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Средствата са осигурени по ОПТТИ, а срокът за изпълнение е 36 месеца
Мирослав Еленков

На церемония в Национална 
компания „Железопътна инфра-
структура” (НКЖИ) бе подпи-
сан договорът за реконструк-
ция на стрелковото развитие 
на гара Зимница и рехабилита-
ция на контактната мрежа в 
гарите Зимница и Стралджа. 
Той е част от проект „Реха-
билитация на железопътната 
линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, 
който се реализира по Опера-
тивна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструкту-
ра” (ОПТТИ). Документът па-
рафира лично ген. директор на 
НКЖИ инж. Красимир Папукчий-
ски. Изпълнител на обекта е 
ВДХ АД, а неговата стойност 
е 32 671 084 лв. Срокът за осъ-
ществяване на всички дейнос-
ти е 36 месеца.

„Това е поредният договор 
за изграждане на жп инфра-
структура, който сключваме. 
Надявам се през следващите 
седмици да бъде подписан още 
един контракт за строител-
ство. Не на последно място 
очаквам и решенията на ВАС, 
който трябва да се произнесе 
по процедурите Елин Пелин – 
Костенец. Вече имаме сключен 
договор за проекта Костенец 
– Септември“. Това каза инж. 
Красимир Папукчийски по вре-
ме на събитието. На него при-
състваха и представители на 
ВДХ АД, и инж. Иван Бакалски 
от НКЖИ, който е ръководител 
на проекта за гарите Зимница 
и Стралджа.

 стр. 3

Археологическите проучвания на 
Голямата базилика в първопрестолна 
Плиска датират отпреди 120 години

Цифровизацията е 
бъдещето на сектора

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 8-9
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1 октомври
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по 
направление „Финанси и стопанска дейност“
3 октомври
Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“
4 октомври
Богомил Петков, бивш председател на ОП на КСБ – Габрово

Емил Христов

Министерството на здравеопазва-
нето възобнови обществената поръчка 
с предмет: „Избор на изпълнител за из-
вършване на инженеринг (проектиране, 
строителство и авторски надзор) на 
Национална многопрофилна детска бол-
ница“. Това стана възможно, след като с 
Определение № 965/05.09.2019 г. на Коми-
сията за защита на конкуренцията (КЗК) 
беше оставено без уважение искането за 
налагане на временна мярка „спиране на 

процедурата“ по обществената поръчка 
за извършване на инженеринг на Нацио-
нална многопрофилна детска болница. 
Определението на КЗК не е обжалвано 
пред Върховния административен съд и 
към настоящия момент е влязло в сила.

Крайният срок за подаване на офер-
тите се удължава до 15 октомври. По-
стъпилите предложения ще бъдат отво-
рени на публично заседание, което ще се 
проведе в сградата на Министерството 
на здравеопазването на площад „Света 
Неделя“ №5 от 11:00 часа на 16 октомври. 

Мирослав Еленков

В присъствието на минис-
търа на енергетиката Теме-
нужка Петкова и на изп. дирек-
тор на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
Владимир Малинов беше подпи-
сан договор за изграждане на 
компресорните станции „Нова 
Провадия“ и „Расово“, които са 
част от разширението на газо-
преносната инфраструктура в 
страната по проекта „Балкан-
ски поток“. Обектите ще изпъл-
ни ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“. 
Обединението е между „Феро-
щал Индустрианлаген ГмбХ“ – 
Германия, „Главболгарстрой“ АД 
и „Главболгарстрой интернешъ-
нъл“ АД. Документът от страна 
на ДЗЗД парафира инж. Христо 
Кисев.

„Убеден съм, че с оборуд-
ването и партньорите, които 

имаме, ще приключим проекта 
в срок. Изпълнителите имат 
голям опит и вярвам, че ще се 

справят безпроблемно“, каза 
Владимир Малинов по време на 
церемонията.

ДЗЗД „Ферощал Бал-
кангаз“ бе избрано през 
август 2019 г. след прове-
дена процедура по реда на 
Закона за обществените 
поръчки. Стойността на 
договора е 350,8 млн. лв. 
без ДДС, а срокът за осъ-
ществяване на всички дей-
ности - 719 календарни дни. 
Проектът за разширение 
на газопреносната инфра-
структура от турско-бъл-
гарска до българо-сръбска 
граница ще осигури усло-
вията за реализация на 
концепцията за газов хъб 
„Балкан“.

„Участието на всички 
тези компании в изграж-
дането на двете компре-

сорни станции е гаранция, че 
това ще бъде поредният успе-
шен проект за България“, заяви 

министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова пред жур-
налисти след подписването на 
договора.

Компресорна станция „Нова 
Провадия“ ще бъде разположена 
в района на с. Ветрино, област 
Варна, и ще се оборудва с четири 
газотурбокомпресорни агрегата 
с мощност от по 10 MW всеки. 
КС „Расово“ ще се намира в зем-
лището на с. Расово, област 
Монтана, и ще е с три газотур-
бокомпресорни агрегата с мощ-
ност от по 12 MW всеки. Пред-
видените агрегати и за двете 
станции са най-ново поколение, 
производство на американската 
компания Solar Turbines, която е 
лидер в сектора. Те ще бъдат 
снабдени с нискоемисионни го-
ривни камери, отговарящи на 
изискванията на най-високите 
екологични норми.

Снимка авторът
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„Надявам се изпълнителят 
да спази сроковете, това е най-
важно. Искам да Ви уверя, че 
аз и инж. Бакалски ще следим 
много строго за спазване на 
графиците и на договора. Ще 
упражняваме контрол, включи-
телно върху работните програ-
ми и технологиите на строи-
телство. Проектът трябва да 
бъде приключен навреме“, под-
черта инж. Папукчийски. 

„Гара Зимница е на пре сеч-
ната точка на две основни же-
лезопътни линии – 8-а Пловдив 

– Бургас и 3-та София – Варна. 
До момента сме завършили 
модернизацията на трасето 
от Стара Загора до Бургас, с 
изключение на Зимница. Сега 
ще направим реконструкция 
на коловозното и стрелковото 
развитие. Ще оптимизираме 
и осъвременим железния път и 
системите за сигнализация“, 
обясни детайли от проекта 
инж. Бакалски.

Обхватът на обекта включ-
ва още изграждане на нови пе-
рони, рехабилитация на прием-
ното здание на гарата, както и 
строеж на нов пешеходен под-

лез, оборудван с необходимите 
съоръжения за достъп на лица 
с намалена подвижност. Ще се 
изпълни и ремонт на същест-
вуващ подлез. В района на га-
рата ще бъдат изградени шу-
мозащитни и предпазни огради 
и ще бъдат осигурени парко-
места за автомобили и условия 
за достъп на лица с намалена 
подвижност. 

За гара Стралджа са предви-
дени дейности по рехабилита-
цията на контактната мрежа.

В  с л е д в а щ и я  б р о й  н а 
в. „Строител“ очаквайте интер-
вю с инж. Красимир Папукчийски.

 от стр. 1

Емил Христов

В сградата на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) 
беше подписан договор за проектиране и 
изграждане на системи за сигнализация 
и телекомуникации по железопътната ли-
ния Пловдив - Бургас. Той е част от про-
ект „Рехабилитация на железопътната 
линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, който 
се осъществява със съфинансиране от 
Кохезионния фонд чрез Оперативна про-
грама „Транспорт и транспортна инфра-
структура 2014 – 2020“. Изпълнител е 
Консорциум „Плобур“, в който участват 
„Джи Пи Груп“ АД, „Мармет“ АД, „Бомбар-
дие Транспортейшън Итали“ АД и „Бом-
бардие Транспортейшън Полска“ ООД.

На събитието присъстваха инж. 
Красимир Папукчийски, ген. директор на 

НКЖИ, и инж. Мария Чакърова, директор 
дирекция „Стратегическо развитие и 
инвестиционни проекти“ в Национална-
та компания, инж. Стефан Тотев, изп. 
директор на „Джи Пи Груп“ AД, който е 
и председател на секция „Високо стро-
ителство“ към КСБ, и други. Стoйнocт-
та нa договора e 184 999 млн. лв. бeз 
ДДC.

„След 48 месеца ще покажем новите 
системи, които ще осигурят по-голяма 
безопасност и сигурност при пътуване“, 
заяви инж. Папукчийски и пожела успешна 
работа на строителите.

Основните дейности по проекта са 
внедряването на системи за сигнали-
зация, за телекомуникации и система 
GSM-R по железопътния участък Плов-
див – Стара Загора – Бургас с дължина 
от 293 км. 

Снимка Мирослав Еленков

Снимка авторът
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Средствата са осигурени по ОПРР за жилищни и обществени сгради

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева
 
28 български общи-

ни ще имат достъп до 
14,5 млн. лв. за енергий-
на ефективност (ЕЕ) на 
многофамилни жилищни 
и обществени сгради. 
Средствата се отпускат 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) чрез Оператив-
на програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“ 
по мярката „Енергийна 
ефективност в  пери -
ферните райони-3“. От 
ведомството съобщиха, 
че насоки за кандидат-
стване по процедурата 

за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ са публикувани за 
обществено обсъждане 
заедно с приложенията 
към тях на интернет 
сайта на програмата 
www.bgregio.eu, Единния 
информационен портал 
на Европейските струк-
турни и инвестиционни 
фондове www.eufunds.bg, 
както и на страницата 
на МРРБ. Предложения и 
коментари по проекти-
те на документи могат 
да се изпращат до 18 ок-
томври.

В  съобщението на 
министерството се по-
сочва, че основната цел 
е с инвестицията да се 
повиши ЕЕ на общест-

вените сгради и жилищ-
ния сектор в опорните 

центрове от 4-то ниво, 
съгласно Националната 

ко н ц е п ц и я  з а 
пространствено 
развитие на Бъл-
гария за периода 
2013  -  2025  г . 
Това са Ботев-
град,  Беркови-
ца, Белоградчик, 
Генерал  Тоше-
во, Девин, Елхо-
во,  Златоград, 
И в а й л о в г р а д , 
Крумовград, Коз-
лодуй, Карнобат, 
Мездра, Малко 
Търново,  Нико-
пол, Нови пазар, 
Н о в а  З а г о р а , 
Поморие, Попо-
во, Пещера, Про-
вади я ,  Разлог, 

Сандански, Свиленград, 
Самоков, Севлиево, Троян, 

Тутракан, Червен бряг. 
Общините ще могат да 
кандидатстват с проек-
ти към края на годината. 
Ще се финансират мерки 
за повишаване на ЕЕ на 
сградите, като целта 
е да се постигнат 60% 
спестяване на енергия, 
намаляване на разходите 
за отопление, обновяване 
на фасадите и повишава-
не на срока на експлоа-
тация и др. Средствата 
ще се предоставят на 
база подбор на проектни 
предложения, класирани 
по критерии, които от-
читат намаляването на 
емисиите на СО

2
, ефек-

тивност и целесъобраз-
ност на инвестицията за 
ЕЕ и др.

Инициативата „Краси-
ва България” на Министер-
ството на труда и социал-
ната политика стартира 
кампания за набиране на 
проекти, които ще се фи-
нансират през 2020 г. През 
следващата година ще се 
подкрепят предложения за 
подобряване на обществе-
ната среда в населените 
места, социалната ин-
фраструктура и услуги от 
резидентен тип. Допусти-
мите кандидати са общи-
ни, областни управители, 
държавни институции, 
контролни органи, които 
са собственици на обек-
тите, включени в проекти-
те. Приемът на документи 
стартира на 1 октомври и 
ще продължи до 6 януари 
2020 г.

Мерките,  по които 
може да се кандидат-
ства в кампанията, са 
три - М01 „Подобряване 
на обществената среда 
в населените места”, М02 
„Подобряване на социал-
ната инфраструктура” и 
М02-01 „Подобряване на 
социалните услуги от ре-
зидентен тип”. По всички 
ще се финансират проек-
ти с бюджет между 60 000 
и 400 000 лв., като по М01 
и М02 ще се отпускат 
най-много 120 000 лв. Съ-
финансирането от кан-
дидата трябва да е най-
малко 50% от общия му 
бюджет. По мярка М02-01 
максималната сума, която 
ще се отпуска от „Красива 

България”, ще е 180 000 лв., 
а съфинансирането е най-
малко 30% от ресурса на 
проекта.

М01 е насочена към 
подпомагане развитието 
на устойчива, свързана 
и достъпна обществена 
среда. По мярката се до-
пускат строително-мон-
тажни/ремонтни работи в 
сгради, вкл. със статут на 
недвижима културна цен-
ност, които са за общест-
вено обслужване в област-
та на администрацията, 
културата и изкуствата, 
спорта и социалния тури-
зъм. 

М02 цели осигуряване 
на подходяща и рентабилна 
образователна и здравна 
инфраструктура и опти-
мизация и модернизация на 
социалната инфраструк-
тура, предоставяща услу-
ги от нерезидентен тип. 
Допускат се строител-
но-монтажни/ремонтни 
работи в обекти, вкл. със 
статут на недвижима кул-
турна ценност, които са 
за обществено обслужване 
в областта на образова-
нието и науката, здравео-

пазването и предоставяне-
то на социални услуги от 
нерезидентен тип.

Мярката М02-01 е съз-
дадена за подобряване на 
условията на живот на 
групи в неравностойно по-
ложение чрез обновяване 
или създаване на подходя-
ща и ефективна социална 
инфраструктура за пре-
доставяне на социални 
услуги в общността от 
резидентен тип, които 
заменят институционал-
ната грижа. Допускат се 
строително-монтажни/ре-
монтни работи в същест-
вуващи сгради или самос-
тоятелни обекти в тях, 
или ново строителство за 
предоставяне на социални 
услуги от резидентен тип. 
По тази мярка няма да се 
осигурява ресурс за обекти 
със статут на недвижима 
културна ценност.

По трите мерки може 
да се финансира и благоус-
трояване на прилежащите 
външни пространства на 
съответните сгради, но в 
рамките на урегулираните 
поземлени имоти, в които 
същите са разположени.

Правителството от-
пусна 50 817 326 лв. по 
бюджета на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството за извършване 
на строителни дейности 
предимно по второклас-
на и третокласна репу-

бликанска пътна мрежа. 
Голяма част от предви-
дените за ремонт от-
сечки са по направления, 
които са изключително 
натоварени целогодиш-
но, като Монтана – Лом, 
Пазарджик – Пловдив, 
Велинград – Сърница, 

Сливен – Стара Загора 
и др. Други от обектите 
са в рамките на турис-
тически маршрути към 
Българското Черноморие 
– Добрич – Албена, Карно-
бат – Бургас и др.

С част от средства-
та – 45 317 326 лв., ще 

бъдат финансирани СМР 
на асфалтова настилка, 
локални ремонти, отво-
днителни мероприятия, 
бетонови работи, полага-
не на нова хидроизолация 
и подмяна на фуги на съо-
ръжения, монтаж на нови 
ограничителни системи, 

възстановяване на вер-
тикалната сигнализация, 
полагане на хоризонтална 
маркировка, ландшафтно 
оформяне и други. 

Остатъкът от ресур-
са в размер на 5,5 млн. лв. 
ще бъде изразходван за 
изплащане на равностой-

ните парични обезщете-
ния на собствениците 
на отчуждените имоти 
и части от имоти, за-
сегнати от изгражда-
нето на първия етап от 
обходния път на Бургас 
и локалните платна към 
него.
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Премиерът Бойко Борисов: 

Десислава 
Бакърджиева

„Йордания е изклю-
чително важен и желан 
партньор за България. Ние 
оценяваме ролята и вли-
янието на Кралството 
в регионален и глобален 
план, затова целта пред 
България е да развиваме 
взаимно изгодни отноше-
ния в области от страте-
гическа важност за две-
те страни“. Това е заявил 
премиерът Бойко Борисов 
на среща в Министерския 
съвет с принцесата на 
Йордания - Нейно кралско 
височество Дана Фирас, 
която е и Посланик на 
добра воля на ЮНЕСКО, и 
президент на „Петра Не-
шънъл Тръст“ – най-ста-
рата национална неправи-
телствена организация в 
областта на опазването и 
съхраняването на наслед-
ството на Йордания.

Във фокуса на разгово-
рите са били развитието 
на културно-историческия 

туризъм, както и на про-
грами за внедряване на 
обучението за съхранение 
на културното наследство 
от най-ранна възраст. 
„Страната ни е с изклю-
чителен туристически 
потенциал и е трета по 
брой артефакти в Европа 
след Гърция и Италия“, е 
изтъкнал министър-пред-
седателят.

Борисов е акцентирал, 
че туризмът като иконо-
мически сектор въпреки 
голямата международна 
конкуренция все повече 

утвърждава България като 
разпознаваема и предпочи-
тана дестинация. „Близо 
12% от БВП у нас се фор-
мират от туризма, който 
през миналата година при-
влече за първи път над 9,2 
млн. чуждестранни гости. 
Секторът обхваща 11 на 
сто от общата заетост 
в страната и заедно със 
съпътстващите го индус-
трии е част от устойчи-
вото развитие на иконо-
миката ни“, информирал 
още премиерът Бойко Бо-
рисов.

Десислава 
Бакърджиева
 
Над 20 млрд. евро са 

необходими за модернизи-
ране на основната Тран-
севропейска транспортна 
мрежа (TEN-T) на терито-
рията на шестте държа-
ви в района на Западните 
Балкани. Това е обявил 
министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята Росен Желязков на 
регионална кръгла маса 
в Подгорица, Черна гора. 
„Тези впечатляващи като 
размер инвестиции са 
непосилни за бюджетите 
на отделните страни, за-
това вярваме, че ЕС ще 
продължава да подкрепя 
изграждането на инфра-
структура в Балканския 
регион“, е добавил той. 

Росен Желязков е по-
сочил, че през последните 
години са предприети мно-
го инициативи на европей-
ско и междуправителстве-
но ниво, което според него 
показва амбицията на ЕК 
и на държавите за разви-

тие на транспортния сек-
тор в Западните Балкани. 
Като пример той е дал 
създаването на железо-
пътния коридор за товар-
ни превози „Алпи – Западни 
Балкани“, който свързва 5 
държави – Австрия, Сло-
вения, Хърватска, Сърбия 
и България. „В същото 
време Европейската ко-
мисия прие предложение-
то на България връзките 
на страната към Сърбия 
и Северна Македония да 
бъдат включени към при-
оритетния коридор от ос-
новната Трансевропейска 
мрежа - „Ориент/Източ-
но–Средиземноморски“, 
казал още министър Же-
лязков. По думите му при-
надлежността на тези 
участъци към коридора ще 
бъде потвърдена в новия 
Механизъм за свързване 
на Европа след 2021 г.

Българският министър 
е заявил, че развитието 
на ефективна транспорт-
на мрежа в Европа и съсед-
ните региони изисква не 
само огромни финансови 
ресурси, но и добра коор-

динация, единни стандар-
ти и процедури. „Затова е 
важно да бъдат изграде-
ни липсващите участъци 
от общите коридори на 
територията на Запад-
ните Балкани, както и да 
бъдат модернизирани съ-
ществуващите трасета“, 
пояснил той. Министър 
Желязков е дал и примери 
за железопътни проекти, 
които ще подобрят свър-
заността в направление-
то Изток – Запад, в част-
та от София до страните 
от Западните Балкани, 
като модернизацията на 
жп линиите от София до 
границите със Сърбия и 
Северна Македония. 

„По  отношение  на 
развитието на пътна-
та мрежа българското 
правителство работи по 
изграждането на магис-
трали и високоскоростни 
трасета, които са продъл-
жение на Трансевропейска-
та транспортна мрежа 
към Западните Балкани и 
се финансират от ЕС и 
държавния бюджет“, казал 
още той.

К Р Ъ ГО В А  
И КО Н О М И К А  В  
С Т Р О И Т Е Л Н И Я 
С Е К ТО Р

С финансовата  
подкрепа на:

Проектни партньори:

Асоциирани партньори:

Строителна компания предлага ПОД НАЕМ
кулов кран с горно въртене Potain MCT78

Дължина на стрелата - до 51 m
Височина - до 40,1 m
Товароносимост: до 20 m - 5 t, на 51 m - 1 t
Радиоуправление и кабина 
Монтаж - посредством анкери

Разполагаме с опитен кранист
Запитване на E-mail: office@city-euro.bg

На 04.10.2019 г. от 9:30 ч. ще се проведе работна среща по проект 
„Build CIRCULAR Up - преход към кръгова икономика в строителство-
то“. Събитието е организирано съвместно от „Клийнтех България“ и 
Камарата на строителите в България и цели да тества и валидира с 
експерти и представители от строителния сектор новосъздадения 
инструмент за самооценка за преход към кръгова икономика. 

По време на работната среща ще се представят ползите от 
внедряването на добри практики за кръгова икономика в строител-
ството, както и конкретни предложения за създаването на Цифров 
иновационен хъб (ЦИХ) в строителния сектор. 

На 18 септември 2019 г. КСБ подписа меморандум за сътрудни-
чество с „Клийнтех България“ за създаването на ЦИХ в строител-
ството с медиен партньор в. „Строител“. 

Събитието ще се проведе в заседателната зала на Камарата на 
строителите в България на ул. „Михаил Тенев“ 6, София.
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Арх. Юлий Фърков, специалист по консервация и реставрация на          

Възстановяването на 
културната ни памет е ключ 
към безсмъртието на нацията 

На 2 юли т.г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българ-
ската академия на науките бе учредено сдружение с 
нестопанска цел „Национален инициативен комитет 
за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“. 

Предметът на дейност на Сдружението е консер-
вация, възстановяване, експониране, социализиране и 
популяризиране на християнски храм – Голямата бази-
лика в Плиска, Манастирския комплекс и церемониал-

ния път до храма. Проектът предвижда изграждане 
на Алея на владетелите по протежение на старинния 
път до Голямата базилика, както и реставрация на 
Източната порта на каменната крепостна стена. 

Емил Христов

Арх. Фърков, Вие сте 
един от учредителите на 
„Национален инициативен 
комитет за възстановява-
не на Голямата базилика в 
Плиска“. Разкажете ни мал-
ко повече за историята на 
археологическите изследва-
ния на обекта?

Археологическите проуч-
вания на Голямата базилика 
в първопрестолна Плиска 
датират отпреди 120 годи-
ни. Има наистина впечатля-
ващи научни резултати от 
археологическите кампании 
през годините, които са дело 
на изтъкнати български ар-
хеолози и интердисциплина-
рен изследователски екип 
от специалисти.

Руините на Голямата 
базилика са въведени в науч-
но обръщение от унгарския 
пътешественик и изсле-
довател Феликс Каниц при 
неговата кратка екскурзия 
до старините при село Або-
ба (дн. Плиска) през 1878 г. 
Тогава той забелязва, че в 
края на каменната улица от 
източната порта същест-
вуват развалини от няколко 
сгради с хубав материал, 
който говори за монумен-
талния им характер.

Под егидата на Руския 
археологически институт 
в Цариград Карел Шкорпил и 
Фьодор Успенски в резултат 
на теренно археологическо 
изследване през 1899 - 1900 г. 
разкриват огромен църковен 
архитектурен ансамбъл. 
Карел Шкорпил извършва 
архитектурно заснемане 
на плановата композиция, 
фрагменти и детайли от 
архитектурния ред и плас-
тична декорация. Той изказ-
ва предположение, че това 
е манастирът, в който се е 
оттеглил от престола княз 
Борис-Михаил, Покръстител.

Археологическото из-
следване, проведено от 
проф. Кръстьо Миятев през 
1935 г., със 101 сондажа ус-
тановява местата на ос-
новните сгради на манасти-
ра, като го определя като 
седалище на Българската 
архиепископия от втората 
половина на IX век. Под науч-
ното ръководство на проф. 
Стамен Михайлов през 1966, 
1969 - 1970 г. пък се разкрива 

сакралната камен-
на алея около Голя-
мата базилика, две 
масивни стълбищни 
клетки, пристро-
ени към нартекса 
от север и юг, па-
раклис с олтар и 
кръщелна (баптис-
терий).

Проучванията продължа-
ват и през 1971 г., когато ар-
хеологическото изследване е 
насочено към манастирския 
двор северно от базилика-
та. В периода 1972 - 1973 г. 
под научното ръководство 
на проф. Станчо Ваклинов 
и проф. Тотю Тотев се про-
веждат серия сондажи за 

изследване основите на ба-
зиликата, които установя-
ват наличието на два стро-
ителни периода, или както 
експертите го наричат 
– „две базилики“. Особен на-
учен интерес представлява 
разкриването на останки от 
кръстовидна култова сграда 
под Светия олтар.

Тук е важно да отбележа, 
че в научната литература 
за хронологията и характе-
ра на кръстовидната сграда 
се води дискусия. Едни от ав-
торите допускат, че това е 
езически храм. Тезата е на 
проф. Станчо Ваклинов и 
проф. арх. Стефан Бояджи-
ев. Други колеги в лицето на 
доц. Павел Георгиев и проф. 
Тотю Тотев са на мнение, че 
е християнски храм, пред-
шественик на Голямата ба-
зилика - впечатляваща при-
емственост на култовите 
традиции.

През 1973 - 1978 г. начело 
с доц. д-р Павел Георгиев за-
почва цялостно изследване 
на манастирския ансамбъл, 
на всички археологически 
структури. Между 1978 - 
1980 г. е проведено такова 
и в рамките на Голямата 
базилика като подготвите-
лен етап за косервационно-
реставрационни работи по 
проекти на видния български 
реставратор и родолюбец 
арх. Теофил Теофилов.

Така стигаме до 1991 г., 
когато са направени допъл-
нителни археологически про-
учвания в манастирските 
дворове от север и юг във 
връзка с установяване на 
по-ранни градежи, свързани 
с архитектурния ансамбъл 
около кръстовидната сгра-
да.

Какво показват всички 
тези археологически из-
следвания?

Археологическите из-
следвания установяват два 
периода в градоустройстве-
ната еволюция на култовото 
място в рамките на Външ-
ния град на първопрестолна 
Плиска.

Първият строителен пе-
риод представлява селище, 
защитено с ров и дървено 
оградно съоръжение, с голям 
кладенец за питейна вода и 
кръстовидна сграда, харак-
терна за ранното църковно 
строителство - с мемори-
ални функции, съградена по 
археологически данни около 
средата на IX век. Време, 
което е свързано с един от 
етапите на християнизация 
на българското общество и 
оглашението на княз Борис 
(852 – 889 г.), което писме-
ните източници отнасят 
към 857 – 858 г.

 Разкритите реликти, 
наличието на масивен фун-
дамент в южното поме-
щение на кръстовидната 
сграда дават основание на 
авторите на археологиче-
ското изследване да пред-
положат, че е посветена на 
„Свети Мъченик Енравота – 
Боян (Войн), Княз Български” 
– най-възрастния син на кан 
Омуртаг (посечен през 833 
година). Паметта му Бъл-
гарската църква отбелязва 
на 28 март. Мартириални-
ят архитектурен ансамбъл 
включва и живоносния из-
точник – Свещения кладе-
нец. Разполагането на през-
витериума на катедралния 
храм, свещената трапеза за 
евхаристийното тайнство, 
олтарните двери и синтро-
нът върху останките на 
мартириума на първия хрис-
тиянски мъченик, както и на 
Свещения кладенец в южния 
кораб пред митаториума е 
символ на приемственост 
и развитие на култовите 
традиции. 

Вторият строителен 
период е свързан с изграж-
дането на катедралния храм 
– Голямата базилика, над 
мемориалния архитектурен 
ансамбъл. Архитектурната 
планова и пространстве-
на композиция е трасирана 
съгласно каноните на цър-
ковното строителство от 
диоцеза на папския Рим по 
време на латинската мисия 
в България между 867 – 869 г. 
начело с епископите Формо-
за Портуенски и Павел Попу-
лански - едноапсидна, кораби 
без галерии, четириколонен 
предвходен портик към ат-
риума от запад.

На известен етап след 
870 година настъпва промя-
на в плановата и простран-
ствена композиция на кате-
дралния храм – триапсиден 
олтар с пристрояване на 
пастофориите, премахване 
на предвходния портик, към 
притвора двустранно са 
пристроени две стълбищ-
ни клетки, изграждане на 
притвор от север – парак-
лис, увенчан с гроб - олтар, 
мавзолей на княза - покръс-
тител, както и кръщелна 
- баптистерии от юг. Тази 
промяна на строителния 
канон на храма се свързва 
с преориентацията на княз 
Борис към Константинопол-
ската патриаршия, съглас-
но решенията на църковния 
събор от 28 февруари 870 г. 
Катастрофични събития 
съпътстват този драма-
тичен период – силна земе-
тръсна активност между 
864 – 869 година, спомена-
та в хрониките – особено 
опустошителен земетръс е 

Архитект Юлий Фърков е роден през 1946 година. Завършва 
магистърска степен по „Архитектура“ в Университета по 
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - София. През годините 
работи по различни проекти за консервация, реставрация, анастилоза, 
адаптация и експониране на паметници на културата из цялата страна, 
като Антияна вила Армира край Ивайловград; Епископска базилика 
в Сандански; Късноантична и средновековна крепост Перистера в 
Пещера; Късноантична и средновековна крепост на хълма Хисарлъка 
- Акропола на Пауталия. Зад гърба си има богата изследователска 
работа и селекция от публикации. Носител е на множество награди и 
отличия.
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         недвижими културни ценности:

този през 869 година. По ар-
хеологически данни храмът е 
преизграден от основи върху 
дървени пилоти. Триредови-
ят опус микстум е заменен 
с петредови тухлени пояси 
от смесената квадрова зи-
дария.

Вие сте един от за-
щитниците на идеята за 
възстановяването на Го-
лямата базилика в Плиска. 
Защо тя е толкова значима 
за България?

Възстановяването на 
културната памет е свято 
дело – ключ към безсмърти-
ето на българската нация, 
синовен дълг към вдъхнове-
ните творения на предците, 
към бъдните поколения родо-
любци!

Архитектурното из-
следване на археологически-
те паметници е неделима 

част от изследователска-
та работа на водещ архе-
олог, архитект, геодезист, 
художник - реставратор, 
епиграф, технолог и съ-
трудници. Процес, в който 
пласт по пласт, квадрат по 
квадрат се разкриват пре-
вратностите на съдбата, 
реликтите на съзиданието 
и разрухата, погромите от 
освободените стихии - вой-
на, огън, безразличие. Твор-
чески процес който обединя-
ва научните резултати на 
интердисциплинарния екип 
и със средствата на архи-
тектурната графика и но-
вите дигитални технологии 
ефектно се включва в научно 
обръщение. Външната консу-
мативна графична чисто ху-
дожествена страна на архи-
тектурната реконструкция 
е измамно привлекателна. Тя 
е само приятна фасада на 

научния процес, в сянката на 
която протичат години на 
търпеливо събиране на от-
ломките на историята на 
археологическия паметник. 
Научно следствие, което по 
пътя на индукцията и дедук-
цията, подобно на ефектна 
криминална сага възстано-
вява първообраза на сломе-
ната архитектурна творба, 
функционалната схема, пред-
назначението, датировката, 
сценария на ежедневието, на 
празниците и ритуалите, в 
които се редуват животът 
и смъртта. Процес, в който 
хипотетичните предста-
ви постепенно отстъпват 
място на научно обоснован 
мисловен холографски образ 
на архитектурната кон-
струкция - виртуален мост 
на времето между ежедне-
вието на изследователския 
екип и творческите пориви 

на предците.

А каква беше личната 
Ви мотивация да се вклю-
чите в изследването на Го-
лямата базилика в Плиска?

Ще се опитам да я обяс-
ня, като напомня една древ-
на индийска притча с много 
положително послание, илюс-
трация на емоционалните 
мотиви на творческите уси-
лия на колегите за възстано-
вяване на нашето културно 
наследие, в които археоло-
гът е prima inter pares – „пръв 
между равни!”:

„Да дадем на децата от 
1 до 101 години (по думите 
на големия френски психолог 
Жаж Пиаже) безкористно, с 
много обич Корени и Криле 
– корени, за да знаят своя 
Род и Родина, своя произход, 
поуките от Историята на 
родната земя на кръстопът; 

Криле - за да летят в безбре-
жието на Любопитството, 
творческото Въображение и 
Вдъхновение, бягащите хори-
зонти на Интуицията, тър-
пимост на Идеите, уважение 
към Другостта на Другите! 

Жива Старина, тлеещи 
въглени, разпалващи огъня 
на безмерното Родолюбие!“

Също така искам да от-
бележа, че една от причини-
те да проявя интерес към 
изследването на Голямата 
базилика в Плиска беше и 
една моя среща с големия 
български строител инже-
нер Симеон Пешов. Запознах 
се с него благодарение на ко-
легата д-р Веселин Хаджиан-
гелов – археолог и директор 
на Регионалния исторически 
музей в Самоков и Мисия „Бъ-
деще за Белчин”. Още тогава 
ми направи впечатление, че 
инж. Пешов е изтъкан от ро-

долюбие, съхранил е памет-
та на пространствената 
сакралност на предците. 
Благодарение на него се ре-
ализира уникалния за нашата 
страна проект „Цари Мали 
Град“. Тогава той ми разка-
за една история за място-
то и как е реализирал една 
своя мечта, инспирирана от 
озарения учител по история, 
любов към знанието и завръ-
щането към корените на род 
и родина.

С инж. Симеон Пешов 
ни свързва и преклонението 
пред вдъхновените творения 
и строителното майстор-
ство на Предците, Завети-
те, кодирани в „Каменните 
книги” на Памет Българска”. 
Когато разбрах, че той има 
идея да се възстанови и Го-
лямата базилика в Плиска, 
нямаше как да остана безу-
частен.

Идеята на инициативния комитет е мястото да се 
превърне в символ на българската духовна идентич-
ност и държавност. В предишен брой един от уч-
редителите на „Национален инициативен комитет 

за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“ 
- арх. Христо Ганчев, разказа в интервю за „Строи-
тел“ какво отличава този проект от множеството 
реализации на частично или пълно възстановяване на 

археологически обекти. Днес наш специален гост е 
арх. Юлий Фърков, също съучредител и специалист по 
консервация и реставрация на недвижими паметници 
на културата.

Снимки в. „Строител“

Проект за консервация, реставрация и адаптация на 
Свещения кладенец - вертикален разрез
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Ренета Николова

Инж. Качамаков, в края 
на 1-вия Ви мандат като 
председател на най-голя-
мото Областно предста-
вителство на КСБ каква 
е равносметката? Кое 
бихте определили като ус-
пех и за какво не Ви стиг-
на времето?

Ще започна с една 
благодарност към моите 
колеги от ОблС, с които 
наистина през този непъ-
лен мандат работихме в 
изключителен синхрон, кон-
структивно, и се надявам, 
че успяхме да отговорим 
на очакванията на строи-
телите от област София. 
Мандатът беше много ди-
намичен и заради активна-
та работа на ръководство-
то на Камарата, от което 
също съм част като член 
на ИБ и УС. Председателят 
Илиян Терзиев и предста-
вители на ръководството 
проведохме десетки срещи 
с институции и организа-
ции, на които дискутирах-
ме актуалните за бранша 
въпроси, инициирани бяха 
промени в нормативната 
база, посетихме и голяма 
част от ОП в страната. В 
работата ми като предсе-
дател на ОП София винаги 
съм се водил от основната 
цел на Камарата на стро-
ителите в България - тя 
да бъде символ на надежд-
ност, качество и висока 
култура в отрасъл „Стро-
ителство”. През изминалия 
период ОП София заложи 

като главно направление в 
работата си дигитализа-
цията в сектора чрез BIM 
технологиите. Организи-
рани бяха редица семинари 
за строителните фирми 
от ОП София, в рамките на 
които се коментираха ва-
жните за сектора въпроси. 
Сред темите на семинари-
те бяха: „Приложението на 
BIM технологията“, „Диги-
тализация на строителния 
процес чрез BIM технология 
с решенията на Autodesk“, 

„Промените в ЗУТ – измене-
ния и допълнения в сила от 
01.01.2019 г.“, „Ползите от 
бонд гаранциите по ЗОП“. 
Дискутирахме и отноше-
нията на строителя с учас-
тниците в строителство-
то и с трети лица, както и 

действията при авария по 
време на строителство.

Освен организирането 
на семинари Вие и члено-
вете на ОП инициирахте 
и участвахте в редица 
срещи с институциите. 
Кажете ни нещо повече 
за тях. 

По инициатива на ОП 
София се проведоха 2 сре-
щи с кмета на Столична-
та община г-жа Йорданка 
Фандъкова, на които при-

състваха и членове на ИБ 
и УС. На тях обсъдихме ин-
вестиционната програма 
на общината. 

Като член на УС и пред-
седател на ОП участвах 
и в работните срещи на 
ръководството на Ка-

марата с министъра на 
регионалното развитие 
Петя Аврамова, с вицепре-
миера Томислав Дончев, с 
ръководствата на АПИ и 
АОП, както и в срещите с 
парламентарни комисии и 
ръководствата на парла-
ментарно представените 
политически сили. 

През ноември 2018 г. по 
моя инициатива бе прове-
дена и работна среща със 
зам. изпълнителния дирек-
тор на Изпълнителната 

агенция за насърчаване на 
малките и средните пред-
приятия (ИАНМСП) с цел 
набелязване на съвместни 
инициативи в областта на 
строителството. Пред-
ставители на ОП София се 
включиха и в Петата меж-
дународна конференция, ор-
ганизирана съвместно от 
КСБ и г-жа Искра Михай-
лова, председател на КРР 
в ЕП.

Участвах и в организи-
раната първа обща среща 
на ОП председателите в 
Старосел. Между другото 
много добра инциатива, 
която трябва да продължи. 
Комуникацията между Об-
ластните представител-
ства е много важна, тъй 
като те са гръбнакът на 
нашата организация.

Включих се и в диску-
сията с ръководството 
на ЕБВР (EBRD) за възмож-
ностите за финансиране 
и инструментите, които 
банката предлага за подпо-
магане и развитие на стро-
ителни фирми и държавни и 
общински бенефициенти.

През юни 2019 орга-
низирах среща с екипа на 
в. „Строител”, за да обсъ-
дим как по-добре да си вза-
имодействаме за отразява-
не на инициативите на ОП 
София в изданието. 

Това са само част от 
дейностите, които ОП и аз 
като председател реализи-
рахме до момента. 

Определихте цифро-
визацията като основен 

приоритет. Защо е тол-
кова важна за бранша?

Дигитализацията е 
процес, който в световен 
мащаб се развива главо-
ломно. На европейско ниво 
това е един от приорите-
тите на Европейската фе-
дерация на строителната 
индустрия (FIEC). Темата 
е изключително важна не 
само за бранша, а и за въз-
ложителите и инвестито-
рите като цяло. За никого 
не е тайна, че има пробле-
ми, които са резултат от 
лошите проекти. За съжа-

ление в публичното прос-
транство като виновни се 
сочат винаги строители-
те, а никой не казва нищо 
за ролята на проектанта и 
строителния надзор. Всъщ-
ност много често пробле-
мите идват от непълни, 
неточни или лоши проекти, 
от една страна. И от дру-
га – от т.нар. девизни цени, 
които се залагат, но не от-
говарят на актуалните ус-
ловия. Дигитализацията е 
решението в тази посока. 
Ако възложителят изисква 
и проектантите изготвят 

Редовните срещи с ръководствата на строителните фирми трябва да се превърнат         

Среща на ръководството на КСБ и европейския комисар Мария Габриел

С кмета на София Йорданка Фандъкова

Снимки в. „Строител“

Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София:
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изцяло проектите си с BIM 
инструменти, то пропу-
ските ще бъдат намалени 
драстично и качество-
то на проектите ще се 
подобри. Тогава самото 
изчисление на девизните 
стойности на проектите 
ще бъде възможно в много 
кратки срокове и най-ва-
жното – те ще отговарят 
на реал ност та. Дори и да 
се наложат някакви проме-
ни, което е неминуемо, BIM 
ще даде възможност за 
ясно дефиниране на отго-
ворностите на страните 
в инвестиционния процес 
и ако има пропуски или на-
рушения, ще бъде ясно кой 
накрая ще трябва да плати 
сметката. Визуализацията 
прави целия процес много 
разбираем за възложите-
ля, включително когато 
искаш да обясниш някакъв 
проблем, който същест-
вува. Много лесно може 
да се покаже дори на хора, 
които не са специалисти, а 
би следвало да вземат ре-
шения. Например кметове, 
министри, зам.-министри. 

Отделно  от това, 
че процесът върви в цял 
свят, вече има държави, 
които залагат изисква-
ния да имаш сертификат 
или закупен BIM инстру-

мент. И ако нямаш такъв, 
не можеш да участваш на 
обществени поръчки. От 
началото на годината е 
въведено ISO 19650, което 
е с наименование „Органи-
зация и дигитализация на 
информацията за сгради и 
строителни съоръжения, 
включително строително 
информационно моделиране 
(BIM). Управление на инфор-
мацията чрез използване на 
строително информацион-
но моделиране”. То все още 
се допълва и прецизира, но 
основата вече е сложена и 
това е факт. Очаквам съв-
сем скоро за това да се чуе 
и в България и ние трябва 
да бъдем подготвени. 

Цифровизацията ще 
даде възможност за сла-
гане на рамка, на правила, 
които ще бъдат еднакви за 
всички. Там не може да има 
тълкуване и интерпрети-
ране на определени видове 
дейности това така ли е, 
или не е така. Така ще се 
намали субективният фак-
тор при оценяването и из-
пълнението на проектите. 
Разбира се, има и минуси, 
но аз считам, че в момент-
ната ситуация в строи-
телния сектор в България 
плюсовете ще бъдат много 
повече.

Вие сте и вицепрези-
дент на Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия (FIEC). 
Разкажете ни повече за 
международната дейност 
на Камарата, както и за 
направленията, по които 
работите в рамките на 
Федерацията. 

Като вицепрезидент 
на Федерацията моят ре-
сор са МСП. Основните 
ми усилия са насочени в 
защита на интересите на 
малките и средните фирми, 
които са преобладаващи в 
бранша не само в България, 
но и в Европа. Също така 
аз представлявам групата 

държави от Централна и 
Източна Европа. В тази 
връзка текущо организирам 
работни посещения в стра-
ните от групата, като 
през тази година проведох 
срещи с ръководствата на 
строителните организа-
ции в Унгария, Словения и 
Естония. Оказва се, че про-
блемите ни в сферата на 
строителството са много 
сходни, и приоритетът ми 
е да засилим нашето съ-
трудничество, да търсим 
общи позиции, които са в 
интерес на сектора в на-
шите страни, и да излизаме 
с тези общи позиции в рам-
ките на FIEC, като очаква-
ме те да бъдат поставени 

от Федерацията и на евро-
пейско ниво и да се търсят 
нужните решения. Надявам 
се започнатите инициати-
ви през мандата от 2020 г. 
на следващия президент 
на FIEC, г-н Томас Бауер, 
който е представител на 
Немската федерация и до-
бър приятел на България, 
да постигнат своя успешен 
завършек. Цифровизацията, 
както споменах преди мал-
ко, е един от основните 
приоритети на FIEC и това, 
че аз като представител 
на КСБ и вицепрезидент 
имам достъп до информа-
цията на европейско ниво, 
ни помага много за нещата, 
които следва да направим 
тук, в България. 

Вие сте член на СД 
на „Вестник Строител” 
ЕАД, официалното изда-
ние на Камарата. В какви 
насоки ще се концентри-

ра дейността на медията 
през следващата година?

За изминалите 10 годи-
ни „Строител“ се утвърди 
като безспорен фактор в 
медийното и обществено-
то пространство като Гла-
са на българския строител. 
Ползва се с доверие и авто-
ритет сред фирмите, хора-
та го четат и го обичат. 
Радвам се, че съм част от 
ръководството на вест-
ника, защото работим с 
изключително креативен и 
професионален екип, който 
не спира да се развива и да 
развива изданието. Знаете, 
че по решение на УС вече 
е създадена рубрика „Хайд 
парк“ – пространство, от-
ворено за различни мнения и 
дискусии. Оптимизирахме и 
съдържанието, като го на-
правихме по-концентрирано 
и насочено към дейността 
на Камарата. Това, което 
ще ни води през следваща-
та година, е - поставяме 
в центъра Областните 
представителства, иска-
ме да се чува повече тех-
ният глас. Те са в основа-
та на Камарата и трябва 
да излязат на предна линия. 
Неслучайно от този месец 
започва и реализацията на 
идеята за открити прием-
ни в областните центро-
ве. Там местните фирми 
ще могат да се срещнат с 
журналистите от екипа и 
да разкажат от първо лице 
за успехите, проблемите и 
предизвикателствата пред 
тях, да определят темите, 
за които искат да четат 
на страниците на издание-
то. Така че много работа 
ни предстои и заедно с 
вестника. 

На 8 октомври ще се 
проведе Общо отчетно-
изборно събрание на ОП 
София. Какви според Вас 
са основните приорите-
ти, по които трябва да 
работи организацията на 
софийските строители 
през следващия мандат?

Цифровизацията на 
сектора е бъдещето, за-
това мисля, че безспорно 
това трябва да е първият 
ни и главен приоритет. 
Като ОП започнахме първи 
да работим в тази сфера и 
трябва да продължим да я 
развиваме. 

Важно е да продължим 
активната комуникация 
с всички фактори, имащи 
отношение към строител-
ния сектор в София, като 
Столичната община, СОС, 
главния архитект, РДНСК, 
софийските организации 
на парламентарно пред-
ставените политически 
сили, професионалната 
гимназия по строител-
ство, висшите училища 

и т.н., с цел да търсим 
решение на проблемите 
пред строителите и да 
сме максимално полезни на 
нашите членове. Ще про-
дължим и с организацията 
на семинари и обучения от-
ново за да сме в подкрепа 
на софийските строители. 
Предизвикателство е усъ-
вършенстването на норма-
тивната уредба - закони, 
наредби и др. актове, по 
които ще изготвяме екс-
пертни позиции. 

Считам, че трябва да 
засилим ролята и авто-
ритета на Комисията по 
етика. Трябва да се опи-
таме да създадем възмож-
ност нашият бранш да 
започне да се саморегули-
ра. Некоректните фирми 
трябва да се знаят и да бъ-
дат изолирани, за да може 
останалите да работят в 
нормална среда. Моралът 
на строителите е необхо-
димо да бъде изведен на-
пред, не само знанията и 
възможностите. Не на по-
следно място ще предпри-
емем конкретни действия 
за оптимизиране диалога с 
членовете на Областното 
представителство. Редов-
ните срещи с ръководства-
та на строителните фир-
ми трябва да се превърнат 
в наш стил на работа. По-
лучаването на информация 
от първоизточника, нейна-
та обработка и извеждане 
на проблемите, активната 
позиция за тяхното реша-
ване – това са стъпките, 
които ще засилят автори-
тета на ОП и на КСБ като 
цяло. 

В заключение искам да 
отбележа, че както и до-
сега ОП София ще работи 
активно за успешната ре-
ализация на политиките на 
КСБ на национално ниво. 

        в наш стил на работа

Инж. Качамаков бе избран за вицепрезидент на FIEC на Общото събрание на организацията в Брюксел

Работна среща в Унгария между инж. Качамаков и 
ръководството на Националната федерация на унгарските 
строители

Заседание на Областния съвет на ОП София

Тържеството по случай 10-годишния юбилей на в. „Строител“
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Досегашният председател инж. Христо Димитров влиза в Контролния съвет на структурата

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Областното представител-
ство на Камарата на строите-
лите в България във Варна (ОП 
на КСБ - Варна) проведе Общо 
отчетно-изборно събрание. То 
се състоя на 25 септември в 
хотел „Черно море“. Гост на съ-
битието беше Ренета Николова, 
прокурист и главен редактор на 
в. „Строител“, ПР на КСБ.

В началото председателят 
на ОП Варна инж. Христо Дими-
тров, който е и зам.-председа-
тел на УС на КСБ, направи отчет 
за работата на местната орга-
низация за изминалата година. 
„За периода ръководството на 
Областното представител-
ство продължи дейността си с 
убеждението, че на регионално 
ниво структурата ни трябва да 
изпълнява ролята на широко от-
ворен форум за обсъждане на на-
болели за строителните фирми 
проблеми и да бъде проводник за 
тях към централното ръковод-
ство на Камарата“, посочи инж. 
Димитров. От думите му стана 
ясно, че ОП на КСБ – Варна, е ра-
ботило в три основни направле-
ния. Първото е преодоляване на 
липсата на подготвени кадри за 
строителството. Според него 
трябва да се създаде нова нор-
мативна регулационна рамка 
университет – студент – рабо-
тодател и всяка от страните 
да поеме своите отговорности. 
Той посочи, че ОП Варна е прове-
ло редица събития, свързани с 
този проблем. 

„За пета поредна година ор-
ганизирахме обучително меро-
приятие в комплекс „Камчия“ със 
строителни фирми от региона 
под надслов „Иновациите в пол-
за на строителната професия“, 
каза инж. Христо Димитров и 

подчерта, че за поредна година 
медиен партньор на събитие-
то, в което са се включили 66 
участници от 31 фирми, е бил 
в. „Строител“. 

„Като второ направление ще 
отбележа активната дейност 
на Областното представител-
ство в насока подобряване на 
комуникацията на строителния 
бизнес с държавните и общин-
ски административни структу-
ри“, разясни председателят на 
ОП на КСБ – Варна. Като важна 
инициатива в тази насока той 
изтъкна поредната работна 
среща на местната структу-
ра на КСБ с ръководството на 
община Варна, на която адми-
нистрацията представя ин-
вестиционната си програма и 
прави отчет за реализираната 
в предходната година. Той из-
тъкна, че медиен партньор и на 
това събитие традиционно е 
бил в. „Строител“.

Трето направление през 
от чет н и я  п ери о д  е  б и л а 
дейността по поддържането 
на Централния професионален 
регистър (ЦПРС), увеличаване-
то на броя на членовете в ОП 

на КСБ, както и админи-
стративното обслужване 
на фирмите. „Към момента 
вписаните в ЦПРС фирми 
от Варненска област са 
495, като новорегистри-
раните от началото на 
2019 г. са 50. Членовете на 
КСБ са 160, с 20 повече от 
миналата година“, отбеля-
за инж. Христо Димитров.

Общото събрание из-
бра инж. Пенко Стоянов, 

управител на фирма „Нектон 2“ 
ООД, за нов председател на 
ОП на КСБ – Варна. Определени 
бяха и членовете на Областния 
(ОблС) и Контролния съвет (КС). 
В ОблС са Стамат Стаматов - 
„ИСС Инженеринг“ ООД, Краси-
мир Даскалов - „Лъки КД“ ЕООД, 
Кирил Киров - „Елиз“ АД, Милан 
Миланов - „Дим - 93“ ООД, Дими-
тър Петков - „А. Д. Холд“ ООД, 
Юрий Вълчанов - „Руд - Варна“ АД, 
Венцислав Мухтаров - „Мухта-
ров“ ООД. В състава на КС вли-
зат досегашният председател 
на Областното представител-
ство - инж. Христо Димитров - 
„Планекс“ ООД, Валентин Димов 
- „Ай Ви Сейлингс“ ООД, който е 
и член на УС на КСБ, както и Руси 
Русев - „Русевбилд“ ООД.

Излъчен бяха и делегати за 
Общото събрание на КСБ, кое-
то ще се проведе през ноември. 
Това са „Нектон 2“ ООД, „ИСС 
Инженеринг“ ООД, „Лъки КД“ 
ЕООД, „Елиз“ АД, „Дим - 93“ ООД, 
„А. Д. Холд“ ООД, „Руд - Варна“ 
АД, „Мухтаров“ ООД, „Ай Ви Сей-
лингс“ ООД, „Планекс“ ООД, „Ру-
севбилд“ ООД, „Екип“ ЕООД, „Ве-
села“ ООД, „Призма - ЕС“ ООД, 
„Братя Георгиеви“ ЕООД, „Про-
мишлено и гражданско строи-
телство“ ООД.

В рамките на събранието се 
проведе и дискусия, на която се 
обсъдиха редица проблеми в сек-
тора и възможни решения. Сред 
темите бяха подобряване на 
инвестиционната среда в гра-
да, справяне с липсата на кадри, 
усъвършенстване на норматив-
ната уредба, както и комуника-
цията с местната власт.

Инж. Димитров, кой е най-големият Ви 
успех след два мандата като председател на 
ОП на КСБ – Варна, и за какво не Ви стигна 
времето?

Времето не стигна за доста неща, но и 
много успяхме да свършим. За мен най-важно-
то винаги е било да има ред, както и комуни-
кацията и срещата с хората. Никога не съм 
си поставял бързи цели, които да постигнем. 
Практиката и животът са ме научили, че нищо 
не се случва от само себе си, защото аз го искам – трябва да го 
желаят много хора. Трябва да убедим всички, че ние сме добронаме-
рени и искаме да обединим бранша да работи в една посока. Това е 
най-хубавото нещо на строителя, че като се обърне назад, винаги 
има какво да види. 

Утвърдихте ОП на КСБ – Варна, като една от най-активни-
те структури на КСБ.

Това винаги е било важно. Всички предишни председатели на 
ОП на КСБ – Варна, са се стремили към това, и го постигнахме. 

Какво ще посъветвате Вашия приемник и какво ще му по-
желаете?

Първо, търпимост, и второ – спазване на правилата. Ще имаме 
време да работим съвместно и ще си предаваме работата стъпка 
по стъпка.

Първата Ви цел като част от Контролния съвет на ОП Ва-
рна каква е?

Основната функция на КС е да подпомага дейността на Об-
ластното представителство, а не само да я контролира. Съветът 
трябва да работи съвместно с всички. Това очаквам и ще е целта 
ми.

Вие сте зам.-председател на УС на КСБ. Според Вас какви са 
актуалните теми пред КСБ?

Най-голямото предизвикателство е работата с държавните 
органи. Трябва един път завинаги да се разбере, че ние и инсти-
туциите имаме общи цели. Всичко трябва да бъде открито – и 
проблемите с ДНСК, и тези с планирането на големите обекти, и 
индустриалните зони. Нужно е да работим заедно и да намираме 
решения по различните теми. 

Една от темите, по които работихте активно, е професио-
налната квалификация и липсата на кадри. Какви стъпки ще се 
предприемат в тази посока?

В момента проблемът е, че няма мотивация кадрите да по-
добряват квалификацията си. Трябва да вкарваме работна ръка 
отвън. Няма друго решение, умните страни това правят. Като 
държавата няма нужда да помага, просто не трябва да пречи. Само 
да направи по-лек режима, разбира се, с необходимия контрол. 

Благодаря и успех и в двете поприща!

Като идея и замисъл Ка-
марата е много добра – една 
неправителствена професио-
нална организация, която да 
защитава интересите на фир-
мите. 

Много са нещата, които 
трябва да направим за наша-
та професионална общност, за 
да можем действително чрез 
Камарата да поставим задачи-
те, с които всеки един от нас 
се сблъсква, но за момента не 
го постигаме. Много от неща-
та си ги повтаряме на всяко 
Общо събрание. Моето мнение 
е, че специално това ръковод-
ство, което избрахме да за-
щитава интересите ни като 
професионална организация, 
не е свършило достатъчно 
добре работата си. Аз лично 

от себе си като член на това 
ръководство не съм удовлет-
ворен от направеното от мен. 
Необходимо е да сме много по-
активни.

Например по мое предло-
жение беше направена рубри-

ка във вестник „Строител“ – 
„Хайд парк“, в която всеки един 
от нас вече може да си каже 
становището по въпроси, кои-
то го вълнуват и до този мо-
мент не са били решени. Мисля, 
че ръководството на Камара-

та е в дълг към всички членове 
по отношение на настоятел-
ността, с която поставяме 
проблемите на бранша. 

При обществените поръчки 
нещата са трагични и в също-
то време ние като Камара не 
защитаваме достатъчно на-
шите членове. От една стра-
на, сме активни, но от друга, 
не срещаме необходимото 
разбиране. Ще цитирам при-
мер. На 20 август пуснах пис-
мо с конкретен казус до КСБ 
за една поръчка в Севлиево. 
Обърнах се към УС да дадат 
становище за критериите, за-
щото обжалвам тази поръчка. 
До момента няма отговор, аз 
не знам дали членовете му са 
длъжни да дадат такъв, но ние 
искаме обективни резултати 

и застъпничество именно от 
ръководството на Камарата, 
което има в себе си доста-
тъчно възможности да поста-
ви въпроса. Има и редица други 
примери. 

Камарата трябва да бъде 
този инструмент на строи-
телите, който да им помага 
за тяхната реализация. И в 
тази връзка предстои избор 
на нови членове на УС и всеки 
един от тях трябва да си даде 
сметка, че е нужно да отделя 
от времето си и средствата 
си, за да може КСБ действи-
телно да стане инструмент, 
които да защитава членове-
те си. Искам да призова, ако 
действително има проблеми в 
това отношение, да ги кажем 
и поставим.

Инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на УС на КСБ: 

Инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ: 

Снимки Мирослав Еленков
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Инж. Стоянов, първо - чес-
тито! Като нов председател 
на местната структура на 
КСБ какви ще са основните 
приоритети в работата Ви?

Приоритетите ми ще са 
в две основни насоки – прием-
ственост и надграждане на по-
стигнатото. Приемственост 
във всичко, което сме успели 
да изградим като контакти с 
общинските и държавните ор-
гани, както и в работата с чле-
новете на ОП на КСБ. 

Надграждане – за всичко, 
което не успяхме да постигнем 
по обективни причини.

Кои според Вас са най-нале-
жащите проблеми пред стро-
ителните фирми и какви ре-
шения ще търсите? 

Трудно е да се обобщят 
всички трудности на бранша. 
Аз мога да кажа какво е мяс-
тото на ръководството на ОП 
на КСБ – Варна, в цялата тази 
проблематика, как го виждам. 

Имаме две основни насоки 
в дейността си. Едната е пря-
ко административна, свързана 
със задълженията, които са 
регламентирани от Закона за 
Камарата на строителите, от 
Устава на КСБ, от вътрешни-
те нормативни и ненорматив-
ни актове. Ние сме призвани 
да изпълняваме решенията на 
по-висшестоящия орган – УС 
на Камарата. Обслужваме дей-
ността на ЦПРС, което е из-
ключително важно. 

Другото направление е ра-
ботата ни извън цялата тази 
рамка, защитата на интереси-
те на бранша и най-основното 
е дейността ни с община Ва-
рна и всички органи и админи-
стративни звена, с различните 
държавни контролни структу-
ри, с присъединителните дру-
жества. Естествено ключова 
е работата ни с членовете на 
КСБ по отношение на спазва-
не на лоялната конкуренция и 
етиката. Това е може би една 
от най-сложните задачи, защо-
то трябва да оказваме помощ 
при решаването на конфликти 

между нашите членове и при 
разглеждането на жалби срещу 
тях от външни лица. Дейност-
та по подпомагане на члено-
вете ни е свързана с решава-
не на проблемите, с които се 
сблъскват. Кадровият дефицит 
е сериозен проблем не само в 
сектор „Строителство“. Той е 
валиден за всички отрасли на 
икономиката и е пряко свързан 
с демографските процеси. Съ-
ответно не се решава, а се за-
дълбочава. Как ще се справяме? 
Това е творческа задача на все-
ки, но и ОП полага много големи 
усилия. Организираме безплат-
ни курсове за наши членове. 
Част от тях са задължителни, 
други са квалификационни и са 
със сериозна отстъпка от це-
ната. 

Черпим и опит от съседни 
държави, които са в същото по-
ложение. Дефицитът на квали-
фицирани кадри касае и главния 
проблем – инвестиционния кли-
мат. Когато в дадена държава 
като България той е – не бих 
казал лош, а по-лош от този в 
съседните страни, то капита-
лът се насочва към тях, къде-
то инвестиционният климат е 
по-добър. Строителите не сме 
водещ фактор, но сме сред оп-
ределящите. Когато инвести-
торът иска да реализира даден 
проект, за него е важно дали 
местните фирми имат съот-
ветния капацитет. Когато раз-
бере, че те нямат достатъчно 
кадри и той трябва да внася 
специалисти, избира по-добра 
дестинация, която да отгово-
ри на изискванията му. Тоест 
нашето кадрово обезпечаване 
пряко влияе върху инвестицион-
ния климат. 

Проблемът е свързан и с 
отворените икономически гра-
ници в ЕС. Голяма част от коле-
гите поради нерегулярния пазар 
на строителството в България 
са принудени да отидат да ра-
ботят в чужбина. Проблемът е 
много сериозен и за решението 
му са необходими съвместни 
усилия с помощ и от държава-
та, и от общината. 

Станислава Босева-
Минковска, ОП на КСБ – 
Плевен

На 26 септември в заседа-
телната зала на офиса на ОП 
на КСБ – Плевен, членовете на 
местната структура проведоха 
Общо отчетно-изборно събра-
ние. Специални гости на съби-
тието бяха инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на Камарата 
на строителите в България, и 
инж. Любомир Качамаков, член 
на УС на КСБ и председател на 
ОП на КСБ – София. В диалог с 
представителите на местните 
фирми те очертаха основните 
направления в дейността на 
ръководството на КСБ, законо-
дателните инициативи и срещи 
на организацията с институци-
ите. Обсъдени бяха и проблеми 
от общ за строителството ха-
рактер.

Събранието протече по 
предварително обявения дне-
вен ред. Бяха гласувани изпъл-
нението на план-сметка и от-
чет за дейността за периода 
01.09.2018 г. - 31.08.2019 г. Съ-
щите бяха съобразени с пла-
новете за съответния период. 
Докладът на Контролния съвет 
потвърди отчетеното и събра-
нието с единодушие освободи 
от отговорност членовете на 
Областния съвет.

За председател на ОП на КСБ 
– Плевен, беше преизбран Милен 
Илиев, управител на „Илиеви-
МГ“ ООД. В състава на ОблС са 
председателят на Комисията по 
професионална етика към КСБ 
инж. Розета Маринова - „Строй-
продукт“ ЕООД, инж. Марина 
Велкова - „Монолит“ ООД, инж. 
Венцислав Недялков - „Строи-
телна механизация“ ЕООД, Ивай-
ло Нешев - „ЕТ НЕШ-И-Ивайло 

Нешев“, Петър Талев - „ПМУ Пле-
вен“ ООД, инж. Хари Найденов - 
„Новако строй“ ЕООД.

В Контролния съвет са инж. 
Венцислав Дилков - „Трейс-Пътно 
строителство“ АД, инж. Краси-
мир Николов - ЕТ „МАРКЕЛА-Кра-
симир Николов“, и инж. Валентин 
Нешков - „Бетонекс-Нешков И 
СИЕ“ СД.

За делегати в предстоящо-
то Общо събрание на КСБ бяха 
определени „Монолит“ ООД, ЕТ 
„МАРКЕЛА-Красимир Николов“, 
„Новако строй“ ЕООД, „ЕТ НЕШ-
И-Ивайло Нешев“, „Трейс-Пътно 
строителство“ АД, „Илиеви-МГ“ 
ООД, „ПМУ Плевен“ ООД и „Бето-
некс-Нешков И СИЕ“ СД.

След приемане на плана за 
работа и бюджета за следва-
щата 2020 г. бяха определени 
дата и място за традиционното 
отбелязване на Деня на строи-
теля.

Инж. Пенко Стоянов, председател 
на ОП на КСБ – Варна: Снимка авторът

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен

На 26 септември в залата 
на Областното представител-
ство на Камарата на строите-
лите в България в Сливен (ОП на 
КСБ – Сливен) се проведе Общо-
то отчетно-изборно събрание. 
На него присъстваха предста-
вители на 50 фирми членове на 
местната структура, а офици-
ални гости бяха инж. Мирослав 
Мазнев, изп. директор на КСБ, 
вр.и.д кмет на община Сливен и 
зам.-кмет по „Финанси и общин-
ска икономика“ Румен Иванов, 
досегашният кмет на града 
Стефан Радев, инж. Анастас 
Кънев, председател на Област-

ната колегия на Камарата на ин-
женерите по геодезия – Сливен, 
Зорница Александрова, главен 
експерт СДУС КСБ, инж. Митко 
Маринов, председател на РКСВ 
– Сливен, и др. 

Председателят на ОП на КСБ 
– Сливен, Георги Стоянов запоз-
на присъстващите с дейността 
на Областния съвет (ОблС) за 
изминалата година. Той подчер-
та, че ОблС при работата си ви-
наги се е стремил да защитава 
интересите на членовете на 
КСБ в област Сливен пред ин-
ституциите и организациите в 
региона. Общото събрание прие 
доклада за дейността на ОП 
Сливен за периода, отчета за 
изпълнение на плана за приходи и 

разходи, както и програмата на 
местната структура за 2020 г.

Георги Стоянов от „Бла-
гоустройствени строежи“ 
ЕООД  единодушно бе преиз-
бран за председател на ОП на 
КСБ – Сливен. В ОблС влизат 
Мартин Стефанов - „Гео Кри” 
ЕООД, Атанас Кошничаров – 
„СМК-Стройцем” ООД, Андон 
Горнаков – „Лиан Строй” ЕООД, 
Донко Халков –„ЕЛМАКС” ООД. 
В Контролния съвет са Стамен 
Раев – „Раев Строй” ЕООД, Пла-
мен Пеев - „Техномонтаж” ЕООД 
- Нова Загора, и Стайко Дими-
тров – „Прогрес Билд” ООД.

По време на събитието бяха 
избрани и делегати за Общото 
събрание на КСБ.
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Георги Сотиров

В залата на ОП на КСБ 
благоевградските фирми 
членове на Камарата на 
строителите в България 
проведоха своето Общо 
отчетно-изборно събра-
ние. За нов председател 
на Областното предста-
вителство беше избран 
инж.  Стефан Стоев - 
„Пиринстройинженеринг“ 
ЕАД. Той е и член на УС на 
КСБ.

Началото на събити-
ето започна с отчет за 
дейността на досегашния 
председател на ОП Благо-
евград Петър Байкушев за 
времето от 01.09.2018 г. 
до 31.08.2019 г., както и с 
отчет за дейността на 
Областния съвет. Специ-
ални гости на събранието 
бяха председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев, 
инж. Любомир Качамаков, 
член на ИБ и УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ 
– София, и зам.-председа-
тел на FIEC, инж. Любомир 
Пейновски, член на УС на 
КСБ, и Димитър Копаров, 
директор на дирекция „Ор-
ганизационна политика“ в 
Камарата.

„Днес е време за рав-
носметка“, започна свое-
то слово Петър Байкушев 
пред 46-те делегати. 
„Като пряк наблюдател и 
участник в работата на 
КСБ считам, че ръковод-
ството на Камарата от-
стояваше нашите инте-
реси. То постигна някои 
неща, които досега бяха 
мираж. Успя да се срещне 
с всички политически сили, 
да изрази нашето мнение 
и становище за това как 
трябва да се променят 
правилата за работа на 
бранша“, продължи Байку-
шев. 

„Когато политиците 
започнат една кампания 
за омаскаряване, бизне-
сът може да изпадне в 
цайтнот. Слава Богу, на 
строителите това не се 
случи!“, категорично зая-
ви досегашният предсе-
дател. По-нататък той 

се спря на работата по 
проектите за повишава-
не на енергийната ефек-
тивност на сградите, 
където строителите от 
Благоевградска област са 
с определени постижения 
и сериозни ангажимен-
ти. „С изпълнението на 
един от най-мащабните 
проекти в страната - ав-
томагистрала „Струма“, 
заетостта на бранша и 
по-специално на пътно-
строителните компании 
ще нарасне чувствител-
но“ ,  акцентира Петър 
Байкушев. Той отбеляза, 
че през отчетния период 
и фирмите от бранша от 

по-малките общини са ра-
ботили успешно. 

„Разбира се, проблеми-
те пред строителите на-
истина са огромни и ние не 
трябва да ги прикриваме. 
Един от най-големите е 
свързан с липсата на ква-
лифицирана работна ръка“, 
каза Байкушев. „Младите 
хора масово напускат - и 
работата, и по-малките 
населени места, и стра-
ната. Майсторите, които 
всички ние сме създали 
през годините, си вдигат 
шапките и заминават за 
Германия, Англия, Испания, 
Португалия, Италия и т.н. 
Браншът се оголва!“

В своя отчет досе-
гашният председател на 
благоевградските строи-
тели съобщи, че преди три 
години членове на КСБ са 
били 50 фирми, а в момен-
та те са 85, като вписа-

ните в ЦПРС от областта 
са 222. 

В отчета специално 
внимание беше обърнато 
на инициативата за обу-
чение на пътни специа-
листи в ПГСАГ „В. Левски“ 
в областния град, както 
и на участието на стро-
ителите в комисията за 
провеждане на държав-
ните изпити по теория и 
практика в гимназията. 
„За отбелязване е и съв-
местната работа със 
„Строителна квалифика-
ция“ ЕАД за провеждането 
на курсове по ЗБУТ, както 
и семинарът „Строителна 
академия“, добави Петър 

Байкушев. 
След приемане на от-

четните документи за 
дейността от 01.09.2018 г. 
до 31.08.2019 г. думата 
взе председателят на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзи-
ев. „Без Вас, членовете на 
КСБ в областите, нищо не 
става. И аз съм категори-
чен, че ако Вие не давате 
идеи, какво трябва да се 
случи, работата няма как 
да върви.“ Инж. Терзиев 
запозна участниците в 
събранието с основните 
реализирани от ръковод-
ството на КСБ дейности.

В отговор на питания 
от страна на делегатите 
инж. Любомир Качамаков 
говори за нарастващите 
изисквания към строител-
ството, които налагат 
създаването и прилагане-
то на иновативни техно-
логии, методи и подходи 

За краткия период на 
управление постигнах-
ме няколко добри неща. 
Благодарение на нашите 
усилия бе приета промяна 
в чл. 14, ал. 2 и вече само 
строежи с разгъната за-
строена площ до 100 кв. м 
могат да се изпълняват 
от строители, които не са 
вписани в Регистъра. Ис-
кането на Камарата беше 
такова изключение въобще 
да отпадне, защото в нор-
малните държави човек, 
който няма лиценз, не може да работи 
на строителен обект. 

Това наше искане обаче предполага 
няколко неща, едно от тях е, че самите 
ние трябва да се регулираме. На всички 
срещи, които сме провели с депутати-
те и с представители на властта, те 
ни критикуват, че нашата Камара е не-
достатъчно саморегулираща се. Някои 
от фирмите създават лош имидж на це-
лия бранш, а ние нямаме начин нито да 
ги отстраним, нито да направим какво-
то и да било. Това може да стане само 
с промяна на Устава и само с решение 
на Общото събрание на КСБ. 

 Преборихме се в Закона за общест-
вените поръчки за статута на подиз-
пълнителите, така че те да участват 
със собственото си име, с дейността, 
която изпълняват, за да трупат опит. 

Третото направление, по което ра-
ботим, е формирането на бюджетите 
по проектите да става на базата на ак-
туалните цени на материали, горива и 
прочие. Активно работим и за справед-

ливото определяне на за-
дълженията на участници-
те в строителния процес 
– възложители, проектан-
ти, строители, надзорни-
ци и т.н., за да може всеки 
да си носи отговорността 
за съответната част от 
проекта. 

Най-голямата ни борба 
в момента е за промяна 
на текстовете по закона 
за шума и относно гаран-
ционните срокове. И в две-
те направления считаме, 

че трябва да има разграничаване на 
различните видове обекти и съответно 
различни изисквания към тях. 

И още – има задача пред европейски-
те страни до 2022 г. да бъдат въведени 
BIM технологиите. И затова се опит-
ваме към Камарата да създадем струк-
тура, която да обучава фирмите точно 
по тези нови неща. Търсим съответно 
и европейско финансиране. 

И за финал нещо много важно – 
стремим се заедно с УАСГ и с ВСУ „Лю-
бен Каравелов“ да направим стандарти 
в строителството, защото само това 
според нас е пътят, по който да има-
ме съвременни цени на всичките видо-
ве СМР. В някои от западните страни 
статутът на строителния работник е 
съвсем различен от статута на много 
други работници - различно заплащане, 
различни данъци и прочие, и това имен-
но ще се опитаме да внедрим и у нас. 
Строителят трябва да има по-добри 
възможности за живот, защото той 
заслужава това.

Новото ръководството на ОП на КСБ – Бла-
гоевград, ще работи за: максимално повишаване 
на представителността на вписаните в ЦПРС 
фирми чрез включването им като членове на 
КСБ. За целта ще организираме срещи по места 
с вписаните фирми. Ще работим за по-тясно вза-
имодействие с местните власти с цел решаване 
на проблемите на нашите членове. Ще повишим 
и активността на техническия секретар на ОП, 
който ще предоставя повече информация на чле-
новете и ще дава обратна връзка по наболели 
проблеми и въпроси. Имаме идея и за създаване на 
публичен регистър на наличните и свободните 
ресурси във фирмите като работна ръка, мате-
риали, механизация.

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ:

Инж. Стефан Стоев, председател 
на ОП на КСБ – Благоевград:

към инвестиционните 
проекти (ВIМ тexнoлoгии) 
и въвеждането на нови 
стандарти чрез дигитал-
ни решения, а инж. Любо-
мир Пейновски акцентира 
върху възможностите 
КСБ да кандидатства 
директно в Брюксел за 
европейски ресурс. В нов 

дигитален център (хъб) 
съвместно с висшите 
училища по строител-
ство, неправителствени 
организации и т.н. ще бъде 
възможно да се провеждат 
обучения както свързани с 
BIM технологиите, така и 
за усвояване на иновации, 
които са в практиката на 

страните в ЕС.
По време на събитие-

то бяха избрани членове 
на Областния съвет и на 
Контролния съвет, както 
и делегати за Общото 
събрание на КСБ. Приет 
бе и план за дейността 
на ОП Благоевград през 
2020 г. 

Снимки авторът
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Емил Христов

На 1 октомври в конфе-
рентната зала на Профе-
сионалната гимназия по 
строителство и архитек-
тура (ПГСА) в Пазарджик 
се проведе Общото от-
четно-изборно събрание 
на Областното предста-
вителство на КСБ. На него 
присъстваха 42 членове на 
местната структура на 
Камарата на строители-
те в България. Специални 
гости на събитието бяха 
инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на УС на КСБ, инж. 
Благой Козарев, член на УС 
и на ИБ на КСБ, Пламен 
Иванов, председател на 
ОП на КСБ – Пловдив, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на Камарата, и 
Димитър Копаров, дирек-
тор на дирекция „Органи-
зационна политика“ в КСБ.

В началото председа-
телят на ОП Пазарджик 
инж. Любомир Келчев на-
прави отчет за дейност-
т а  н а  О б л а с т н о т о 
представителство за пе-
риода от 01.09.2018 г. до 
31.08.2019 г. „В местната 
структура на КСБ члену-
ват 66 фирми. Вписани в 
ЦПРС са 65“, информира 

инж. Келчев. От думите 
му стана ясно, че за изми-
налата година ОП на КСБ 
– Пазарджик, е провело 4 
заседания на Областния 
съвет. На тях е обсъден 
бюджетът на местната 
структура за 2020 г., взе-
то е решение да се напра-
ви дарение на ПГСА – Па-
зарджик, за организацията 
на състезанието „Най-
добър млад строител“, а 
също и за дарителска кам-
пания по повод честване-
то на 60-годишнината на 
гимназията. „Реализирах-
ме и кръгла маса на тема 
„Проблеми в строителния 
процес и формулиране на 
предложения за решаване-
то им“, която предизвика 
голям интерес сред фир-
мите в региона“, подчер-
та инж. Любомир Келчев. 
Той допълни, че съвместно 
със „Строителна квали-
фикация“ ЕАД са прове-
дени и две обучения по 
ЗБУТ. Председателят на 
ОП Пазарджик информира 
още, че Областното пред-
ставителство работи в 
отличен диалог не само с 
ПГСА, но и с регионални-
те структурни на КИИП и 
ДНСК. В края на изказване-
то си инж. Келчев благода-

ри на местните строите-
ли за това, че активно са 
изразявали позициите си 
през периода на неговото 
управление.

След проведено явно 
гласуване бяха избрани 
делегати за Общото съ-
брание на КСБ. Това са 
„Артстрой Про“  ООД, 
„Трес инженеринг“ ЕООД, 
„Реал-М“ ЕООД, „Протер 
инженеринг“ ООД, „Валда-
ни“ ЕООД, „Тебикс“ ООД, 
„Аквамонг“ ООД.

Заседанието продължи 
с тайно гласуване за пред-
седател на ОП на КСБ – 
Пазарджик. Инж. Иван Дел-
чев, управител на „Делчев 
Инженеринг“ ЕООД, бе из-
бран за председател, а до-
сегашният – инж. Любомир 
Келчев, влезе в Областния 
съвет. Другите членове 
на ОблС са инж. Евтим 
Янев, който е и член на УС 
на КСБ - „Янев-55” ЕООД, 
инж. Васил Тачев - „Венит“ 
ЕООД, и инж. Георги Сира-
ков – „Гарси“ ООД. В съста-
ва на Контролния съвет са 
инж. Костадин Миладинов 
– „Меладинис“ ООД, инж. 
Даниел Дупчанов - „Хоум 
Газ“ ЕООД, и Кирил Пампов 
„Трес Инженеринг“ ООД.

След проведените из-

бори за ръководни орга-
ни на ОП Пазарджик инж. 
Илиян Терзиев коментира 
нуждата от промяна в За-
кона за защита от шума 
в околната среда. „Въз-
раженията и опасенията 
на нашите членове са 
конкретно насочени сре-
щу нововъведената раз-
поредба на закона, която 
забранява излъчването на 
шум по време на строи-
телство за времето от 
14:00 до 16:00 ч. Това ка-
тегорично трябва да бъде 
променено“, посочи той и 
добави, че редица браншо-
ви организации са изразили 
същата позиция по тема-
та. Инж. Терзиев говори 
и за нуждата от повиша-
ването на контрола над 
фирмите, които петнят 
името на строителите. 
В заключение той сподели, 
че КСБ е постигнала успех, 
макар и частичен, с промя-
ната в Закона за устрой-
ство на територията, с 
които се измени и чл. 14, 
ал. 2 от ЗКС. „Вече фирми, 
изпълняващи дейности над 
100 кв. м, трябва да имат 
регистрация в ЦПРС. Това 
е сериозна стъпка напред 
в борбата със сивия сек-
тор“, заяви инж. Терзиев.

Пожелавам успех 
на своя наследник. 
Мога да заявя ,  че 
за мандата си като 
председател успях 
да създам прекрасни 
отношения между ко-
легите. Не ми стигна 
времето да ги нака-
рам да възприемат 
като идея ,  че ние 
сами трябва да реша-
ваме проблемите си 
заедно. 

Надявам се в бъде-
ще фирмите в града да са по-активни и да дават 
предложения за развитието на строителството в 
България. Вярвам, че инж. Делчев ще обедини ком-
паниите в общината, защото само така ще бъдем 
по-силни.

Сред основните проблеми за нас са липсата на 
работа и намирането на квалифицирани кадри. Зае-
тостта е временна, не е ритмична, не е постоянна и 
много трудно задържаме хората. Трябва да помислим 
какви са възможностите това да се промени.

Председателят на ОП 
на КСБ – Пловдив, Пламен 
Иванов изрази надежда-
та си, че колегите му от 
Пазарджик ще продължат 
активната си работа за 
защита на доброто име 
на строителите.

Новоизбраният пред-
седател инж. Иван Делчев 
очерта накратко своите 
приоритети. „Благодаря 
на колегите за доверието, 
което ми гласуваха. Тепър-
ва искам да се запозная с 
работата на ОП Пазар-
джик. Вярвам, че ще има 
отлична приемственост 
между мен и инж. Келчев. 
Ще разчитам много на 
неговите съвети“, заяви 

той. „Нека да има повече 
работа за нашите фирми в 
региона и те да проспери-
рат“, завърши инж. Делчев.

В точка „Разни“ при-
състващите гласуваха да 
предложат на Общото съ-
брание на КСБ кандидату-
рата на Андрей Цеков за 
председател на Контрол-
ния съвет. Членовете на 
ОП Пазарджик предлагат 
за член на УС на Камара-
та на строителите в Бъл-
гария за следващ мандат 
инж. Евтим Янев. Обсъде-
ни бяха и бъдещото парт-
ньорство на областната 
структура с ПГСА, както и 
междуфирмените взаимо-
отношения.

Снимки авторът

Инж. Любомир Келчев, член на 
ОблС на ОП на КСБ – Пазарджик:

Даниела Йовчева, ОП на КСБ - Ямбол

Общото отчетно-изборно събрание на 
ОП на КСБ – Ямбол, се състоя на 27 сеп-
тември в конферентната зала на Област-
ното представителство. На него присъст-
ва инж. Николай Николов, зам.-председател 
на УС на КСБ. Той запозна присъстващите 
представители на фирми членове на мест-
ната структура с по-важните срещи и ме-
роприятия на Камарата на строителите в 
България, проведени през изминалата годи-
на. Инж. Николов подчерта, че най-важно-
то, което предстои и за което ще се бори 
КСБ, е разделянето на ЗУТ на два закона – 
за устройство на територията и устрой-
ствено планиране и за строителството. 

Събранието започна с отчет на пред-
седателя на ОП Ямбол Николай Георгиев за 
периода 01.09.2018 - 31.08.2019 г. Послед-
ваха отчети за дейността на Областния 
съвет и за изпълнение на плана за приходи 
и разходи на местната структура. Следва-
щата точка от дневния ред включи доклад 
на Контролния съвет. Общото събрание 
освободи от отговорност председателя 
и членовете на ОблС и КС за отчетния 
период.

За председател на ОП Ямбол беше из-
бран инж. Красимир Инджов – управител 
на фирма „Инджов 19“ ЕООД. В състава 
на Областния съвет са Николай Георгиев 
– управител на „АВС Инженеринг- Н“ ООД, 
Живко Ангелов – управител на „Диана ко-
мерс 1“ ЕООД, Стоян Проданов – управител 
на „Технострой - инженеринг 99“ АД, и Пе-
тър Петров – управител на „Ерго Консулт” 
ЕООД.

В Контролния съвет са Петър Петров 
– управител на „Инком ПВ“ ООД, Христо 
Христов – управител на „Имсти“ ЕООД, и 
Павлина Колева – „Полисстрой“ ЕООД.

Избрани бяха и делегати за Общо-
то събрание на КСБ. Това са „Инджов 19“ 
ЕООД, „АВС - Инженеринг-Н“ ООД, „Диана 
комерс 1“ ЕООД, „Технострой - инженеринг 
99“ АД, „Ерго Консулт” ЕООД и „Полис-
строй“ ЕООД.

По време на събранието бяха приети 
и план за дейността на ОП за 2020 г., и 
план-сметка за следващата година. В по-
следната точка от дневния ред „Разни“ се 
направи и прие предложението за членове 
в новия Управителен съвет на КСБ от ОП 
Ямбол да бъдат предложени Николай Геор-
гиев и Живко Ангелов.

Снимка авторът
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Надежда Стефaнова, 
ОП на КСБ – Габрово

На 27 септември се 
проведе Общото отчет-
но-изборно събрание на 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България в 
Габрово. Официален гост 
на събитието беше изп. 
директор на КСБ инж. Ми-
рослав Мазнев.

Председателят на 
ОП Габрово Богомил Пе-
тков представи пред 
присъстващите отчета 
на Областния съвет и на 
председателя за периода 
септември 2018 г. – ав-
густ 2019 г. Той заяви, 
че сред основните ини-
циативи на Областното 
представителство са 
организиране на курсове 
по ЗБУТ, работни срещи с 
кметове от областта и с 
директори на училища. „За 
четвърта поредна годи-
на се проведе събитието 
„Достойни наследници на 
майстор Кольо Фичето“, 
което се организира в 
Дряново под патронажа 
на КСБ. На срещата на 
зрелостниците от профе-
сионалните училища при-
състваха 180 випускници 
от седем строителни 
гимназии от страната“, 
добави Петков.

Събранието продължи 
с приемане на отчета за 
приходи и разходи и докла-
да на Контролния съвет за 
периода септември 2018 г. 
– август 2019 г. Гласува-
ни бяха план-програмата 
на ОП на КСБ – Габрово, 
за 2020 г., както и план-

сметката за следващата 
година.

Управителят на стро-
ителната фирма „Хота-
лич“ ООД – Мария Башева, 
бе избрана за председа-
тел на ОП на КСБ - Габро-

во. Тя спечели гласовете 
на мнозинството, като 
представи своята визия 
за бъдещо развитие на 
дейността на Областно-
то представителство. 
Б а ш ева  е  з авъ р ш и л а 
висше техническо об-
разование. Тя има орга-
низационен опит като 
дългогодишен ръководи-
тел „Връзки с общест-
веността“ в Областна 
администрация Габрово 
и познания в областта 
на обществените поръч-
ки и в разработването и 
управлението на десетки 
национални и международ-
ни проекти в сферата на 
конкурентоспособност, 
и н оваци и,  е нер г и й н а 
ефективност, човешки 
ресурси, околна среда. 
Придобила е и 7-годишен 
мениджърски опит като 
управител на строител-
на фирма. 

В състава на ОблС 
влязоха Илиян Димитров 
– „Илстрой“ ЕООД, Сто-
йо Стоев – „Фаворит 96“ 
ООД, Богомил Петков 

– „Мазалат“ ЕООД, Пла-
мен Петров – „Валентин 
Петров 2004“ ООД, Манол 
Манолов – „АМС Кристал“ 
ООД, и Рачо Шейтанов 
„РГС“ ООД. За членове 
на КС бяха избрани Калин 
Петров – „Екипстрой” 
ЕООД, Метин Алиев – 
„Едерисел билдинг” ЕООД, 
и Иван Иванов – „Мегас-
трой” ООД.

Досегашният предсе-
дател на ОП Габрово Бого-
мил Петков, чийто мандат 
изтече, бе предложен от 
доайенът в строителния 
бранш – Петър Петров, за 
член на УС на КСБ. Строи-
телните фирми единодуш-
но подкрепиха номинация-
та.

В края на Общото съ-
брание инж. Мирослав 
Мазнев представи основ-
ните проблеми, по които 
работи Камарата, и по-
стигнатото до момента. 
Присъстващите сподели-
ха трудностите, с които 
се сблъскват в ежедневна-
та работа, и коментираха 
начините, по които КСБ 
може да помогне за реша-
ването им. 

По време на дискуси-
ята стана ясно, че в мо-
мента в ЦПРС са вписани 
73 фирми от областта, 
като 7 от тях са влезли 
в Регистъра през 2019 г. 
Увеличението на броя на 
вписаните фирми се дъл-
жи на промяната в Закона 
за Камарата на строите-
лите от 26.03.2019 г. Чле-
новете на Областното 
представителство в мо-
мента са 62, като 12 от 
тях са новоприети.

Снимки авторът
Мирослав Еленков

За нов председател на 
Областното представи-
телство (ОП) на Камарата 
на строителите в България 
(КСБ) в Бургас беше избран 
инж. Стефан Димитров – 
„Андезит“ ООД, който е 
и член на УС на КСБ. Това 
стана на Общото отчет-
но-изборно събрание на 
местната структура, кое-
то се проведе на 2 октом-
ври. Специални гости на 
събитието бяха инж. Чанка 
Коралска, зам.-кмет на об-
щина Бургас, Вълчо Чола-
ков, областен управител на 
Бургас, инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ, 
инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на УС на 
КСБ, инж. Благой Козарев, 
член на УС и на ИБ на КСБ, 
инж. Любомир Качамаков, 
член на ИБ и на УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ 
– София, и зам.-председател 
на FIEC, и инж. Емил Гигов, 
главен експерт в КСБ.

В началото председате-
лят на ОП на КСБ – Бургас, 
инж. Николай Николов, който 
е и зам.-председател на УС 
на КСБ, направи отчет за 
свършеното през измина-
лата година. „За периода 
Областното представи-
телство поддържаше до-
бри контакти с местната 
власт и издигна авторите-
та на Камарата пред обще-
ството и институциите. 

През цялото време сме се 
стремили да изпълняваме 
прекия план за дейност-
та на ОП на КСБ - Бургас“, 
посочи инж. Николов. „В 
момента общият брой на 
вписаните фирми в ЦПРС е 
414, а членовете на Камара-
та са 157“, информира още 
той. Инж. Николай Николов 
изтъкна и доброто сътруд-
ничество на Областното 
представителство с вест-
ник „Строител“. Той даде 
за пример първата по рода 
си съвместна продукция на 
БНР и в. „Строител“, реа-
лизирана в партньорство 
с областното представи-
телство и община Бургас, 
в която се включи и предсе-
дателят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев.

В края на доклада пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Бургас, изрази своето 
неудовлетворение от голе-
мия брой невписани фирми 
в ЦПРС, които работят в 
сивия сектор.

„Като представител 
на държавата считам, че 
строителният бранш е 
един от най-важните за 
икономиката на страната. 
Много сте активни, което 
е съвсем нормално. Аз също 
съм притеснен от работе-
щите в сивия сектор фирми 
и съм готов да съдействам 
за защита на Вашите инте-
реси“, посочи областният 
управител Вълчо Чолаков.

„Поздравявам Ви за до-
бре свършената работа 
през изминалата година. 
Искам да благодаря на ръко-
водството на Областното 
представителство на КСБ, 
че приема община Бургас 
като партньор и работим 
заедно по много проекти. 
Уверявам Ви, че и занапред 
сътрудничеството ни ще 
продължи“, каза инж. Чанка 
Коралска.

По време на заседание-
то инж. Илиян Терзиев и 
инж. Любомир Качамаков 
в диалог с представите-
лите на местните фирми 
очертаха основните на-
правления в дейността 
на ръководството на КСБ, 
законодателните иници-
ативи и срещи на органи-
зацията с институциите. 
Обсъдени бяха и актуал-
ни проблеми, с които се 
сблъскват местните фир-
ми.

На събитието бяха из-
брани и делегати за Общо-

то събрание на КСБ. Това 
ще са „Билдникс“ ЕООД, 
„Андезит“ ООД, „СРЕГИ“ 
ООД, „СМК – Монтажи“ 
АД, „Комплексни заваръчни 
услуги“ ООД, „Мидия“ АД, 
„Планекс Бургас“ ООД, „Ан-
донов и синове дизайн“ ООД, 
„Термал Инженеринг“ ООД, 
„Пътстрой Бургас“ ЕООД, 
„Бургаска строителна ком-
пания“ АД, „Примо тур“ ООД, 
„Торкрет“ ЕООД, „ТСМ-3“ 

ООД, „Козлодуй“ ООД, „Бо-
шнаков“ ЕООД и „Интерком-
плект – Г“ ЕООД.

В състава на Областния 
съвет влизат инж. Николай 
Николов - „Билдникс“ ЕООД, 
Тодор Андонов - „Термал 
Инженеринг“ ООД, Недялко 
Недялков - „СМК – Монтажи“ 
АД, Кирил Табаков - „Ком-
плексни заваръчни услуги“ 
ООД, Павел Бошнаков – „Бо-
шнаков“ ЕООД, и Людмил 
Митов - „Планекс Бургас“ 
ООД. Членове на Контрол-
ния съвет са Георги Младе-
нов - „СРЕГИ“ ООД, Румен 
Сивков – „ТСМ-3“ ООД, и 
Петър Тодоров - „Бургаска 
строителна компания“ АД.

По време на заседа-
нието бе приет и план за 
дейността на местната 
структура в Бургас през 
2020 г. Направена бе и но-
минация за председател на 
УС на КСБ за предстоящото 
Общо събрание на Камара-
та – това е инж. Илиян Тер-
зиев.

Снимки авторът
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Вестник „Строител“ публикува списъка на стро-
ителите с взетите решения от Комисията за во-
денето, поддържането и ползването на ЦПРС за 

първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 
обхвата на вписване, свиване на обхвата и зали-
чаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на 
разширения Управителен съвет на Камарата на стро-
ителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1268/29.08.2019 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1274/12.09.2019 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

Протокол № 1289/26.09.2019 г. на 
Комисията за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС 

СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС 
З - заличаване

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

Легенда:  

202992785 Гранитоит ПВп

201473798 Сийком Варна ПВп

205725196 ВАЙБ БИЛД ПВп

175146828 МИЛАНЕЗЕ  77 ПВп

130021827 БАРДИ ПВп

202191232 ДИД-11 ПВп

999999149 ЧАЙНА КЪНСТРАКШЪН ФЪРД 

ЕНДЖИНИЪРИНГ БЮРО Ко.

ПВп

203904005 АЙ ДЖИ ПАРТНЪРС ПВп

205243008 КАРТИЛ-25 ПВп

203200314 Еко Консулт Проект ПВп

160118431 СТРОЙ АВТО ПВп

202776862 ДИ ЕС ДЖИ МОДУЛ ПВп

202507869 КУКОВ И КО ПВп

202941919 Юнайтед бау индъстрис ПВп

200051858 ТИ ЕМ СТРОЙ 7 ПВп

104686206 БОС-СТРОЙ ПВп

148149072 МИЛКОВ ИНВЕСТ ПВп

131388694 Комюникейшън Консултинг ПВп

175310487 ЦВЕТЪ ПВп

127583806 ДИ АЙ ДИ - БИЛДИНГ ПВп

822143012 ИВЕЛ-А ПВп

205785610 НИК ВЕСТ 2019 ПВп

202108763 ДЖИ АРТ БИЛДИНГ ПВп

200816048 Вероник - Строй ПВп

205639961 СТРУМА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

204505272 АРКЕЛ ПВп

202053473 ЕМЖИ 81 ПВп

205413081 КРЕПКО 96 ПВп

205403014 СПН КОНСТРУКШЪН ПВп

200230697 Космострой Груп ПВп

202502224 АКАУНТИНГ ЕНД ЛИГЪЛ ХАУС ПВп

148105154 Кар строй РОб

103885963 БУЛКРАФТ РОб

204542452 ДАЛИЯ БИЛД РОб

200540660 МЕРИАН 2003 РОб

202639340 Азимут Спорт РОб

108563496 УСТРА-БЕТОН РОб

108034169 РОДОПСТРОЙ-97 РОб

200595404 ОРИОН БИЛДИНГ РОб

101526851 БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ РОб

115552190 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ РОб

40600234 ОРИОН - РАДИ РАДЕВ СОб

112556835 РАДАНИ СОб

102929894 СИТИ БИЛД СОб

160003297 Лустро 90 СОб

202745799 НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН СОб

130873132 КАСТРО 2 СОб

200175286 ВАНИНА СТРОЙ СОб

202623336 ТЕКОМ ИНВЕСТ СОб

836220141 Метал ПВп

204238378 СИАГРОН ПВп

203624220 ПАГЕМА 2013 ПВп

131432308 ЕВЪР БИЛД АНАСТАСОВИ ПВп

201931854 Хидрогео Системи ПВп

160014087 ТЕРМОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

205597067 КАРИПОВ СТРОЙ ПВп

201808823 Ес Ен Пласт 2001 ПВп

201486201 СТОР ПВп

123746896 БЕТА СТРОЙ ПВп

205711784 ХИДРОСТРОЙ 2020 ПВп

205623505 ХИДРО ЕМ ПВп

203396400 АГРО АТРАКТ - КАТЯ ДИЛОВА ПВп

205793468 ЕКИП СК ПВп

202801080 EМ-СТРОЙ 2013 ПВп

831239547 Нола 7 ПВп

205548604 НСП СТРОЙ ПВп

102679412 СТАНДАРТ - 21 ПВп

204947707 Алекс - Точо Иванов ПВп

128607516 МОНОЛИТ СТРОЙ ПВп

204030200 КОФТИ СТРОЙ ПВп

203380022 МОНИ СТРОЙ 03 ЕООД ПВп

205322740 ТехноПро Инженеринг ПВп

119677540 ЕЛКОМФОРТ ПВп

205229535 МИТСТРОЙ 1 ПВп

205411616 ДЕЛЕВ 17 ПВп

147219297 КАБИЛЕ ГРУП ПВп

831729259 И НТЕРКОНТ И Н ЕНТА Л - 

ИНЖЕНЕРИНГ

ПВп

205701480 ПЕТКОВ СТРОЙ ПВп

147117147 Корект Строй 2000 ПВп

202760573 ЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

115873919 Еко Газ Инженеринг ПВп

202131687 ВЕРТОНИ ПВп

205752304 Строй лукс 2000 ПВп

205078161 БИЛЛ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

204658873 МЕДАЛИЯ ПВп

203479629 СТРОЙ ИНВЕСТ- Д ПВп

101788362 ББД ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

148094512 АЛФА БИЛД ПВп

205800400 ГИС БИЛДИНГ ПВп

203272025 ЕКОВЕНТ ПВп

203546889 Андреев билд ПВп

202486510 МЕГ СТРОЙ ДИМИТРОВ ПВп

203547311 Герил монтаж ПВп

205806563 МАРИНОВ ВИП СТРОЙ ПВп

200990077 7 КЛИЙН ПВп

204928607 АГРУП 4 ПВп

201240541 ЗЕХИРА ПВп

204536570 А и В БИЛД ПВп

201309197 ЕНИВЕЛ ПВп

202520546 Вентория спа ПВп

0009317210536 Строителство и благоу-

стройство

ПВп

203631624 СМ БИЛДИНГ ПВп

125577202 ЕВРО ТИМ 1 ПВп

203284636 ЮРОПИЯН ТРЕЙД ХАУС ПВп

123655293 ДРАГОВИ-ИНВЕСТ ПВп

205440653 Стилстрой Корект 77 ПВп

203989468 СРЕДЕЦ СТРОЙ КЪМПАНИ РОб 

204796422 УЛТРА БИЛД РОб 

131112176 Капитол Груп РОб 

201079522 ВАЛЕО ИНВЕСТ РОб 

205391373 Висмар Инженеринг РОб 

205324086 Ливия7 РОб 

204885682 КОРЕКТ ПИ РОб 

115096057 ИНТЕРКОМПЛЕКС РОб 

204353117 Ел Смарт РОб 

201104210 ЛУКСЪРИ ЛИВИНГ РОб 

125537703 Стройекспрес - НН РОб 

124623284 Строител РОб 

203708444 БОНСТРОЙ РОб 

130097045 ЧАЙКА 99 РОб 

102881474 ДИЕМ-БГ РОб 

822148671 Пътища РОб 

131366349 САНТА МАРИНА СОб

201906947 ГЛ А В Н О  УП РА В ЛЕН И Е 

СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТА-

НОВЯВАНЕ

СОб

130467904 СТАТУС-Н СОб

131294622 РАДМИ 90 СОб

102820635 КРЕДО-Г4 СОб

124133005 Прогрес 99 СОб

103219192 Весела СОб

105027739 Водстрои СОб

103097870 КОНСОРЦИУМ РЕМИ 

ГРУП

СОб

124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ СОб

130917415 СТРОИТЕЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ 

ХОЛДИНГ

СОб

101508611 ГБС БЛАГОЕВГРАД СОб

103044422 Трансстрой Варна СОб

105012737 Универсал-Ж СОб

103148230 ЗСК ДЕВНЯ СОб

115865025 СИТИ БИЛД-2004 СОб

831285719 КЛК ИНЖЕНЕРИНГ СОб

115131202 ДОВЕРИЕ СОб

131060263 ФСБ 2000 СОб

119597069 Българска Хидростроител-

на Компания

СОб

114116076 ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-

ИНЖЕНЕРИНГ

СОб

812067203 Тодор Павлов СОб

831464729 ИЗОЛСТРОЙ СОб

123153718 ТРАКИЙСКИ СТРОИТЕЛ-99 СОб

112522459 ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000 СОб

112606373 ЕЛЕКТРОШОШЕВ СОб

131235613 ХАРБИЧ СОб

103834118 ИНОС ИМПЕКС СОб

120606031 ФУРИ КОМЕРС СОб

200231710 УСТОИ ИНЖЕНЕРИНГ СОб

123632647 КИМ- 2002 СОб

131204831 АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ СОб

030402019 РАНКОНИК- Ранков, Ранкова 

и сие

СОб

131273350 СИТИ ДЖЕНЕРАЛ-1 СОб

200463559 МИРАТ ГРУП СОб

175384523 Профикон България СОб

175222941 КОЗИРОГ - 95 СОб

831686990 ВЕНТИС СОб

836017422 САРАБАШЕВ-М-ДИМИТЪР 

СТАМОВ

СОб

200833802 КИД ПЛЮС СОб

201541384 ОДИН ГАРАНТ СОб

101518025 АЙ БИ СИ - КОНСУЛТ СОб

130596938 Улично осветление СОб

201432883 ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН СОб

105001559 ВИТИН-В СОб

103097831 ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ 

МЕНИДЖМЪНТ

СОб

202622177 КАБЕЛКОМ БГ СОб

200423956 ЕКОЕФЕКТ-2008 СОб

204342601 ИНФРА ЕКСПЕРТ СОб

202288865 Старт инвестмънт груп СОб

203484487 АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ СОб

200265577 МИДИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО

СОб

131321186 БМ СТИЛ СОб

203482059 Булстрой Холд СОб

175153281 ЛАД Инвест Строй СОб

205040926 НИБОСТРОЙ -Б СОб

205053657 НОВА СТРОИТЕЛНА ИДЕЯ СОб

126735244 КИТ СТРОЙ СОб

123656235 БИЛДИНГ 2003 СОб

823089396 АСФАЛТИНГ СОб

811187580 ТАКТ СОб

203557215 СТРОЙПАРК СОб

130236445 НИКАТИ СОб

202510267 Сила Строй 77 СОб

204427119 СТРОЙ СТИЛ 2000 

ИНВЕСТ

СОб

203503838 ДАНАИЛА БИЛД СОб

112597038 ИНФРАСТРОЙ - АВ СОб

126722929 Гарант-Тодор Костадинов СОб

201782442 ДОНЧЕВ ГРУП СОб

200329193 РАДЕВ И СИНОВЕ СОб

202521491 ТОКРИЯ СОб

126092505 МАРСТЕН СОб

202874192 МОНТАЖИ ПРОБГ СОб

203100140 КРАСИ ВД ПВп

200783737 СТЕТА СОЛАР ПВп

203634862 Анияк Билд ПВп

204061807 ЕВРОГРУП 2020 ПВп

112660175 АМ - АС  ЕООД ПВп

201293177 ХАРОН Г ПВп

205511278 ЕСКАЛЕРА 05 ПВп

203555144 ЕМИР 2015 ПВп

999999154 АВАКС ПВп

201677879 РУСЕ СТРОЙГРУП РОб

204128782 БОРИСОВ 75 РОб

200479218 Вендор 85 РОб

121646299 СТОЛИЧНА  СТРОИТЕЛНА 

КОМПАНИЯ

РОб

204243183 Инертстрой Плевен РОб

200411758 Бистрица Билд РОб

131459305 КЗУ-ЗЛМК РОб

123728802 ЕЛИНА  АД РОб

201608790 ЕКЕА РОб

205047041 ЗИТА АБАСТРОЙ РОб

104679005 Мистрал 7 РОб

106594499 БИЛДИНГ ГРУП РОб

205418742 КГ И КО РОб

201609173 ЕЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ РОб

200121819 ПРЕСТИЖ-Н.С РОб

102906123 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 1 РОб

203918478 РЕНДСТРОЙ РОб

200982828 БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009 РОб

200298584 БИЛДИНГ КОРЕКТ 1 РОб

103622364 Нектон 2 СОб

127593840 СД-ВИК ГРУПТИМ СОб

200683181 АВС СТРОЙ - 09 СОб

148055915 ФРАЙБАУ-90 СОб

834052321 Жилфонд-Инвест СОб

201535958 ВиП Строй 11 СОб

203890712 ВИТАСТРОЙ 2014 СОб

121113828 Итем Инженеринг СОб

125537703 Стройекспрес - НН СОб

121063033 Нивел СОб

205701046 СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛ-

СТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

СОб

102851367 Евробилд СОб

831679589 НВГ ГРУП СОб

103852437 Стройкорект СОб

103776330 ЕКСПИРИАН СОб

831555095 РЕСТАВРАЦИЯ СОб

123751772 ТЕНСТРОЙ СОб

123005064 ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ СОб

124623284 Строител СОб

160082946 КРИСТЕХ 84 СОб

112660257 ЕВАСТРОЙ СОб

202543819 КАТБИЛД СОб

201069542 КОНСУЛТ БГ 2010 СОб

148105552 Тракия Строй Инвест СОб

202642315 Елит Строителна Компания СОб

202296660 ЕС-ДЖИ 81 СОб

108010887 Капител - Пантелей Сивков СОб

125580658 АГОРА СОб

811130355 Престиж Бизнес - 93 СОб

115525065 Юпитер - Метал СОб

200030077 ЕВРОСТРОЙ - БГ 2008 СОб

112658224 ЕВРО БИЛДИНГ СОб

118542753 Стройпроект СОб

817013106 ПРОЕКТСТРОЙ -  ПЕТЪР 

ПЕТРОВ

СОб

831270877 ИБЕРИС СОб

102048450 СЛАВИВА-Славчо Славов СОб

130530653 МИРИКАЛ СОб

201801960 ЕВРОБУЛПРОДЖЕКТ СОб

200342276 МЦ - СТРОЙКОМЕРС СОб
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ШЕСТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2019

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 7 октомври 2019 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 20 октомври до 2 ноември 2019 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

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

®
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Александър Андреев, говорител на Централната избирателна комисия: 

Росица Георгиева

Г-н Андреев, как про-
тича подготовката за 
местния вот на 27 ок-
томври? Какво предстои 
до изборния ден?

Към момента органи-
зацията на изборите за 
местна власт протича 
нормално. На 16 септем-
ври изтече срокът, в кой-
то партиите, коалициите 
и инициативните коми-
тети се регистрираха в 
общинските избирателни 
комисии (ОИК). Те имаха 
възможност да регистри-
рат своите кандидати 
за общински съветници и 
кметове на общини и на 
кметства, а в градове, къ-
дето има и районно деле-
ние, като София, Пловдив и 
Варна – и за райони до 24 
септември. 

Предстои да бъдат 
приети методически ука-
зания за секционните из-
бирателни комисии (СИК) и 
Централната избирателна 
комисия (ЦИК) да прове-
де обучение на ОИК. След 
назначаването на члено-
вете на СИК те съответ-
но ще бъдат подготвени 
от ОИК. Разбира се, този 
процес върви паралелно с 
други дейности, свързани 
с организацията – отпе-
чатването на изборните 
книжа и материали, на бю-
летините. 

Избирателите също 
имат задължения и срокове, 
които трябва да спазят. 
Избирателите, желаещи 
да упражнят правото си на 
глас по настоящ адрес, ко-
гато е различен от посто-
янния им, имат възможност 
до 12 октомври да подадат 
заявление в съответната 
общинска администрация 
по настоящ адрес. Въз ос-
нова на подаденото заявле-
ние те ще бъдат включени 
в списъците за гласуване 
по настоящ адрес, като ще 
бъдат заличени от този, в 
който фигурират по посто-
янен. Избиратели с трайни 
увреждания, които не им 
позволяват да гласуват в 
секция, могат да подадат 
заявление за гласуване с 
подвижна избирателна ку-
тия до 12 октомври.

 
Какъв ще е редът, по 

който ще се осъществява 
гласуването?

В предстоящите мест-
ни избори ще се гласува с 
хартиени бюлетини за три 
вида избори – за кметове 
на общини и на кметства, 
общински съветници, а в 
София, Пловдив и Варна - и 
за управници на районите. 

Различното от пре-
дишния местен вот през 
2015 г. е, че след изменени-
ята в Изборния кодекс от 
2016 г. в бюлетината има 
и квадратче „не подкрепям 
никого”. Такива гласове ще 
бъдат действителни, ще 

се отчитат в общата из-
бирателна активност, но 
не и за определен претен-
дент. Друга особеност е, 
че номерата в кръгчетата 
на кандидатите за общин-
ски съветници в бюлетина-
та ще започват от 101 до 
максималния брой кандида-
ти, които могат да бъдат 
издигнати. Например най-
голям е броят за София, 
където Общинският съвет 
има 61 членове. 

Всъщност новите неща 
са свързани с бюлетините, 
а самото гласуване няма 
да протича по-различно от 
друг път. Най-важното е 
хората да се информират 
за участващите в избори-
те партии, коалиции или 
независими кандидати, 
преди да влязат в секции-
те, и тогава да дадат гла-
са си.

Гласуването се извърш-
ва със знак Х или V с хими-
кал пишещ със син цвят 
в квадратчето с номера 
пред името на партията, 
коалицията или местната 
коалиция, или независим 
кандидат – в бюлетината 
за общински съветници или 
пред името на кандидата 
за кмет на община, район 
или кметство. Ако желае 
да даде предпочитание на 
даден кандидат от канди-
датската листа на пар-
тия, коалиция или местна 
коалиция, той може да 
направи това като отбе-
лежи знак Х или V с хими-
кал пишещ със син цвят в 
квадратчето с номера на 
кандидата. Имената и но-
мерата на кандидатите 
от съответната листа из-
бирателят може да намери 

пред изборното помещение 
и кабината за гласуване.

 
А с гласоподаватели-

те с двойно гражданство 
как ще се процедира?

Ако едно от тях е бъл-
гарско, по силата на закона 
те се третират като бъл-
гарски граждани и могат 
да гласуват, ако имат по-
стоянен и настоящ адрес 
на територията на Бълга-
рия, и към 26 април 2019 г. 
един от тези адреси е на 
територията на община-
та, където искат да гла-
суват. През 2015 г. важаха 
същите правила за уседна-
лост за българските граж-
дани.

Как протече реги-
стрирането на участни-
ците в изборите? Имаше 
ли нарушения?

В ЦИК бяха регистри-
рани общо 59 партии и 7 
коалиции. Вписването на 
кандидатите за отделни-
те видове избори в различ-
ните 265 общини се праве-
ше в ОИК по места. 

Като цяло не може да 
се каже, че е имало съ-
ществени проблеми. Жал-
бите бяха в рамките на 
нормалното. Основните 
възражения бяха свързани 
с регистрацията – че не са 
взети предвид пълномощ-
ни, има непопълнени или 
неподпечатани заявления 
на кандидати или местни 
коалиции. 

Новост тук е, че мест-
ните коалиции не могат 
да имат свободно избрано 
от тях име, а трябва да е 
наименованието на една 
от формациите, които са 

включени в състава им. 
Имената на останалите 
участници трябва да бъ-
дат поставени в скоби. По 
този въпрос имаше много 
запитвания в ЦИК.

А има ли отказани ре-
гистрации?

Да, има и такива зара-
ди несъответствие в доку-
ментите, които са подаде-
ни. В случаите, в които са 
били установени подобни 
пречки, ЦИК е потвърдила 
решенията на ОИК. Но бро-
ят на жалбите и сигнали-
те, които пристигнаха при 
нас, не е толкова голям. 
Това не ни позволява да 
правим някакви по-сериозни 
обобщения или изводи, дали 
има някакъв проблем или не.

Предизборната кампа-
ния започна преди седми-
ца. Има ли вече сигнали за 
нередности? 

Кампанията започна на 
27 септември и ще продъл-
жи до 24 ч на 25 октомври. 
На 26 октомври е денят за 
размисъл и в него не може 
да се прави предизборна 
агитация. Към момента 
тя тече спокойно и се на-
дявам така да бъде до са-
мия край. 

В деня за размисъл не 
може да се провежда аги-
тация. Социалните мре-
жи обаче възприемат ли 
се като начин за оказване 
на въздействие?

По силата на Избор-
ния кодекс те не предста-
вляват медийни услуги. В 
тази връзка контролът 
от страна на ЦИК по от-
ношение на съдържание-

то, което се публикува, е 
ограничен. Това не озна-
чава, че ние като орган в 
случаите, когато е имало 
предизборна агитация, 
която използва агресивни 
средства на влияния върху 
избирателите или наруша-
ва добрите нрави, не сме 
се произнасяли. Аз винаги 
съм подчертавал, че дори 
там кампанията трябва 
да е толерантна и да се 
спазват правилата за во-
денето й.

Какви са сроковете, в 
които изборите трябва 
да приключат окончател-
но с оглед на това, че на 
места вероятно ще се 
проведе и втори тур?

Съгласно Изборния 
кодекс втори тур се про-
вежда до 7 дни след пър-
вото гласуване, или той 
най-късно може да бъде на 
3 ноември. Окончателните 
резултати ще се обявяват 
от ОИК, като те трябва 
да обобщят данните до 
48 часа след приключване 
на гласуването. След това 
те предават протоколите 
в ЦИК, а ние от своя стра-
на ще направим повторно 
въвеждане на данните. Ако 
не са обжалвани резулта-
тите от изборите пред 
административен съд, в 
съответната община ще 
приключат в рамките на 7 
дни след провеждането им.

В София се предвиж-
да промяна на мястото, 
където ще се предават 
изборните книжа.

Към момента не може 
да се каже къде ще се при-
емат документите. Това 

зависи от ОИК в Столич-
ната община, както и Об-
ластната администрация 
на област София-град. 
Това, което ЦИК успя да 
направи, за да се избегне 
забавяне при предаването 
на изборни книжа и мате-
риали, е да приеме решение, 
с което се определят три 
пункта. Но дали ще става 
на едно място в три точ-
ки или в три различни зали, 
е въпрос, който стои. А и 
нашето решение още не е 
влязло в сила, защото се 
обжалва от две политиче-
ски формации.

 
Бюджетът за пред-

стоящите местни избори 
е най-високият до момен-
та. Все пак достатъчен 
ли ще е той за безпро-
блемното провеждане на 
вота?

На този въпрос ще мо-
жем да отговорим след 
приключването на избо-
рите, когато бъде напра-
вен анализ. При всички 
случаи план-сметката е 
приета. По отношение на 
бюджета може да кажем, 
че Министерският съвет 
(МС) прие по-висока сума 
за възнаграждение на се-
кционните и общинските 
комисии. Това беше напра-
вено след предложение от 
наша страна, което беше 
съгласувано с министъра 
на финансите и с МС. Счи-
таме, че е правилно, защо-
то от 2011 г. до момента 
възнагражденията не са 
актуализирани и не отго-
варяха на повишаването 
на стандарта на живот, 
на минималната работна 
заплата за страната. 

На предходните избори 
членовете на СИК получа-
ваха възнаграждение само 
за участието си в изборния 
ден и при предаването на 
книжата и материалите 
след вота. Но те отделят 
от своето време и анга-
жименти и в рамките на 
обученията, както и преди 
вота, когато се подреждат 
помещенията. Всички тези 
въпроси бяха поставени на 
обсъждане в ЦИК и ние изля-
зохме с решение за повиша-
ване на възнагражденията 
на членовете на ОИК. Адек-
ватното възнаграждение е 
една от мерките, с която 
може да подобрим изборния 
процес и да няма затрудне-
ния при приемането на из-
борните книжа и материа-
ли. Очакваме по-образовани 
хора да участват в СИК, 
да влязат в тях, а това от 
своя страна да доведе до 
качествена промяна и до 
решаване на проблемите, 
които до момента сме сре-
щали - като смяната на чле-
нове на комисии в последния 
момент или неправилното 
попълване на протоколите. 
Дали ще постигнем целите, 
които искаме, предстои да 
видим.

Снимка Румен Добрев
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Тихомир Станев

Темата за обезщете-
нието по бонд гаранциите 
винаги е деликатна, защото 
никой не иска да се стига 
до нея. Причината е, че се 
стартират процедури, кои-
то са тежки за всички по ве-
ригата. Страните по бонд 
гаранцията – възложител, 
изпълнител и застрахова-
тел, искат проектите да 
се изпълняват качествено 
и в срок. За съжаление има 
случаи, при които се стига и 
до претенция от страна на 
възложителя, колкото и да не 
е желателно.

В настоящия материал 
ще разгледаме процедурата 
по изплащане на обезщете-
ние от застрахователя към 
възложителя под формата на 
следните въпроси:

1. Какво е условието, за 
да има изплащане на обезще-
тение?

2. Каква трябва да е пре-
тенцията за плащането?

3. Колко е размерът на 
изплащането?

4. Какви срокове трябва 
да се спазят при изплащане?

5. Какви задължения има 
изпълнителят при плащане?

6. Какво трябва да се 
знае при съдебна или адми-
нистративна процедура?

Важно! Бондът е трис-
транен договор, в който 
участват възложител, из-
пълнител и гарант по сдел-
ката в лицето на застра-
хователя. Всяка една от 
страните има своите права 
и задължения, „вплетени“ в 
бонда.

За да има плащане по 
бонда, трябва да са настъ-
пили определени събития и 
да се задействат съответ-
ните процедури, за да може 
възложителят да бъде обез-
щетен поради виновното 
неизпълнение на договора от 
страна на изпълнителя.

1. Какво е условието, за 
да има изплащане на обез-
щетение?

Застрахователното 
събитие настъпва в случа-
ите, когато по наличните 
покрития по следните видо-
ве гаранции – за участие в 
публичен търг или процедура 
за възлагане на поръчка; за 
авансово плащане; за добро 
изпълнение; за поддръжка; за 
доставка на стоки или из-
вършване на услуги; и други 
гаранции, одобрени изрично 
от застрахователя – има 
представени безспорни 
писмени доказателства за 
настъпването на обстоя-
телства, при които според 
гаранционния договор въз-
никва неотменимо задълже-
ние за плащане. 

Единствено при гаранци-
ята за митническите задъл-
жения е малко по-различно. 
При тях трябва да има вля-
зло в сила постановление за 
принудително събиране на 
митнически задължения или 
друг равносилен акт с равно-
стойно правно значение, със-

тавен срещу изпълнителя по 
реда на Закона за митници-
те и Правилника за прилага-
не на Закона за митниците. 

2. Каква трябва да е 
претенцията за плащане-
то?

За предявяване на пре-
тенция за изплащане на за-
страхователно обезщете-
ние възложителят подава до 
застрахователя заявление 
по образец, придружено с 
декларация, че гарантира-
ната сума е изискуема, за-
едно с всички документи, 
доказващи точния размер на 
претърпените загуби и ос-
нованието и размера на пре-
тендираното обезщетение, 
както и пълни и точни данни 
за банковата сметка, по коя-
то желае да получи застра-
хователното обезщетение. 

Важно! Претенцията 
трябва винаги да е писмена 
и да е спазена процедурата 
на застрахователя.

3. Колко е размерът на 
изплащането?

Застрахователят запла-
ща застрахователно обез-
щетение на застрахования 
до размера на гаранционна-
та сума, записана в догово-
ра. Размерът на обезщете-
нието не може да надвишава 
стойността на щетата, 
нанесена на бенефициента 
поради неизпълнение задъл-
женията на застрахования, 
както и не може да надвиша-
ва посочената в полицата 
застрахователна сума.

За размера на обезще-
тението застрахователят 

трябва да съобрази дали не 
се дължи обезщетение по 
друга застраховка при него 
самия или при друг застрахо-
вател, както и да калкулира 
събраното до момента от 
предоставените по договора 
банкови гаранции.

Заедно с претенцията за 
изплащане на обезщетение 
възложителят предоставя 
на застрахователя деклара-
ция, в която се уточняват 
задълженията по договора, 
които не са изпълнени или са 
непълно и/или некачествено 
изпълнени, както и кратко 
описание на договорната 
вина на изпълнителя и опре-
делянето на действителна-
та стойност на понесената 
щета. 

Важно! Какво трябва 
да знаем за договорната 
вина?

Основанието за възник-
ване на отговорност за вре-
ди е винаги неизпълнението 
на един съществуващ дълг. 
Този дълг може да има разли-
чен произход. И според това 
отговорността за вреди 
бива или договорна, или из-
въндоговорна (деликтна). 
При бонд гаранциите гово-
рим за договорна отговор-
ност.

Предпоставки на дого-
ворната отговорност:

1. Наличност на вина у 
увреждащия и се изхожда от 
принципа, че без вина няма и 
отговорност.

2. При договорната отго-
ворност вината на уврежда-
щия се предполага до доказ-
ване на противното. 

3. Целта на договорната 

Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.

Кои са елементите по изплащането?

отговорност е да компенси-
ра вредата, която увредени-
ят е понесъл, в случая това е 
възложителят.

4. Петте елемента на 
фактическия състав на въз-
никване на отговорността 
са:

а) поведение;
б) вреда;
в) причинна връзка м/у 

поведение и вреда;
г) противоправност;
д) вина. 
Важно! Неизпълнението 

може да бъде два вида – пъл-
но и неточно. 

Пълното неизпълнение 
настъпва, когато изпълни-

телят не е изпълнил нищо 
по договора. Неточното 
от своя страна може да 
бъде неизпълнение в ка-
чествено отношение или 
още лошо изпълнение, из-
пълнение със забава или 
още неточно във времето 
и последното - частично 
изпълнение.

Само при положение, че 
неизпълнението на догово-
ра се дължи на виновното 
поведение на изпълнителя, 
то той ще отговаря за вре-
дите. Задължението на поп-
равяне на вредите е послед-
ваща отговорност, която 
възниква, когато е нарушено 
задължението по договора, 
но тъй като изпълнителят 
не може да го осъществи, 
тогава възложителят пре-
тендира за обезщетение 
към застрахователя.

В случаите, когато га-
ранционното задължение е 
определено в чуждестранна 
валута, обезщетението се 
изплаща в същата валута 
по фиксинга на БНБ в деня на 
плащането по посочена от 
него банкова сметка.

4. Какви срокове тряб-
ва да се спазят при изпла-
щане?

Крайният срок за пре-
дявяване на претенция от 
възложителя за изплащане 
на обезщетение пред за-
страхователя е датата на 
изтичане на валидността на 
издадената застраховател-
на полица. Срокът за изпла-
щане на обезщетението е 
до 15 (петнадесет) работни 
дни от получаване на доку-
ментите, удостоверяващи 
застрахователната пре-
тенция по основание и раз-
мер. След този срок трябва 
да се изплати размерът на 
обезщетението или застра-
хователната сума.

Когато не са предста-
вени всички писмено поис-
кани документи, застрахо-
вателят се произнася по 
своя вътрешна процедура 
не по-късно от 6 месеца от 
датата на предявяването на 
претенцията. 

5. Какви задължения 
има изпълнителят при пла-
щане?

При настъпване на за-
страхователно събитие из-
пълнителят е длъжен да:

- уведоми писмено за-
страхователя не по-късно 
от 24 часа след като му е 
станало известно за на-
стъпването на застрахова-
телно събитие;

- да вземе всички разум-
ни и целесъобразни мерки за 
намаляване и/или огранича-
ване размера на финансови-
те загуби; 

- да изпълни всички пис-
мено дадени му указания от 
застрахователя.

 
6. Какво трябва да се 

знае при съдебна или адми-
нистративна процедура?

Когато е в ход съдебна 
или административна про-
цедура, от резултатите на 
която зависи определяне на 
основанието или размера на 
застрахователното обезще-
тение, застрахователят се 
произнася след приключване-
то на тази процедура. 

7. Заключение
Наистина бонд гаран-

циите са замислени като 
инструмент, по който да 
няма налични претенции и 
изплащане на обезщетения, 
но въпреки това се случват 
претенции.

Хубаво е да се знаят еле-
ментите, по които става 
самото изплащане на обез-
щетението към възложите-
ля. Все пак тази гаранция се 
издава в негова полза, за да 
му гарантира, че ресурсът, 
който е разходен по поръч-
ката, няма да бъде загубен.

В следващи броеве на 
вестник „Строител“ ще раз-
гледаме какви други изключе-
ния имат бонд гаранциите и 
какви са задълженията на 
възложителя по този трис-
транен договор. 

П.П. Ако имате казус или 
проблем с гаранциите, пи-
шете ни или се обадете на 
0882 400 071, за да го обсъдим 
с препоръка и становище.
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Управляващият орган 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
- 2020“ е одобрил за фи-
нансиране предложението 
„Подобряване на социал-
ната инфраструктура 
във Варна“ за ремонт и 
оборудване на два блока. В 

тях в момента се помеща-
ва Приютът за временно 
настаняване на бездомни и 
социално слаби лица и Кри-
зисният център за деца, 
съобщиха от пресцентъра 
на общината.

Проектът е на стой-
ност 3,3 млн. лв., от които 
безвъзмездната финансова 
помощ от ЕС е 2,8 млн. лв., 
а останалите средства са 
собствен принос. Основ-

ната цел е подобряване на 
условията за предоставя-
не на социалните услуги за 
потребителите. Предвиж-
да се основен ремонт на 
сградата, по-високи енер-
гийни характеристики, 
осигуряване на достъпна 
архитектурна среда. 

Към  момента по проек-
та са обявени тръжните 
процедури за избор на из-
пълнители на инженеринга 

Около 350 дка са 
предвидени за изграж-
дането на индустриал-
на зона в Благоевград. 
Приблизително 250 от 
тях са частен имот, 
който ще бъде закупен 
от „Национална компа-
ния индустриални зони“ 
ЕАД. „Още 115 дка да-

ваме като общинска 
земя. Тя се намира в 
района на бившите че-
решови градини. Тоест, 
ще разполагаме с дос-
татъчно голям терен. 
Община Симитли също 
има около 300 – 350 дка, 
които можем да обеди-
ним с нашите“, посочи 

кметът Атанас Кам-
битов. Той отбеляза, 
че може да се направят 
и две отделни зони, но 
е по-добре да бъде една 
обща. 

„В Брюксел винаги 
препоръчват да рабо-
тим съвместно със 
съседни общини, за-

щото регионалният 
критерий за финанси-
ране на по-късен етап 
ще бъде предимство. 
В момента с кмета 
на Симитли Апостол 
Апостолов мислим как 
ще бъде най-изгодно 
за всички“, подчерта 
Камбитов. 

С над 13 млн. лв. от 
ОП „Наука и образова-
ние за интелигентен 
растеж 2014 – 2020” в 
Института по робо-
тика към БАН се прави 
Център за компетент-
ност в София. Ремон-
тите са привършени, а 
първите машини вече 
са пристигнали. В това 
лично се убеди Витория 
Алиата ди Вилафранка, 
директор в Главна ди-
рекция „Регионална и 
селищна политика“ на 
Европейската комисия, 
отговарящ за укрепва-
нето на администра-
тивния капацитет и 
изпълнението на про-
грамите в България, 
Хърватска, Румъния 
и Унгария. С нея бе и 
зам.-министърът на об-
разованието и науката 
Карина Ангелиева. „Ев-

ропейската комисия е 
извънредно доволна от 
прогреса по проектите, 
а работата на българ-
ските учени може да 
служи за пример на дру-
гите страни от ЕС“, 
заяви пред журналисти 
Ди Вилафранка. 

Акад.  Чавдар Ру-
менин информира, че 
в центъра,  наречен 

„Квантова комуника-
ци я ,  интелигентни 
системи за сигурност 
и управление на риска”, 
вече е пристигнала ма-
шина, която ще се из-
ползва за предсказване 
на срутища, свлачища 
и земетресения. „Ще се 
изпитват образци, ще 
се регистрира пото-
кът от наночастици, 

които те генерират, а 
спектърът им ще по-
казва кога ще настъпи 
разрушение. При друго 
изследване ще се раз-
играват високотехно-
логични ситуационни 
игри и с помощта на 
най-новите постиже-
ния на сензориката и 
металознанието ще 
се предвижда кога и 
как ще действат евен-
туални терористи“, 
обясни той. Институ-
тът ще помага и на 
медицината за борба с 
пандемията на нашето 
време - рака. Лечение-
то, при което ще се из-
ползват наночастици, 
вече не е фантастика 
и научните експери-
менти са напреднали в 
Италия, САЩ, Франция. 
В центъра ще работят 
75 учени. 

С почти 1 млн. лв. от държав-
ния бюджет започва обновление-
то на градския парк в Банско. 
Идеята е за ремонт на същест-
вуващо изкуствено езеро в пар-
ка и зелените площи и ще бъде 
реализирана на два етапа. При 
първия, който ще се изпълнява 
от местната фирма „Лесострой 
2010“ ЕООД, ще се реконструира 
водният басейн и алеите около 
него. Ще се укрепят основата 
и бреговете, ще се подменят 
преливниците и електрическа-
та инсталация, ще се монтират 
хидроизолация и система с дре-
нажна вода, която ще се аерира, 
за да не се заблатява, а плаващ 
фонтан и декоративно осветле-
ние ще са новите атракции.

Междувременно бе официал-
но открит и нов мост над река 
Глазне, изграден на място, къде-

то придошлата през 2016 г. вода 
отнесе старото съоръжение. 
Финансирането е от бюджета на 
община Банско и е на стойност 
82 000 лв. Конструкцията е сто-
манена и сглобяема от 2 главни и 
второстепенни греди. Парапети-
те са майсторски изработени от 
ковано желязо, а метални фенери 
в ретро стил допълват визията и 
внасят европейски привкус. 

Изпълнението е част от по-
голям проект за реката, който е 
изцяло приключен. За него с по-
становление на Министерския 
съвет от Междуведомствена-
та комисия за възстановяване 
и подпомагане бяха отпуснати 
554 600 лв. за изграждане на над 
300 м подпорни стени по поречи-
ето на територията на града. 
Общината съфинансира обекта 
с 237 000 лв.

За юни, юли и август тази 
година „ЧЕЗ Електро България“ 
АД отчита 15% ръст на интер-
нет плащанията спрямо същия 
период на 2018 г. 292 хил. бито-
ви клиенти са използвали банки, 
интернет, терминални устрой-
ства или мобилния си телефон, 
за да платят сметките си за 
ток. Броят на транзакциите за 
периода юни - август е 873 928, 
с което са достигнати близо 
19% от общите плащания през 
тези месеци. Статистиката 
е регистрирала и ръст от 15% 
при интернет преводите – бли-
зо 625 000, спрямо юни – август 
на 2018 г. Чрез директен дебит 
са осъществени 183 743 плаща-
ния, а 65 241 са извършени по 
банков път.

„Безкасовите начини на 
плащане спестяват време и 
усилия на потребителите и ги 
правят независими. Средно на 
месец 280 000 клиенти на „ЧЕЗ 
Електро България“ АД се въз-
ползват от предлаганите от 
дружеството 9 начина за без-

касово плащане - по банков път 
чрез директен дебит, банкомат 
или платежно нареждане, по 
интернет чрез интернет бан-
киране, системите на ePay.bg, 
ОББ, Icard.bg и Транскарт или 
директно през сайта на ЧЕЗ, с 
sms през системите на ePay и 
Icard, които дават на клиенти-
те и достатъчно сигурност“, 
заявиха от компанията.

Подробна информация за 
възможностите може да се 
получи в най-близкия център за 
обслужване на клиенти на „ЧЕЗ 
Електро България“ АД, на те-
лефонна линия 0700 10 010, на 
info@cezelectro.bg, както и на 
сайта на компанията www.cez.
bg, секция „За клиента“.

С водосвет започна изгражда-
нето на подлез при жп прелеза в 
благоевградския квартал „Грама-
да“. На церемонията за първата 
копка присъстваха жители от ра-
йона, които разказаха, че от го-
дини чакат да се реши проблемът 
с преминаването през прелеза. 

Строителството на подлеза 
е част от мащабен проект за 
интегриран градски транспорт. 
С него ще бъдат осигурени и над 
80 информационни табла, които 
ще посочват разписанието на ав-
тобусите. Предстои да бъдат ку-
пени повече от 50 джипиеса. Ще 
се направи и контролен пункт, къ-
дето да се получава и обработва 
информацията за движението на 
автобусите от градския транс-
порт. 

Финансирането е осигурено 
по ОП „Региони в растеж 2014 – 

2020“, като срокът за СМР е 30 
месеца.

и на строителния надзор.
„Това е поредният со-

циален проект, който об-
щина Варна реализира с 
европейско финансиране. 
Другите са - изграждане на 
Център за грижа за лица с 
различни форми на демен-
ция, както и на Дневен 
център за подкрепа на лица 
с деменция и техните се-
мейства. Разкрит ще бъде 
и Дневен център за лица с 
множествени увреждания. 
Подписан е и договор за 
патронажна грижа за 495 
лица социална здравна ин-
тегрирана услуга“, съобща-
ват още от пресцентъра 
на местната администра-
ция.
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До края на месеца ще 
приключи ремонтът на ули-
ца „Индустриална” в Мон-
тана. 3,5-километровото 
трасе е почти завършено, 
въпреки че заради обжал-
вания на процедурата за 
избор на изпълнител рабо-
тата стартира със закъс-
нение. 

Проектът е определян 
като едно от предизвика-
телствата на строител-
ния сезон. Около 3 млн. лв. 
са инвестирани в обекта, 
като средствата са от 
държавния бюджет. Общи-
ната със собствени сили 
е почистила терените 
между пътното платно и 
жп линията, които са соб-
ственост на Национална 
компания „Железопътна 

инфраструктура”.
В района се намират 

най-големите производ-
ствени и складови фирми, 
които работят на терито-
рията на общината. Зара-
ди двата завода в края на 
шосето там ще бъде напра-
вен прелез. Средствата за 
неговото построяване са 
събрани от дарителска кам-
пания, инициирана от кме-

та, а очакванията са така 
да се намали трафикът от 
товарни и леки автомоби-
ли, които сега преминават 
през града, за да стигнат 
до промишлената зона.

Друга знакова за Мон-
тана улица  - „Извора”, 
която е най-старата в 
населеното място, се пре-
образява благодарение на 
жест, направен от 92-го-

дишен емигрант. Кирил Ма-
ринов от с. Винище е дарил 
320 хил. лв. с инструкция да 
бъдат инвестирани в пре-
асфалтиране на шосето до 
площад „Славейков“ и в из-
граждане на пешеходна зона 
в района на историческото 
място, около което се е за-
родил градът преди хилядо-
летия. Ремонтът трябва да 
приключи до октомври.

Започна изпълнението на 
рекултивация в Равда. Сме-
тището там обхваща площ 
81 500 кв. м земи с нарушена 
структура в резултат на 
дългогодишното натрупване 
на отпадъци. Количеството, 
което подлежи на предепони-
ране, е 586 500 куб. м.

Строително-монтажни-
те работи включват осво-
бождаване от слоя отпадъци, 
оформяне тялото на депото 
посредством предепониране, 
уплътняване и подравняване, 
изграждане на газоотвежда-
ща система, изпълнение на 
горен изолиращ екран - ми-
нерален запечатващ пласт, 
на система за повърхностно 
отводняване и такава за мо-
ниторинг. Минералният за-
печатващ пласт ще бъде за-
щитен от преки атмосферни 
влияния чрез изграждане на 
рекултивиращ такъв. 

Общата стойност на 
СМР е над 3,7 млн. лв., от 
които приблизително 3,1 
млн. лв. са от ПУДООС. Об-
щина Несебър осигурява ос-
таналите 600 хил. лв., както 
и средствата за авторски 
и независим строителен 
надзор на обекта. Предви-
деният срок за работа е 6 

месеца, а дейностите за ре-
ализиране на биологичната 
рекултивация ще се извърш-
ват в продължение на още 2 
години след това.

Междувременно на сре-
ща на междуведомствена 
комисия е разгледан проект 
за рекултивация на бившето 
сметище над жк „Бистрица“ 

в Дупница, което от месе-
ци гори. В заседанието са 
участвали представители 
на общината, РДНСК - Кюс-
тендил, РИОСВ – Перник, и 
др. Комисията е одобрила 
границите за обекта, който 
трябва да бъде обхванат. 

„Продължаваме проце-
дурата с възлагане и пос-
ледващото финансиране за 
стартиране на дейността. 
Имаме писмо от МОСВ, с 
което ни информират, че 
в Индикативната годишна 
работна програма за 2019 г. 
на ОП „Околна среда 2014 – 
2020“ е включена процедура 
чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ. Крайният срок за 
извършване на същинските 
работи на закритото депо 
в местност Злево е 2020 г.“, 
каза и.д. кмет на Дупница 
Олга Китанова.

Започва ремонтът 
на 12 км от третоклас-
ния път III-207 Тервел 
– Честименско. Учас-
тъкът, който ще се 
обновява, свързва об-
ластите Добрич и Си-
листра. Той преминава 
през урбанизираната 
територия на Тервел и е 
част от околовръстния 
път на града, продължа-
ва към с. Честименско 
и завършва при грани-
цата със съседната об-
ласт Силистра в посока 
с. Алеково.

Предвидените дей-
ности ще се изпълня-
ват от пътноподдър-

жащото дружество, с 
което АПИ има договор 
за републиканските пъ-
тищата на територия-
та на област Добрич. 
Те включват нова ас-
фалтова настилка, бор-
дюри, маркировка и т. н. 
Общата инвестиция е 
близо 9 млн. лв. с ДДС и 
средствата са от бю-
джета на Агенция „Път-
на инфраструктура“ 
(АПИ). Строителните 
работи ще продължат 
през следващата годи-
на, като тази СМР ще 
се изпълняват основно 
на територията на Тер-
вел.

От 7 октомври ще 
започнат строително-
монтажните работи 
по реконструкцията на 
ул. „Николай Хрелков“ 
в София – от ул. „Бой-
чо Бойчев“ до ул. „760“ 
в район „Овча купел“. 
Проектът предвижда 
отстраняване на съ-
ществуващата паваж-
на настилка и основа и 
заменянето й с асфал-
тобетонова, изграж-

дане на дъждоприемни 
шахти за отводнява-
не на платното, нова 
канализация и рекон-
струкция на същест-
вуваща шахта, в която 
ще се осъществи зау-
стването. 

Изпълнителят на 
ремонта „ГБС-Инфра-
структурно строител-
ство“ АД ще разполага 
със 120 дни за завърш-
ване на обекта.

586 500 куб. м отпадък ще бъдат извозени преди същинското 
строителство

Община Търговище възложи 
изготвяне на технически ин-
вестиционни проекти за бла-
гоустрояване на два квартала 
на територията на града. След 
проведена през май обществена 
поръчка са сключени договори с 
двама изпълнители, съобщиха 
от администрацията на кмет-
ството.

Възложени са разработки за 
квартал „8“ - между бул. „Мит-
рополит Андрей“ от север, ул. 
„Скопие“ от запад, нова улица 
от юг и общински поземлени 
имоти от изток. Теренът е с 

площ от 26 дка. Другият проект, 
който трябва да обхване 9,6 дка, 
е за благоустрояване на част 
от квартал „95” - между улиците 
„Братя Миладинови“ от север, 
„Дамян Груев“ от запад, „Средна 
гора“ от юг и частни поземлени 
имоти от изток. 

Целта е да бъдат оформени 
места за паркиране, обслужващи 
алеи, тротоари и озеленяване. При 
необходимост ще се предвиди ре-
конструкция на съществуващите 
инженерни мрежи и съоръжения и 
ново осветление, а в квартал „8” е 
заложена и детска площадка.

Завърши реконструк-
цията на Дома за стари 
хора в бившето воен-
но поделение в Шумен. 
Сградите са санирани, 
обновени са покривите, 
обособени са зали за 
физиотерапия и масаж, 
тангентор, физкултурен 

салон за до 15 души, кух-
ненски бокс за трудоте-
рапия, стая за свиждане, 
библиотека и хоби зала 
за 24 души, кабинети за 
медицински сестри и са-
нитари. Има и помещения 
за социален работник, 
манипулационна, лекар-

ски кабинет, бръснаро-
фризьорски салон и др. 

В целия комплекс е 
изградена централна 
климатизация на базата 
на газови термопомпи 
– иновативна техноло-
гия за отопление и ох-
лаждане, която тепърва 

навлиза в България.  В 
Дома са направени още 
централен хидрофор с 
резервна вода, интер-
нет, кабелна телевизия, 
комуникационна система 
за повикване от стаите 
на домуващите, беседка 
навън и др.

Възможни са два 
варианта за укрепване 
на моста над р. Мари-
ца в Пазарджишко. Ин-
ститутът по пътища 
и мостове ще реши по 
кой от тях ще бъдат 
възстановени греди-
те на съоръжението. 
По време на парла-
ме н т ар е н  кон трол 
министърът на реги-
оналното развитие и 
благоустройството 
Петя Аврамова обяс-
ни, че предложенията 
са направени след об-
следване и огледи на 
моста с участието 

на специалисти кон-
структори. Пътнопо-
ддържащата фирма 
ще разработи проект, 
включващ и  всички 
останали необходими 
рехабилитационни дей-
ности.

Очаква се до края 
на  годината  да  се 
уточнят СМР и тяхна-
та стойност. Съобраз-
но нужните средства 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ ще търси 
варианти за включване 
на моста на път II-37 в 
ремонтната програма 
през 2020 г.

Работи се и на историческата ул. „Изгрев“
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С 493-футовата кула Bjarke Ingels Group доказват, че може да се строи без заден вход
Страницата подготви 
Елица Илчева

Преди почти десетилетие е 
възложено на Bjarke Ingels Group 
предизвикателството да про-
ектира сграда сред лабиринта 
от пътища и рампи на Ванку-
вър. Днес, когато шофирате 
през моста Granville в центъра 
(участък, който пресича False 
Creek – воден обем, разположен 
противоположно на пристани-
щето във Ванкувър), това, кое-
то привлича вниманието, не е 
морето или заснежените пла-
нини на заден план, а 493-фу-
товата конзолна жилищна кула 
Vancouver House, която се из-
вива и завърта нависоко към 
небето. 

Екстериорът вече е завър-
шен в основни линии и остават 
само няколко панела. Проектан-
тите разясняват, че изразител-
ната форма на сградата е намек 
за околната среда около нея. За 
своя дизайн студио Ingels тряб-
вало да вземе предвид дълъг спи-
сък от проблеми, включително и 
това, че обектът трябвало да 
не ограничава със силуета си 

дневната светлина в квартал-
ния парк. 

Резултатът е 59-етажна 
кула, която изглежда обърната 
с главата надолу, но всъщност 
се издига от плътна триъгълна 
форма и постепенно се тран-
сформира в правоъгълник, кога-
то достига върха. Ingels описва 
Vancouver House като „съвреме-
нен потомък на сградата Flatiron 
в Ню Йорк.“ 

Обстановката предоста-
вила на Ingels възможността 
да разсъждават творчески и 
да превърнат негативи, като 
неприветливите мостове в ра-
йона и почти постоянния през 
годината дъжд, в позитиви. 
„Там, където паркираме колата 
си, подлезът, който пресичаме 
по пътя си към работа - това 
са нещата, които приемаме, ся-
каш не са част от ежедневието 

Vancouver House е висока 493 фута, което го прави 
четвъртата по височина сграда в града

Ако  човечеството 
има бъдеще на Луната 
или Марс, ще се нуждаем 
от убежище - не за да се 
пазим от дъжд или сняг, 
а от радиация и косми-
чески отломки. Може ли 
обаче да се изгради нещо 
с бетон в Космоса? Това 
е въпросът, на който из-
следователите на НАСА и 
Пенсилванския държавен 
университет се опитват 
да получат отговор в свое-
то проучване „Микрограви-
тация на втвърдяване на 
цимент” (MICS). Въпреки 

че най-употребяваният 
строителен материал е 
достатъчно лесен за ра-
бота на Земята, досега 
не беше ясно как може да 
се съвмести той с микро-
гравитацията на други 
астрални тела. В статия, 
публикувана във Frontiers 
in Materials - „Ефектът на 
микрогравитацията върху 
микроструктурното раз-
витие на трикалциевия 
силикат (C3S)”, учените 
съобщават за различните 
микроструктури, които се 
появяват в бетона (съста-

вен от трикалциев сили-
кат и вода), направен тук 
и в космическа станция. 
Те са открили по-голяма 
порьозност в „извънземния 
бетон“, което според тях 
може да повлияе на здрави-
ната. Предстои да бъдат 
направени експериментал-
ни тестове.

Главната изследовател-
ка на проекта Александра 
Радлинска смята, че макар 
бетонът да се използва 
толкова дълго на Земята, 
все още не са изяснени 
напълно всички аспекти 

на процеса на хидратация. 
Сега знаем, че има някои 
различия между земните и 
космическите системи, и 

можем да проучим тези раз-
лики, за да видим кои от тях 
са полезни и кои са пагубни 
за използването на този 

материал в Космоса. 
Изследванията на НАСА 

са свързани с това, че мно-
гобройни проучвания на 
производството и строи-
телството в Космоса се 
предприемат все по-сери-
озно. Екипът зад конкрет-
ното изследване се надява 
и на друго - че сравнявайки 
композициите на бетона в 
Космоса и на Земята, може 
да се научи повече и за 
това как материалите, кои-
то изграждаме, действат 
и върху нашата собствена 
планета.

Обитаемите мостове 
винаги са пленявали въобра-
жението на архитектите. 
London Bridge is Falling Down, 
който е над Темза, в продъл-
жение на повече от 6 века е 
атракция. И други от най-из-
вестните мостове в света 
са тези, които осигуряват 
и пространства с функции 
като Ponte Vecchio или Rialto 
Bridge и Tower Bridge. Така 
е и с последния проект на 
Bjarke Ingels Group (BIG), който е първи за 
Норвегия. Разположен в най-големия скул-
птурен парк в Европа в Йевнакер, на около 
40 мили североизточно от Осло, Twist е 

нов обитаем мост, който е приютил ху-
дожествена галерия от 1000 кв. м. 

Официално открит от норвежката 
кралица миналата седмица, той е покрит 
със стъкло и алуминий, минава над река 
Рандселва и както и паркът, е обграден 
от живописна гора. Сгушена сред дър-
ветата в близост е и преустроената 
сграда на помпена мелница от 1889 г., 
в която преди това се е помещавала 
вътрешната колекция на Kistefos. За об-
ществеността галерията ще отвори 
през 2021 година.

Домът Doolittle теоре-
тично е трудно да Ви избя-
га от поглед. Проектирана 
от архитект Кендрик Бангс 
Келлог през 80-те години 
на миналия век, къщата от 
4643 квадратни метра се 
издига в пустиня в Кали-
форния като паяк, а каме-
нистите й шипове висят в 
пейзажа като НЛО, което 
тъкмо ще се приземи. Тео-
ретично това трябва да се 
усеща като заплаха, но все 
пак сградата е едновременно дискретна 
отвън и изненадващо уютна отвътре. 

Ученик на Франк Лойд Райт, архитект 
Келлог създава името си през 60-те и 70-
те години именно със скулптурни домове - 
от лотоси до извити гъсеници. Със своите 
26 чугунени бетонни прешлени, които се 
издигат като колони и след това се изви-
ват, за да създадат покрив, тази къща е 
един от най-големите му шедьоври. Тя е 
поръчана от художничката Бев Дулитъл и 
съпруга й Джей през 1984 г. За строител-

ството и интериорния дизайн, сътворен 
от Джон Вугрин, който работи лично върху 
почти всеки един детайл, са били необхо-
дими 20 години, за да се завърши зданието.

Къщата е решително отворена към 
външния свят, което позволява на обита-
телите й да се ползват от непрекъсна-
тото движение на светлината през целия 
ден. Според критиците това е образец 
на органична архитектура в нейната 
възвишена, а също и в най-драматичната 
форма.

ни. Но в края на краи-
щата вероятно там 
прекарваме по-голя-
мата част от живо-
та си. В следващите 
месеци подлезът на 
моста пък, който е 
приел формата на 
разтворен чадър, ще 
се превърне в худо-
жествена галерия 
на открито, пред-
ставяща колекция 
от пространства, 
изпълнени с творби 
на фотоконцептуал-
ни художници. 

Те са решили и 
друго – кулата да 
няма заден вход. „Хо-
рата смятат, че има 
някои неща, които си 
заслужават усилията 
в архитектурата“, 
казват авторите, оп-
исвайки подхода си за 
решение на проблема 
за градския пейзаж, 
който се създава от 
това, че сградите по 
принцип имат лице и 
гръб.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ

Инж. Красимир Папукчийски, 
ген. директор на Национална
компания „Железопътна 
инфраструктура”

Общи събрания на Областните 
представителства на КСБ

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

На терените на комплекс „Спортна зона“ се проведе 
5-и кръг от Българска строителна футболна лига (БСФЛ). 
Останаха само два тима, които все още нямат загубени 
точки в актива си - „Хоум Комфорт“ и „Камматрон Бълга-
рия“. „Хоум Комфорт“ победиха след пълен обрат от 1:2 до 3:2 
в последните минути на мача срещу новаците от „Джи Ди 
Инвест Груп“. За по-добрите точни бяха Петър Симеонов, 
Иван Гушков и Иван Иванов, а за загубилите се разписаха 
Дойчин Божков и Димитър Иванов. В същото време „Кам-
марон България“ записа лесен успех над „Строителния Тех-
никум“ със 7:4 след поредния хеттрик на Георги Серафимов, 
два гола на Ивайло Давидков и по един на Спасимир Наков 
и Адриан Иванов. За „техникума” с хеттрик блесна Михаил 
Димов, като попадение реализира и Петър Ванков.

Първите загуби в лигата бяха за „Виваком“ и „Пайп Сис-
тем“, като „телекомът“ отстъпи със 7:4 на „Джи Пи Груп“ 
след оспорвана битка. В последните минути за „Джи Пи“ по 
два гола реализираха Ивайло Йовов, Александър Николов и 
Александър Пенев, а един вкара Бончо Смилков. За виваком-
ци точни бяха Костадин Трифонов на два пъти и по-веднъж 
отбелязаха Емил Генчовски и Сашо Динев.

Селекцията на „Бокал“ отново се превърна в препъника-
мък за „Пайп Систем“, като ги надиграха с 4:3. В началото на 
мача с два бързи гола на Денис Борисов „Пайп Систем“ взе 
преднина, но до края на полувремето „Бокал“ успя да обърне 
резултата с по два гола на Владимир Василев и Расим Ра-
шид. В края на срещата Милен Кръстев добави още едно 
попадение в сметката на „Пайп“.

Новобранците от „Щрабаг“ имаха добро начало срещу 
„Главболгарстрой“ благодарение на гола на Волен Киров, но в 
крайна сметка срещата завърши зле за тях – 1:5. За ГБС се 
отличиха Георги Политов (2) и Мирослав Филипов (1), Сте-
фан Пехливанов (1) и Виктор Димитров (1).

Първи успех с 10:1 за-
писаха момчетата от 
„Йони ДМ“, които нади-
граха селекцията на „Те-
разид“. Головете за „Йони 
ДМ“ бяха на Сашко Кири-
лов (4), Борис Колев (2) и 
Анислав Симеонов (2), Кра-
симир Вълчев (1) и автогол 
на Юлиан Илиев. Почетното попадение за „канарчетата“ 
беше дело на Алекс Станков.

„Бигла 3“ надви с 2:1 „Кондекс“, като и двата пъти точен 
за победителите бе Йордан Терзиев, а за „Кондекс“ се раз-
писа Ивайло Русев.

„Марибор строй“ и „Инфра Холдинг“ се справиха с „Мон-
таж Строителни Конструкции“ и „Технопанел“. Шампионите 
от „Марибор“ трябваше да се потрудят малко повече за 
крайното 7:2 над МСК след хеттрик на Стоян Милеков, два 
гола на Кирил Донев и по един на Никола Георгиев и Ста-
нислав Гошев. За „монтажниците“ точни бяха Александър 
Генов и Тодор Талков. „Инфра Холдинг“ много по-лесно спече-
лиха своя мач с категоричното 8:0 над „Технопанел“. Реализа-
тори в този мач за „Холдинга“ станаха Иво Велчев (3), Георги 
Асенов (2), Валентин Маринов (2) и Николай Димитров (1).

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Крепостта - Кастело Маниаче

Изворът на Аретуза

Гръцкият амфитеатър, днес 
и оперна сцена на открито

Грамадните каменоломни
В ухото на 
Дионисий

Катедралата 
на Сиракуза

Храмът на Аполон е на 
остров Ортиджа, приютил 
стария град на Сиракуза

Фонтанът на Артемис

Създадена е като дорийски 
храм, превърнала се във 
византийска базилика, 
в норманска църква, 
доукрасявана през вековете 
с ренесансови и барокови 
елементи

Крайбрежната улица 
на о. Ортиджа

Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 52 БР.

Пълноцветно лого 
до 8 кв. см – 5850 лв.
(Цената е с включена отстъпка 50% 
за 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

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. 

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА 

СЪБИТИЯ
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