайки от топ 3 на подреж-
дането, сред другите най-интерес-
ни моменти от вътрешния шампи-
онат на страната няма как да не 
отчетем напредъка на възродения 
под ръководството на Краси Балъ-
ков „Етър“. Великотърновци дадоха 
сериозна заявка с играта си, че ще 
се борят за мястото си в топ 6 с 
тимовете на „Берое“, „Ботев“ (Пд) 
и „Черно море“.

В дъното на класирането, освен 
намиращия се в сериозна финан-
сова криза тим на „Верея“, основ-
но в борбата за оцеляване ще са 
„Дунав“, „Септември“ и „Витоша“ 
(Бистрица).

Европа

Шампионска лига

Въпреки че напролет няма да 
има български представител в 
евротурнирите, Шампионската 
лига и Лига Европа ще ни предло-
жат невероятни емоции и редица 
суперсблъсъци. Този сезон в гру-
повата фаза на най-комерсиалния 
клубен турнир липсваха сериозни 
изненади и почти всички фаворити 
намериха своето място по пътя 

към елиминациите.
Отборът на „Реал“ (М) след 

напускането на голямата си звез-
да Кристиано Роналдо изглежда 

сериозно разколебан, но все пак ус-
пява да се държи на ниво. „Белият 
балет” спечели групата си с актив 
от 12 т. и продължава напред за-
едно с „Рома“, който също далеч не 
показва най-доброто си лице. Сега 
и двата тима няма да имат право 
на повече грешки, защото конку-
ренцията ще бъде жестока – „Бо-
русия“ (Д), „Атлетико“ (М) (1-ви и 
2-ри в група А), „Байерн“ (М), „Аякс“ 
(1-ви и 2-ри в група Е), „Манчестър“ 
(С), „Лион“ (1-ви и 2-ри в група F), 
„Ювентус“ и „Манчестър“ (Ю) (1-ви 
и 2-ри в група H), „Порто“ и „Шалке 
04“ (1-ви и 2-ри в група D).

Единствено в групи B и C ин-
тригата се запази до последния 
кръг. В него „Интер“ се нуждаеше 
от задължителна победа, но така 
и не успя да я постигне срещу „ПСВ 
Айндховен“ в последния си двубой 
от група B и ще трябва да се задо-
воли с участие напролет в Лига Ев-
ропа. Звездите на Лучано Спалети 
завършиха при 1:1 с „ПСВ Айндховен“ 
насред „Джузепе Меаца” в Милано и 
се простиха с мечтите си за нещо 
сериозно в турнира на най-богати-
те клубове през този сезон.

Не по-малко драматична из-
глеждаше ситуацията в група C, 
където отборът на „Ливърпул“ 

трябваше да покаже хладнокръвие 
срещу надъхания тим на „Наполи“. В 
крайна сметка „мърсисайдци” спе-
челиха с 1:0 решаващия сблъсък с 
италианците и заслужено се пребо-
риха за второто място в групата 
си, където едноличен лидер бе ПСЖ.

С това груповата фаза на Шам-
пионската лига през тазгодишна-
та кампания официално приключи, 
а жребият, теглен на 17-и декември 
в Нион, заформи много любопитни 
дербита, сред които и мачовете: 
„Ливърпул“ – „Байерн“ (М), „Манчес-
тър“ (Юнайтед) – ПСЖ и „Атлети-
ко“ (М) – „Ювентус“.

Лига Европа

За Лига Европа трябва да от-
бележим, че грандовете от Англия 
– „Арсенал“ и „Челси“, бяха сред най-
убедителните участници и спече-
лиха групите си, без да допуснат 
нито една загуба (с по 5 успеха и 1 
равен). Те се очертават и като го-
лемите фаворити за титлата във 
втория по сила европейски турнир. 
Няма как да не добавим към претен-
дентите и един от абонатите за 
трофея – „Севиля“, както и намира-
щия се в страхотна форма тим на 
„Залцбург“, който финишира групо-
вата фаза с пълен актив от точки 
и голова разлика 17-6. Не бива да се 
пропускат и „пришълците”, които 
идват от Шампионската лига – 
италианските „Наполи“ и „Интер“, 
заедно с непредсказуемите „Шах-
тьор“ и „Валенсия“.

Сред изненадващо отпадна-
лите пък може да подредим от-
борите на „Милан“, „Лайпциг“ и 
изживяващия криза тим на „Мар-
силия“, който остана само с точка 
в сметката си. А ето и някои от 
най-интересните сблъсъци, които 
жребият отреди за следващата 
фаза на надпреварата: „Лацио“ – 
„Севиля“, „Селтик“ – „Валенсия“, „Га-
латасарай“ – „Бенфика“.

Англия

Както винаги, и битките във 
Висшата лига на Англия се вихрят 
с пълна сила. Шампионатът, който 
„не спи” дори и по време на празни-
ците в края на декември, определе-
но ще бъде по-непредсказуем от 
миналата година, когато „Сити“ 
успя отрано да спре всяка съпроти-
ва. Сега ако „гражданите” искат да 
защитят трофея си, трябва да се 
преборят с конкуренцията на вре-
менния лидер „Ливърпул“. И двата 
тима са в топ форма, като „мърси-
сайдци” все още нямат поражение 
след 17 кръга. Едва три отбора ус-
пяха да откраднат равен от тима 
от града на „Бийтълс“. „Сити“ оба-
че не изостава много и дебне само 
на точка зад съперниците си.

По-надолу в таблицата в спор 
за топ 4 се впускат тимовете на 
„Челси“, „Арсенал“ и „Тотнъм“. За мо-
мента изглежда, че и трите тима 
имат своите шансове и са доста 
равностойни като качество на 
футбола. 

„Манчестър Юнайтед“ отново 
е посредствен, а Моуриньо опре-
делено налага дефанзивен и „деб-
нещ” стил, който все по-рядко носи 
нужните резултати. „Червените 

Теодор Николов

През 2018-а светът на спорта се радва-
ше на една изключително динамична година, 

наситена с любопитни събития и паметни 
мигове, начело със Световното първенство 
по футбол, което се проведе в Русия от 14 
юни до 15 юли. В края на годината е време 

да направим равносметка за изминалите 12 
месеца и да погледнем към бъдещето. Зато-
ва в този брой Ви предлагаме кратък обзор 
на някои от най-ключовите моменти през 

2018 г., която може да се опише с крилатата 
фраза „Светът е футбол“. В първия брой за 
2019 г. ще Ви информираме и какви спортни 
събития ни очакват през новата година.
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дяволи” все повече се оприличават 
на средняк, събирайки в актива си 
едва 26 точки от възможните 51 
от началото на сезона, като се 
отдалечават все повече от мяс-
то в евротурнирите. Това очаква-
но доведе до освобождаването на 
Специалния, което се случи след 
загубата от „Ливърпул“.

Италия

В Италия хегемонът „Ювен-
тус“ отново явно няма да може да 
бъде спрян. Торинският гранд ще 
си даде заслужена почивка след 
натрупания актив от 46 т., регис-
трирайки едва едно реми срещу 
15 успеха и респектираща голова 
разлика – 33:8. Шампионите на-
правиха трансферния удар, привли-
чайки Кристиано Роналдо, и сега 
изглеждат още по-непобедими, а 
португалският ас се адаптира от-
лично към Серия А и вече оглавява 
ранглистата при голмайсторите 
с 11 попадения и 5 асистенции. 
Единствения преследвач „Стара-
та госпожа” може евентуално да 
търси в лицето на „Наполи“, макар 
че разликата между двата тима е 
цели 8 точки, като неаполитанци-
те далеч не впечатлиха в сериозна 
част от двубоите си, а трябва да 
добавим и факта, че трябваше да 
се разделят с Шампионската лига 
след фиаското с „Ливърпул“. От дру-
га страна – „Юве“ спечели групата 
си и уверено продължава напред в 
турнира.

По-интересна явно се очерта-
ва битката за топ 4, където за-
месени са тимовете на „Интер“, 
„Милан“, „Лацио“, „Рома“, а теоре-
тични шансове според временното 
класиране имат и „Сасуоло“, „Сам-
пдория“, „Фиорентина“ и „Торино“. 
Разликата между четвъртия и де-

сетия е само 4 точки, а за никой 
от последно изброените не може 
да се каже, че се намира в добра 
форма. Определено тук изходът 
може да бъде доста непредсказуем 
с оглед на това, че през зимната 
пауза очакванията са всеки да под-
сили състава си.

Германия

Голямата изненада в герман-
ската Първа Бундеслига се нари-
ча „Борусия“ (Дортмунд). Тимът 
остава непобеден след 15 кръга 
и комфортно се намира на вър-
ха в подреждането с актив от 
39 т. „Жълто-черните” играят 
страхотен голов футбол и не се 
притесняват да допускат попа-
дения във вратата си, тъй като 
и те самите бележат много. 
Едва в четири двубоя финишира-
ха с по-малко от 3 гола, а имаше 
и доста паметни обрати в полза 
на дортмундци.

Лидерът ще бъде стимулиран 
от конкуренцията зад него в ли-
цето на шампиона „Байерн“ (М), 
който явно намали оборотите и 
остава на разлика 9 т. , на жадния 
за успехи „Лайпциг“ – 28 т., и на 
набралия инерция тим на „Борусия“ 
(Мьонхенгладбах) – 30 т.

Франция

Във Франция всичко изглежда 
доста ясно. ПСЖ продължава да е 
безапелационният номер 1. Столич-
ният гранд и шампион за последни-
те 6 години и сега изглежда непо-
клатим със своите 44 т. (14 победи 
и 2 равенства) и 10 точки предни-
на пред втория – „Лил“. „Лион“ също 
се намесва в тройката. Внимание 
трябва да обърнем и на кризата, 
връхлетяла тима на „Монако“, кой-
то в последните години бе свикнал 
да е основен контрапункт на ПСЖ. 
Сега обаче „монегаските” под ръко-
водството на новия си наставник 
Тиери Анри изживяват много тежък 
период, заемайки предпоследното 
място в таблицата с актив от 
едва 13 т. и с опасност от изпада-
не от френския елит.

Друг гранд – „Олимпик“ (Марси-
лия), започна сезона шеметно, но 
постепенно грешките зачестиха 
и след злощастното отпадане от 
Лига Европа (като последен в гру-
пата си), тимът изпадна до 6-ата 
позиция и в Лига 1, споделяйки ком-
панията на съседите си „Сент 
Етиен“ и „Ница“.

Испания

Футболният обзор приключва 
с испанската Примера, където ви-
наги страстите са на ниво. Този 
сезон обаче, както вече отчето-
хме, и „Реал“ (М), и „Атлетико“ (М) 
трудно могат да с справят с мощ-
ния тим на „Барса“. Бейл, Бемзема, 
както и младите Марко Асенсио и 
Лукас Васкес правят всичко по си-
лите си да компенсират липсата 
на Кристиано Роналдо, но тя започ-
на да натежава, и макар че столи-
чани изостават на преодолимите 
5 точки разлика от каталунците, 
то представянето им на терена е 

вяло, головете трудно идват, а по-
раженията с 0:3 от ЦСКА (Москва), 
3:0 от „Ейбар“ и болезненото 5:1 от 
„Барса“ показват нарушения ритъм 
в състава. Очакванията са тотал-
ният доминант от последните три 
сезона в Лигата на богатите този 
път да остане с празни ръце. 

Отборите на „Атлетико“ (М) 
и „Севиля“ също остават най-се-

риозните, които вероятно ще се 
класират в топ 4. И двата от-
бора към момента са на 3 точки 
от първото място, но и техните 
резултати не могат да се опре-
делят като категорични, защото 
тези тимове ще трябва да имат 
сили да се борят също на два 
фронта – в Европа и на домашна-
та сцена. 

Кубрат Пулев победи Хюи Фюри и вече 
е официален претендент за световната 
титла на IBF, която в момента държи 
Антъни Джошуа. Пред около 11 000 зри-
тели в столичната „Арена Армеец“ Кобра-
та превърна Фюри в 26-ата си жертва 
на професионалния ринг, побеждавайки 
го след единодушно съдийско решение 
(117:111, 118:110, 115:113).

Българинът има само едно поражение 

– от Владимир Кличко през ноем-
ври 2014 г. Оттогава Кубрат запи-
са вече 6 поредни победи, като по-
следните 3 са на родна земя. Пред 
него преклониха глава Джордж 
Ариас, Морис Харис, Дерек Чисора, 
Самюел Питър и Кевин Джонсън. 
24-годишният Фюри бе най-теж-
кият съперник за Кубрат от Вла-

димир Кличко насам. Британецът е све-
товен шампион за младежи от 2012 г., 
а на следващата става професионален 
боксьор.

След триумфа в „Арена Армеец“ Ку-
брат Пулев попада в позната позиция. 
През 2017 г. той се отказа от мач с Ан-
тъни Джошуа в Кардиф заради контузия. 
Сега Кобрата обаче отново гледа към 
световната титла.

Най-добрият български тенисист Григор 
Димитров продължава да заема 19-ото мяс-
то в световната ранглиста на АТР. 27-го-
дишният хасковлия има актив от 1835 т., 
след като кампанията за водещите играчи 
приключи преди повече от месец. Първата ни 
ракета сложи точка на Сезон 2018, след като 
в мач от трети кръг на Мастърс турнира в 
Париж загуби от Марин Чилич с 6-7(5) 4-6.

Топтенисистът ни започна сезона като 
№3 в световната ранглиста, но не успя да 
защити точките си и да оправдае големите 
очаквания след триумфа в Лондон миналия 
сезон. Така родният ас завършва 2018 г. без 
титла, но с надежди за по-силна следваща 

кампания, след като Андре Агаси стана част 
от щаба му.

Със следващата трудност Григор ще се 
сблъска още в началото на 2019-а, когато ще 
трябва да защитава голяма част от своя 
актив, тъй като през 2018-а игра полуфинал 
в Бризбейн, четвъртфинал на Аустрелиън 
Оупън и финал в Ротердам в първите два 
месеца на сезона. Това бяха и някои от най-
добрите му постижения през изминалата 
година, като можем да добавим полуфинал на 
Мастърса в Монте Карло и четвъртфинали 
на Роджърс Къп в Торонто и в Барселона.

Едно остава сигурно – Григор Димитров 
продължава да е непредсказуем. Мястото 
му в топ 20 има вероятност да свали малко 
напрежение от плещите му, а по-свободен, 
българинът може да бъде най-опасен. Той 
несъмнено ще продължава да бъде голяма-
та ни надежда да се наслаждаваме на наш 
състезател редом до най-големите имена в 
световния елит.
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глас на 
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2018 г.
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плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.
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плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
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„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
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награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
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матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
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утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Елица Илчева

Само 10 дни преди най-светлия 
празник в годината – Коледа, и в 
навечерието на 10-ата година от 
създаването на в. „Строител“ на 
14 декември главният редактор и 
прокурист на вестника и ПР на Ка-
марата на строителите в България 
(КСБ) Ренета Николова отпразнува 
50-годишен юбилей. Тя събра Съве-
та на директорите на изданието 
на Камарата, представители на 
ръководството на КСБ, близки, при-
ятели и партньори, както и целия 
екип на вестника на изискано пар-
ти в The Residence Exclusive Club 
– единствения по рода си елитен 
частен клуб в България. Сред уни-
калната атмосфера в сградата на 
жълтите павета гостите бяха по-
срещнати с прекрасни изпълнения 
на саксофон и се насладиха на неве-
роятно гурме от менюто на итали-
анския шеф-готвач Джовани Порку. 

Всички се радваха на внимание-
то на рожденичката, която оза-
ряваше вечерта с настроение и в 
стилна рокля от колекция 2019 на 
Roccobarocco.

Преди да разреже голямата бяла 
торта с коледни мотиви, Рени бе 
изненадана с поздравителен адрес 
от Съвета на директорите и еки-
па на „Строител“. Лично я привет-
ства и изп. директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев. „Скъпа Рени, поз-
дравявам те от името на всички, 
които са в Камарата всеки ден, и 
от името на тези, които чувст-
ват обединението на строители-
те като ядро, което ги сплотява. 
Заедно с теб ден след ден градим 
това отношение към КСБ и затова 
ти благодаря и от свое име. Бла-
годарение на теб обикнах вест-
ника. Аз си признавам, че именно 
ти промени отношението ми към 
този продукт на интелектуалния 
труд. Защото ти сътворяваш чу-
деса върху хартията, които спло-
тяват, които дават много повече 
от всичко, което могат думите. 
Със своята енергия, с уменията и 
с напористия си характер ти пра-
виш нещата да се случват и целият 
бранш ти е благодарен“, каза той. 

„Ние искрено желаем да бъдеш все 
така лъчезарна и силна и в делник, 
и в празник. Не знам кога свършва 
работният ти ден, но знам, че това 
се случва много след определеното 
време. Желая ти от все сърце удо-
влетворение от постигнатото и 
много любов“, допълни инж. Мазнев. 

От своя страна главният ни 
редактор видимо трогната благо-
дари за думите. „Щастлива съм, че 
всички сте част от моя празник. 
Имам невероятния шанс да рабо-
тя с доказани професионалисти и 
прекрасни хора в лицето на Съве-
та на директорите и Управителния 
съвет, които ми дават доверието 

си. Използвам слу-
чая да благодаря за 
подкрепата на Съ-
вета на директо-
рите на вестника 
и на Управителния 
съвет на Камара-
та, на нейния пред-
седател инж. Илиян 
Терзиев, на изпъл-
нителния дирек-
тор инж. Мирослав 
Мазнев. Благодаря 

и на прекрасния екип на вестника. 
Убедена съм, че заедно създаваме 
стойностен продукт, полезен не 
само за бранша, но и за цялото об-
щество. Радвам се, че на празника 
съм с моето семейство и с целия 
екип на вестника, който се пре-
върна във второто ми семейство. 
Пожелавам на всички една успешна, 
благодатна и по-спокойна година“, 
каза рожденичката. 

Партито в The Residence 
Exclusive Club бе само кулминация на 
празника, като изненадите за глав-
ния редактор на най-авторитет-
ното браншово издание се сипеха 
безспирно през целия ден. Огромни 

букети и поздравителни адреси с 
най-добри пожелания рожденичката 
получи от „Геострой“ АД, „Джи Пи 
Груп“ АД, „Главболгарстрой Холдинг“ 
АД, „Пайп Систем“ АД, „Пътстрой 
– 92“ АД, „Райкомерс Конструкшън“ 
ЕАД, „Юпитер 05“ ООД. Специален 
поздравителен адрес бе получен 
от председателя на Комисията по 
регионално развитие в Европей-
ския парламент Искра Михайлова. 
Поздравления и прекрасни цветя се 

получиха още от кмета на София 
г-жа Йорданка Фандъкова, от пред-
седателя на Комисията по околна-
та среда и водите в НС г-жа Иве-
лина Василева, от председателя 
на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ Димитър Георгиев, от 
президента на КТ „Подкрепа“ Ди-
митър Манолов, от председателя 
на Българска браншова асоциация 
„Пътна безопасност” д-р Николай 
Иванов, от председателя на Ко-
мисията по професионална етика 
на КСБ инж. Розета Маринова, от 
членове на УС и председатели на 
Областни представителства на 
КСБ, от ръководството на НКСВ и 
много други. 

„50 години е възраст за равно-
сметка – какво сме постигнали, 
колко върхове сме покорили и кол-
ко мечти сме сбъднали. Нека през 
следващите 50 броят им да се уд-
вои!“, написа д-р Иванов. 

До обяд кабинетът на юбиляр-
ката се превърна в цветна гради-
на. Флорални бяха и мотивите на 
тортата с форма на кутия с рози, 
която Рени Николова разряза в ре-
дакцията заедно с председателя на 
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. 
директор инж. Мирослав Мазнев, 
директора на Дирекция „Организа-
ционна политика“ на КСБ Димитър 
Копаров, служители от админи-
страцията на Камарата и екипа на 
изданието.

„Здраве, щастие, късмет и през 
следващите 50!“, е нашето пожела-
ние към главния ни редактор.
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В следващия брой очаквайте

Деветата 
година на 
в. „Строител”

Кой гостува на 
страниците на 
в. „Строител“

ОБЩИНИТЕ – големият 
партньор на българските 
строители - II част

Участниците 
в рубриката 
„Строител“

Светът залага на 
зелено строителство 
и иновации2018
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За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Малкият Иванчо 
казва на баща си:
- Искам да махна 
от писмото до Дядо 
Коледа влакчето и да 
напиша колело.
- Вече не искаш ли 
влакче?!
- Искам, но намерих едно  
в шкафа ти.

Призрачен 
офис комплекс 

ще черпи енергия 
от ВЕИ
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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

          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

  

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.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

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.


