
Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строителите 
в България (КСБ) връчи отли-
чията на най-добрите компа-
нии в сектора за 2018 г. Това 
стана на традиционния Бал по 
повод Деня на строителя – 26 
октомври. Събитието се про-
веде в Зала 3 на Националния 
дворец на културата. Домаки-
ни на церемонията бяха Петя 
Аврамова, министър на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството, и председате-
лят на Управителния съвет на 
Камарата на строителите в 
България (УС на КСБ) инж. Или-
ян Терзиев.

„В миналото с настъпване-
то на зимата е идвал и кра-
ят на активния строителен 
сезон. Днес времената са 
различни, дигитализацията и 
новите технологии променят 
възможностите пред строи-
телите и дори и през зимни-
те месеци работата ни не 
спира“, заяви в началото на 
церемонията инж. Илиян Тер-
зиев. Той допълни, че в края 
на октомври строителите 
оценяват постигнатото през 
годината и си поставят нови 
цели. „През 2019 г. заедно на-
правихме много, преодоляхме 
предизвикателства и продъл-
жаваме напред. Доказахме, че 
когато стремежите са ясно 
формулирани, когато сме един-
ни и убедени в отстояваните 
каузи, ние можем да утвърдим 
ясни правила в бранша“, посочи 
председателят на УС на КСБ. 
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Добромир Ганев, председател на УС на Национално 
сдружение Недвижими имоти: BG.121357Q/U

Имотният пазар е стабилен,     
добър и прогнозируем 

Стартира „Код Строител“ – 
съвместна рубрика на КСБ,  
в. „Строител“ и Радио София – БНР

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 15
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28 октомври
Пламен Иванов, председател на ОП на КСБ – Пловдив

Десислава 
Бакърджиева

„ЧЕЗ Разпределение 
България” инвестира в 
мащабна модернизация на 
възловите разпределител-
ни станции в Дупница и 
с. Слатино, община Бобо-
шево. Компанията влага в 
реализацията на обектите 
432 000 лв. и след нейното 
изпълнение ще се подобри 
качеството и сигурност-
та на електрозахранване-
то за 5000 домакинства и 
стопански клиенти не само 
в с. Слатино и в Дупница, 
но и в селата Крумово, 
Мурсалево, Фролош, Цър-
вище, Боровец, Бураново и 
Драгодан в община Коче-
риново. 

Реконструкцията на 
възловите станции обхва-
ща модернизация на всички 
електрически съоръжения 
и апарати, с което се по-
стига оптимизиране на 
техническите параметри, 
увеличение на експлоата-
ционния живот и повиша-
ване на надеждността и 
безопасността на работа. 
Подменят се всички части 

и компоненти с нови, из-
вършва се модернизация 
на съществуващите сис-
теми за защита, контрол, 
измерване и сигнализация. 
Освен това компанията 
ще внедри и нова система 
за управление от разстоя-
ние. По този начин ще се 
намалят времето за лока-
лизиране на аварии и пре-
късванията на електроза-
хранването на клиентите 
на дружеството в посоче-
ните райони. 

„ЧЕЗ Разпределение е 
предприела всички необхо-
дими мерки за недопускане 
на изключвания на електро-
захранването по време на 
ремонтните дейности. За 
да подсигури комфорт на 
клиентите, компанията е 
осигурила временни уред-
би, към които е прехвърли-
ла захранващите региона 
съоръжения. Планирани 
прекъсвания се очакват ед-
нократно, само при възста-
новяване на нормалната 
схема на електрозахран-
ване, за което клиентите 
ще бъдат уведомени по на-
длежния ред“, информират 
от дружеството.

Предварителната рамка предвижда с 3,3 млрд. лв. повече приходи

Елица Илчева

Започнаха обсъждания-
та на публикувания от Ми-
нистерството на финан-
сите в края на миналата 
седмица проектобюджет 
за 2020 г. и съпътстваща-
та го тригодишна средно-
срочна бюджетна прогноза. 

Предварителната рам-
ка предвижда приходи от 
46,8 млрд. лв., което е с 3,3 
млрд. лв. повече в сравне-
ние с очакваното изпълне-
ние през 2019 г. Разходите 
са разчетени за същата 
стойност, като те са 
само с около 900 млн. лв. 
увеличени спрямо тазго-
дишните, в които обаче 
имаше голям еднократен 
разход за отбрана. Ос-
новните направления, по 
които ще дойдат тези 
допълнителни разходи, са 
повишаването на пенсии-
те и заплатите в образо-
ванието и на държавната 
администрация.

Догодина се залага ну-
лев дефицит на фона на 
сегашния недостиг от 
2,4 млрд. лв., или 2% от БВП, 
който ще достигне 2019 г. 
близо 119 млрд. лв. (ръст 
3,4%), а 2020 г. – БВП от 
127 млрд. лв. (ръст 3,3%). 
Прогнозираната инфлация 

е 2,3%. 
За трета поредна го-

дина приоритети оста-
ват образование, здравео-
пазване и отбрана. С 10% 
ще се повишат доходите в 
бюджетната сфера. Разче-
тите на правителството 
предвиждат още минимал-
ната работна заплата да 
стане 610 лв. от 1 януари, 
а пенсиите да бъдат уве-
личени с 6,7 на сто в сре-
дата на 2020 г. Данъци и 
осигуровки няма да се про-
менят. Запазва се и мак-
сималният осигурителен 
доход в размер на 3000 лв. 

Интересно е, че за 
първи път от няколко го-
дини има намаление на 
капиталовите разходи до 
6,55 млрд. лв. За 2019 г. те 
се очаква да достигнат 
7,9 млрд. лв., но към края 
на второто полугодие из-

пълнението им е едва 23%. 
Голям проект по това перо 
е Националната детска 
болница, която ще получи 
100 млн. лв. за три години. 

Данъчните постъпле-
ния се предвижда да дос-
тигнат 26,1 млрд. лв. при 
23,1 млрд. лв. за насто-
ящата. Увеличение има и 
на неданъчните приходи – 
очаква се през 2020 г. те 
да са 6,78 млрд. лв. при 6,42 
млрд. лв. за тази година.

От страна на при-
ходите за периода 2020 
- 2022 г. като мярка с 
най-голям ефект е въвеж-
дането на тол такса с по-
стъпления от 600 млн. лв. 
За 2020 г. се прогнозира 
бюджетен ефект от при-
ходите от тол такса в 
размер на 450 млн. лв., а 
през 2021 г. се очаква до-
пълнително увеличение на 

планираните приходи със 
150 млн. лв.

И през 2020 г. най-бо-
гатото министерство ще 
е МВР с близо 1,7 млрд. лв. 
бюджет, следвано от Ми-
нистерството на отбра-
ната с 1,5 млрд. лв. Очак-
ва се държавният дълг да 
намалее от 18,6% от БВП 
в края на 2019 г. на 17% в 
края на 2020 г. Вноската 
на страната ни към общия 
бюджет на ЕС ще бъде в 
размер на 1,4 млрд. лв.
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Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Министър-председа-
телят Бойко Борисов по-
лучи специалната награда 
„Факла на свободата“ на 
Националната коалиция в 
подкрепа на евразийското 
еврейство (НКПЕЕ). От-
личието му е връчено в 
Министерския съвет от 
председателя на НКПЕЕ 
Даниел Рубин в присъстви-
ето на посланика на САЩ 

у нас Н.Пр. Херо Мустафа, 
и посланика на Държавата 
Израел Н.Пр. Йорам Елрон. 
До момента то е присъж-
дано единствено на амери-
кански граждани с особено 
големи заслуги и лидерски 
качества в областта на 
международните отноше-
ния и правата на човека. 
Премиерът Борисов стана 
първият чуждестранен ли-
дер, удостоен с „Факла на 
свободата“.

По време на среща-
та Бойко Борисов е под-
чертал, че българското 

правителство последо-
вателно работи за кон-
структивно надграждане 
на установеното стра-
тегическо партньорство 
със САЩ и за постигане 
на конкретни измерими 
резултати в ключови об-
ласти. Такива сфери са 
сигурността и отбрана-
та, контратероризмът, 
енергийната сигурност, 
правоприлагането, образо-
ванието и връзките между 
народите.

„Основна цел на уси-
лията ни за засилване на 

Зам. министър-пред-
седателят по икономи-
ческата и демографска-
та политика Марияна 
Николова се срещна с 
посланика на САЩ у нас 
Н.Пр. Херо Мустафа в 
Министерския съвет. 
Николова е изразила го-
товност за задълбоча-
ване на търговско-ико-
номическите отношения 
между България и САЩ, като е 
акцентирала върху положител-
ната тенденция за устойчив 
растеж на двустранната тър-
говия, която през 2018 г. има 
ръст от близо 26%.

Вицепремиерът Марияна 
Николова е посочила още, че 
има значителен потенциал за 
привличане на американски ин-
вестиции в сферата на висо-

котехнологичните сектори, 
като информационните и ко-
муникационните технологии, 
аутсорсинга на бизнес процеси, 
машиностроенето, електротех-
никата и електрониката. 

Н.Пр. Херо Мустафа е при-
ветствала възможностите за 
по-нататъшно сътрудничество 
между двете правителства в 
различни сектори.

Намаляване на дисбаланса в 
развитието на шестте района 
на страната от Ниво 2, дълго-
срочна перспектива, насърчава-
не на инвестициите, конкурен-
тоспособността, иновациите и 
интеграция на трансгранични-
те райони ще е основен приори-
тет в политиката за регионал-
но развитие. Това предвиждат 
промени в Закона за регионално-
то развитие (ЗРР). Проектът 
на ЗИД на ЗРР е публикуван на 
Портала за обществени консул-
тации www.strategy.bg и на ин-
тернет страницата на МРРБ. 
Становища и коментари по но-
вите текстове могат да се по-
дават до 25 ноември.

От МРРБ уточняват, че 
предлаганите изменения се ос-

новават на извършен анализ на 
действащата национална поли-
тика за регионално и простран-
ствено развитие. Изводите от 
него в областта на преодоля-
ването на междурегионалните 
и вътрешнорегионалните раз-
личия и неравенства показват 
недостатъчна ефективност в 
предприетите мерки, голям брой 
стратегически документи, до-
пълнителна административна 
тежест при събирането и об-
работването на информация за 
целите на регионалното и прос-
транственото развитие, както 
и наличие на сериозни диспро-
порции и изоставане на българ-
ските райони по ключови соци-
ално-икономически показатели в 
сравнение с тези в ЕС и др.

С промените в ЗРР ще се 
гарантира високо качество на 
стратегическите документи 
за регионално и пространстве-
но развитие. Също така ще се 
подобри и опрости процесът на 
тяхното наблюдение, контрол 
и оценка, което ще доведе до 
намаляване на административ-
ната тежест и обема на съби-
раната и обработвана информа-
ция за целите на регионалното 
и пространственото развитие. 
Ще се прецизират съставът, 
отговорностите и функциите 
на звената за управление на 
регионалното развитие в съ-
ответствие с изискването за 
повишаване на ефективността 
и ефикасността на тяхната ра-
бота.

двустранното икономиче-
ско сътрудничество със 

САЩ е привличането на 
нови преки американски 

инвестиции“, е изтъкнал 
министър-председателят.



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 1 ноември 2019

Индикативната стойност е 267 225 010 лв. без ДДС
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ стартира тръжна проце-
дура за избор на изпълнител на 
тунела под Шипка. Стойност-
та на обществената поръчка е 
267 225 010 лв. без ДДС. Срокът 
за изпълнение на строително-мон-
тажните работи е 1280 календар-
ни дни, или близо 3 години и полови-
на. Оферти могат да се подават 
до 5 декември 2019 г.

Търгът предвижда изграждане-

то на участък с дължина 10,553 км, 
от които 7,6 км са ново строител-
ство, а 2,9 км са реконструкция на 
съществуващия път I-5 Габрово – 
Казанлък. Ще има 5 тунела с обща 
дължина 4,011 км, като съоръже-
нието под Шипка ще е с дължина 
3,22 км, а останалите 4 са по-мал-
ки – съответно 171 м, 240 м, 90 м и 
290 м. Ще бъдат изградени още 6 
моста и 1 подлез, 12 бр. армирани 
насипи, 1 стоманобетонова под-
порна стена, 1 стоманобетонова 
укрепителна стена и др.

Тунелът под вр. Шипка ще се 

намира на 1 км западно от прохода 
Шипка и на 1 км източно от връх 
Малуша. Северната част на съоръ-
жението ще бъде в област Габрово, 
а южната - в област Стара Загора. 
То ще бъде с по две ленти за дви-
жение по 3,75 м, водещи ивици по 
0,50 м и тротоари по 0,85 м.

Maщaбният пpoeкт зa стро-
ителство нa обxoдния път нa 
Гaбpoвo, вoдeщ към бъдeщия тyнeл 
пoд Шипкa, e paздeлeн нa 5 eтaпa 
и ce изпълнявa в двe фaзи. Пъpвaтa 
е в заключителен етап, кoйтo 
включвa изграждането нa 4 yчac-

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) стартира 
обществена поръчка за раз-
работване на разширен идеен 
проект на АМ „Черно море“. 
Индикативната стойност на 
търга е 14,4 млн. лв. без ДДС.

От АПИ уточняват, че цел-
та на поръчката е да се разра-
ботят най-малко три варианта 
за трасе на АМ „Черно море“. 
Необходимо е да се проучат 
възможностите за изграждане-
то на връзки с курортните гра-
дове и комплекси посредством 
съществуващите пътища. Про-
ектната скорост на трасето 
се предвижда да бъде 120 км/ч, с 

габарит 27 м, с по две активни 
и една аварийна лента във всяка 
посока на движение.

Търгът включва и извърш-
ване на инженерно-геоложки 
и геодезически проучвания на 
бъдещото трасе, изготвяне на 
проектни решения за изграж-
дането на големите мостови 
съоръжения, виадукти, надлези, 
подлези, тунели и пътни възли, 
ландшафтно оформление, из-
готвяне на мерки по опазване 
на околната среда и разрабо-
тване на подробен устрой-
ствен план - парцеларен план. 
Срокът за изпълнение е 365 
календарни дни, който включ-

ва само времето за проекти-
ране, без това, необходимо за 
преглед на разработката, ор-
ганизиране и провеждане на 
заседания на Експертен тех-
нико-икономически съвет на 
АПИ, както и за провеждане на 
процедури по реда на Закона за 
опазване на околната среда.

Предвижда се трасето на 
АМ „Черно море“ да започва 
при бъдещата връзка с АМ „Хе-
мус“ в района на с. Слънчево, 
да пресича Варненското езеро 
при Белослав, да се свърже със 
съществуващата част от АМ 
„Черно море“ при с. Приселци 
и да направи връзка с края на 

АМ „Тракия“ при кв. „Ветрен“ на 
Бургас.

Срокът за получаване на 
офертите е до 28 ноември.

Изграждането на АМ „Черно 
море“ ще завърши автомагис-
тралния пръстен на страната, 
което е една от дългосрочни-
те стратегически цели на АПИ. 
Свързването на основните 
пътни направления на Северна 
и Южна България – АМ „Хемус“ 
и АМ „Тракия“, ще подобри дос-
тъпа на международния тран-
зитен трафик до двете най-
големи пристанища - Варна и 
Бургас, и на туристическия 
поток до цялото Черноморие.

тъкa oт oбeктa и eтaпнa вpъзкa 
c oбщa дължинa 23,25 км. Bтopaтa 
фaзa oбxвaщa cтpoитeлcтвoтo 
нa пeтия yчacтък oт обxoда нa 
Гaбpoвo, включитeлнo и нa тyнeлa 
пoд Шипкa. Съоръжението ще е 
възлова точка при движението в 
посока север – юг и чрез него ще 
се осъществява преминаването 
през Стара планина в централна-
та част на България. Основните 
транспортни направления, кои-
то ще обслужва, са Русе – Велико 
Търново – Шипка – Стара Загора 
– Свиленград (Маказа) и Оряхово – 
Севлиево – Шипка – Стара Загора 
– Свиленград (Маказа).

Предвижда се проектът „Про-
ектиране и строителство на 
обект: „Обход на гр. Габрово от км. 
20+124,50 до км. 30+673,48, вклю-
чително тунел под връх Шипка“ да 
бъде предложен за финансиране от 
бъдещата Оперативна програма 
„Транспортна свързаност 2021 – 
2027“.
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Елица Илчева 

Генералният дирек-
тор на Национална ком-
па н и я  „ Желе з оп ъ т н а 
инфраструктура“ инж. 
Красимир Папукчийски и 
представител на ДЗЗД 
„Европейска гара – Стара 
Загора“ подписаха договор 
за модернизация на гаров 
комплекс Стара Загора. 
„Това е поредната жп гара, 
която ще бъде обновена 
по проект, финансиран 
по Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“. Приемното зда-

ние е проектирано през 
70-те години на миналия 
век и от тогава не е из-
вършван основен ремонт. 

Сега предстои цялостен, 
като съществуващата 
инфраструктура ще бъде 
модернизирана и ще от-

говаря на европейските 
стандарти в железопът-
ния транспорт“, каза инж. 
Папукчийски. 

В ДЗЗД „Европейска 
гара – Стара Загора“ 
влизат 4 фирми - „Парсек 
Груп“ ЕООД, „Престиж 
бизнес-93“ ООД, „Бигла 
– III” OOД и АТМ ЕООД. 
Стойността на договора 
е 9 726 944 лв. без ДДС, а 
срокът му за изпълнение е 
24 месеца.

Ремонтните дейнос-
ти включват мерки за 
енергийна ефективност, 
подмяна на всички инста-
лации, стенни, подови и 

таванни покрития, нови 
фасади и климатизация, 
каквато до момента няма. 
Гарата ще разполага с че-
тири асансьора, за да бъде 
осигурен достъп до всич-
ки нива на хора с намалена 
подвижност.

„Състоянието на ин-
фраструктурата на га-
рите е от голямо зна-
чение за имиджа на жп 
транспорта. Те в общия 
случай са лицето на же-
лезницата. За нас като 
национална компания е от 

особено значение подобря-
ването на организацията 
на обслужването в гари-
те, както и създаването 
на нужните удобства и 
комфорт за пътниците за 
повишаване привлекател-
ността на железопътния 
транспорт. Необходимо е 
гарантиране сигурността 
на хората, както и при-
веждане на гаровите ком-
плекси в съответствие 
с европейските стандар-
ти“, допълни инж. Краси-
мир Папукчийски.

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) стар-
тира тръжна процедура за 
изработването на техни-
чески проект и подробен 
устройствен план за око-
ловръстен път на гр. Плов-
див. Дължината на обходно-
то трасе ще бъде 18,7 км. 
Индикативната стойност 
на поръчката е 3 750 000 лв. 
без ДДС, а финансирането 
е от националния бюджет.

Проектът предвиж-

да промяна в габарита на 
пътя, изграждане на локал-
ни платна за осигуряване 
на достъп до търговски, 
крайпътни и други обекти, 
разположени в близост. 
Околовръстното трасе 
включва участък от II-86 
Пловдив – Асеновград, като 
началото е при отделянето 
му от I-8 Пазарджик – Плов-
див, а краят е при новоиз-
граждащото се кръгово 
кръстовище между II-56 
Брезово – Пловдив и II-86.

Отделно от това се 

проектира и път III-805 п.в. 
Царацово – Съединение, 
който също се отделя от 
I-8 Пазарджик – Пловдив в 
северна посока към АМ „Тра-
кия“. III-805 и II-86 оформят 
западен околовръстен път 
на гр. Пловдив. Чрез него 
се осъществява една от 
връзките към града, както 
и връзката на АМ „Тракия“ 
с област Смолян. Старти-
раната тръжна процедура 
е в 3 обособени позиции. 
Кандидатите могат да 
подават офертите си до 9 

Десислава Бакърджиева 

В Портала за обществени консултации към Минис-
терския съвет www.strategy.bg е публикуван Проект на 
Наредба за придобиване на квалификация по професията 
„Строителен техник“. С проекта се предлага приемане 
на държавния образователен стандарт за придобиване 
на квалификация по професията. Определят се единните 
изисквания, необходими за упражняването й, които са 
задължителни за всички обучаващи институции, кои-
то имат право да организират обучение, завършващо 
с издаване на Свидетелство за професионална квали-
фикация или Удостоверение за професионално обучение.

Становища и коментари се приемат до 28 ноември.

декември.
АПИ обяви обществена 

поръчка и за определяне на 
изпълнител при строител-
ството на мост над река 
Марица при 6-и км на III-667 
Плодовитово – Асеновград. 
Новото съоръжение ще бъде 
с обща дължина 228,55 м 
и ще бъде изградено ус-
поредно на стария мост. 
Обектът е важна връзка 
между Първомай и с. Гради-
на. Прогнозната стойност 
на проекта е 5 239 477 лв. 
без ДДС. Срокът за изпъл-
нение на поръчката е 360 
дни. Кандидатите могат да 
подават офертите си до 12 
декември.

Снимка Румен Добрев
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Благодаря на екипа на в. „Строител“, че дава трибуна за изявите на НСНИ

Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ):

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Ганев, какви са основни-
те изводи от традиционната 
Национална конференция Inspire 
to higher на НСНИ по случай 
Празника на брокерите и аген-
тите на недвижими имоти, на 
която в. „Строител“ за пореден 
път бе медиен партньор?

За шеста година НСНИ успя 
да организира събитие с много 
богата програма, което беше из-
ключително полезно за абсолют-
но всички участници на пазара на 
недвижими имоти. Най-ценният 
извод е, че голяма част от компа-
ниите в сектора са активни, бъл-
гарските консултанти и брокери 
искат да обогатят своите зна-
ния и да бъдат информирани за 
всички събития, оказващи влия-
ние на отрасъла, за нещата, кои-
то се случват не само у нас, но и 
в целия свят. Другото важно за-
ключение от конференцията, до 
което стигнаха сериозни имена в 
макроикономическите среди, е, че 
от една страна, имаме стабилен 
пазар, но от друга, над него са 
надвиснали няколко опасности от 
световната и европейската ико-
номика, които трябва да следим, 
за да бъдем адекватни на случ-
ващите се процеси и да взимаме 
правилни решения в управлението 
на нашите компании. 

На форума Inspire to higher 
стана ясно, че Министерството 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството работи много 
активно заедно с НСНИ и други 
организации за промяна на Закона 
за управление на етажната соб-
ственост (ЗУЕС), за да стане 
действащ и ефективен. Нещо, 
което не се е случило за измина-
лите 10 години. Ако измененията 
на ЗУЕС постигнат целта си, а 
именно да го направят работещ, 
това със сигурност ще доведе до 
нови възможности за собствени-
ците на имоти по отношение на 
управлението на сградите. 

Интересни бяха и заключе-
нията за т.нар. Proptech индус-
трия. На конференцията успяхме 
да срещнем представители на 
компании, разработващи различ-
ни онлайн платформи и продукти 
в Proptech сектора, с брокери, 
посредници и консултанти на 
недвижими имоти. Членовете на 
НСНИ не само се запознаха по-
детайлно с тези технологии, но 
и дадоха интересни идеи за по-
добряване на възможностите за 
обслужване на клиентите си.

Не мога да пропусна като 
важно постижение на форума 
и шанса да чуем международни 
имена от нашия бранш, като 
Джон Мейфилд, посланик за Бъл-
гария на Американската асоци-
ация на реалторите - NAR, инж. 
Ярослав Зилински, президент на 
Европейската асоциация на про-
фесионалистите на недвижими 
имоти - CEPI, Саня Радованович, 
президент на Международна-
та хоум стейджинг асоциация 
IAHSP®Europе, и др. Те споделиха 
своето мнение за развитието на 
сектора в международен мащаб. 
Запознаха ни с опита си по отно-

шение на постигнатата регула-
ция на бизнеса с имоти в различ-
ни държави и заедно направихме 
сравнение със ситуацията у нас.

Както споменахте, на кон-
ференцията стана ясно, че 
пазарът на недвижимите имо-
ти ще се запази стабилен през 
следващата година. Такива ли 
са и Вашите очаквания, или все 
пак имате съмнения, че е въз-
можна рецесия?

Очакванията на специали-
стите за нова финансова криза 
са свързани най-вече с иконо-
мическите процеси в страната 
на фона на случващото се извън 
България. Трябва да се имат пред-
вид всички действия на Европей-
ската централна банка, с които 
стимулира потреблението на до-
макинствата и получаването на 
кредити. Съответно банките у 
нас имат възможност да отпус-
кат заеми, които конкретно за 
имотния сектор са с много добри 
условия. Това се отразява продъл-
жително време положително на 
купувачите и увеличението на 
броя на отпуснатите ипотечни 
кредити в България е факт. Да-
нните за третото тримесечие 
на 2019 г. показват ръст на сдел-
ките с недвижима собственост 
в големите градове като София 
и Бургас. Така че въпреки всички 
опасения за рецесия очакванията 
са по-скоро в следващата поло-
вин-една година пазарът да бъде 
подобен, стабилен и без осезаема 
промяна. 

Колегите икономисти и бан-
кери имат своите притеснения, 
които споделиха на конференция-
та Inspire to higher, и препоръчаха 
на всички участници на пазара 
да бъдат внимателни – банки, 
инвеститори, кредитни консул-
танти, купувачи и собственици 

на имоти, брокери и т.н. Всеки 
трябва да е отговорен, за да 
няма негативни последици в слу-
чай на настъпване на неблагопри-
ятна ситуация. 

Подготвен ли е браншът за 
следваща криза? Научени ли са 
уроците от рецесията преди 
близо 10 години?

Секторът е съставен пре-
димно от малки и средни ком-
пании, които са изключително 
гъвкави и могат да оцеляват, а 
големите фирми имат достатъч-
но възможности да се справят с 
подобен лош сценарий. Струва 
ми се, че ще има и такива, които 
ще излязат от този бизнес по-
ради невъзможността да бъдат 
ефективни. Това показва опитът 
от предишните кризи в България. 
Реално ще се редуцира броят на 
компаниите, които се нароиха в 
последните 4 - 5 години. Вероят-
но ще видим и обединения. 

Никога не можем да бъдем 
на 100% подготвени за рецесия. 
Още повече че кризите са раз-
лични и в този смисъл начините 
за справяне с тях няма как да са 
идентични.

А за какво трябва да са го-
тови купувачите и продавачи-
те? 

В краткосрочен аспект соб-
ствениците вероятно ще имат 
затруднения с реализирането 
на имотите си на пазара, като 
това ще бъде възможно на по-ни-
ски стойности от настоящите. 
Тези, които са получили кредити-
ране и не са взели достатъчно 
балансирано решение при получа-
ването на жилищен заем, могат 
да имат затруднения с обслужва-
нето му и да забавят плащането 
на месечните вноски. Това са ос-
новните заплахи за гражданите 

при възникването на криза.

Иновациите са ключови за 
всички сектори. За строител-
ния отрасъл на дневен ред са 
BIM технологиите. Кои други 
освен Proptech са актуални за 
пазара на недвижими имоти и 
как те развиват бранша?

Proptech платформите навля-
зоха преди доста години, с което 
тотално промениха формите за 
публикуване на оферти за имоти. 
Това имаше сериозно отражение 
на сектора, както и IR техноло-
гиите за 3D снимки и видео кли-
пове. Появиха се и възможности 
за плащане на недвижима соб-
ственост с Bitcoins.

Всички иновации оказват 
своето положително влияние 
на пазара. Вероятно в България 
технологичните процеси се вне-
дряват малко по-бавно спрямо по-
развитите пазари, но можем да 
бъдем сигурни, че в следващите 
години ще видим доста новости 
в тази посока. От една страна, 
те улесняват компаниите, кога-
то правят бизнес помежду си, 
тоест B2B (Business to business), 
а от друга, при самата им рабо-
та, или B2C (Business to consumer) 
услуги и продукти, които дават 
възможност за по-ефективно 
обслужване на крайните потре-
бители. 

Вече сме свидетели на използ-
ването на технологии, улеснява-
щи гражданите, които не искат 
да се допитват до консултанти 
при сделка с недвижими имот. Те 
получават информация и насоки 
за цената на техния имот. Аз 
лично не съм оптимист за прила-
гането на тези иновации, защо-
то в България няма достатъчно 
данни за съпоставка, основна 
база, с която да разполага подоб-
на платформа и да прави оценки 

на недвижима собственост. 

На конференцията беше от-
делено специално внимание на 
индустриалните имоти. Защо 
и какво можем да кажем за този 
сегмент от пазара и как ще се 
развива той през следващата 
година?

Индустриалният сектор е 
този, който показва доколко пра-
вителството се справя с привли-
чането на чужди инвеститори, 
които изграждат нови производ-
ства и така променят самата 
структура на икономиката, съз-
дават продукти с висока добаве-
на стойност. Поради тази причи-
на сегментът бе във фокуса на 
форума, а и поради факта, че в 
последната година предлагането 
се увеличи и компаниите имаха 
възможност да наемат площи за 
техните производства и логис-
тика. Въпреки това трябва да е 
ясно, че все още изоставаме зна-
чително по отношение на броя на 
индустриалните зони с развити 
пространства, които могат да 
бъдат наети веднага, в сравне-
ние със съседните страни и дър-
жавите от Централна и Източна 
Европа. У нас на компаниите все 
още им се налага да изчакват, за 
да наемат необходимите площи, 
и определено срещат затрудне-
ния в тази посока. 

Друга причина, поради която 
разгледахме по-обстойно ин-
дустриалния сегмент, е, че той 
дава много добра възможност 
за доходност. Това се дължи на 
факта, че все още не е толкова 
познат, конкуренцията в сектора 
е по-малка спрямо останалите и 
заради спецификите му. Тоест 
инвеститорите имат доста при-
чини да бъдат по-активни.

Ценовите нива в сектора са 
много различни според характе-

Снимки Румен Добрев
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ристиките на площите. Те за-
висят от различни фактори, на-
пример кога са построени – дали 
са отпреди 1990 г., или са нови и 
модерни, местоположението им – 
близостта им до голям град, дали 
са изградени с мисъл за използва-
не на нови технологии, какви са 
височините на сградите, как се 
управляват и т.н. Изискванията 
са страшно много, като средно 
стойностите са от порядъка на 
3,5 – 4 евро на кв. м. 

През последните месеци дър-
жавата показа воля за промяна 
към по-добро в сектора с подго-
товката на Закон за индустри-
алните зони. Нормативният акт 
ще е в помощ на инвеститорите, 
защото те ще спестят доста 
време от процедури за старти-
ране на техния бизнес. Убеден 
съм, че приемането на закона ще 
се отрази много позитивно.

Положително на сектора ще 
повлияят и измененията на Зако-
на за държавната собственост, 
с които се въведе възможност 
за предварително изпълнение 
на актовете за отчуждаване на 
недвижими имоти. Държавата 
може да отнема частна соб-
ственост, без да е приключил 
съдебният процес по обжалване 
и без да е платено изцяло обез-
щетението на собственика на 

имота. Тези нормативни промени 
ще стимулират нови проекти за 
индустриални зони в различни ре-
гиони в страната, още повече с 
напредването на строителство-
то на автомагистрала „Хемус“.

След края на туристическия 
сезон какви са изводите Ви за 
ваканционните имоти в стра-
ната?

Пазарът се развива с позна-
тите летаргични темпове. В 
морските курорти не се случи 
нищо по-различно, няма нови гру-
пи клиенти, които да подсилят 
сегмента. Сделки се реализират 
там, където цените са изключи-
телно атрактивни. Постоянно 
се обявяват и нови предложения 
с иззети имоти от НАП. Това 
показва неустойчивост на ва-
канционния пазар, въпреки че в 
някои райони от черноморските 
общини се вижда лек ръст на 
сделките с недвижимости, но в 
основните като Варна и Несебър 
статистиката показва лек спад. 

Цифрите за морската столица за 
деветмесечието на 2019 г. со-
чат понижение от 1%, а за Несе-
бър сделките са с 3% по-малко. В 
Царево има спад от 5%. В Бургас 
се отчита 7% ръст, съответно 
в Балчик повишението е от 14%, 
а в Поморие е 3%. 

В планинските комплекси па-
зарът е подобен. Той беше добър 
в последните 2 - 3 години поради 
занижените стойности на имо-
тите. Там за периода януари – 
септември е отчетен ръст от 
3% в Банско.

За сравнение в останалите 
градове за същия период Пловдив 
отбелязва голям спад от 11%, 
София – ръст от 6%, което също 
е интересно като статистика, 
защото е постигнат най-голям 
обем от 2014 - 2015 г. насам. За 
цялата страна е регистриран 
минус един процент със 147 хил. 
сделки.

Отчитайки тези данни, как-
ва е равносметката Ви за па-
зара на недвижими имоти към 
края на 2019 г.? Традиционно 
жилищният сегмент ли се раз-
ви най-добре?

За изминаващата година ци-
фрите показват, че имотният 
пазар е стабилен, добър и прогно-
зируем. Разбира се, има градове, 

където има по-голяма динамика. 
В някои обаче тя се дължи на оп-
ределени райони от населеното 
място, които оказват по-сериоз-
но влияние, защото в тях напри-
мер са реализирани повече про-
дажби. Тоест винаги трябва да 
се следи конкретиката на даден 
регион. 

Пазарът основно се движи 
от жилищния сектор, в този сег-
мент се регистрира най-голям 
обем от сделки. Индустриалните 
и логистичните площи също се 
развиват, което показва подем 
на икономиката в страната. И 
търговският сектор не е за пре-
небрегване, защото отрасълът 
е активен. През годината бе 
открит нов търговски център. 
Може да се каже, че имаме добър 
пазар във всичките му измере-
ния.

За новото строителство за-
сега са налични данни за полуго-
дието, които показват ръстове, 
особено в жилищния сегмент, но 
те са по-малки в сравнение с ми-

налата година. Тоест наблюдава 
се забавяне на темповете, което 
показва предпазливост от стра-
на на инвеститорите. 

Ще се промени ли пазарът 
през 2020 г. в Пловдив, когато 
вече няма да е Европейска сто-
лица на културата?

Тази инициатива нямаше осо-
бено влияние на пазара на недви-
жими имоти в града, а по-скоро 
донякъде се отрази на наемния. 
Пловдив не привлече особена 
група клиенти като Европейска 
столица на културата, които да 
пожелаят да инвестират в покуп-
ка на собственост там. Поради 
тази причина не очаквам някаква 
промяна през следващата година. 

Какви са приоритетите на 
НСНИ до края на годината, а 
и за следващата? Законът за 
брокерската дейност сред тях  
ли е?

Както винаги основните ни 
задачи са свързани с главните 
цели на Националното сдруже-
ние. Продължаваме с активната 
си политика по отношение на 
провеждането на модулни обуче-
ния на нашата академия, като ще 
привличаме все по-добри лекто-
ри. На финалната права сме със 
стартирането на доброволния 

регистър – готови сме с прави-
лата и всеки момент ще подпи-
шем договора за изработката му. 
Вероятно в началото на следва-
щата година той ще заработи. 
Доброволният регистър може да 
бъде и основата при евентуално 
приемане на закон за регулация 
на нашата дейност. Можем да го 
използваме като платформа за 
бъдещия регистър, който вече 
няма да бъде доброволен, а за-
дължителен за всички фирми на 
пазара на имоти. Възобновихме 
разговорите си със съответни-
те институции относно закона 
за брокерската дейност. Водим 
преговори, но изчакваме да при-
ключат всички процеси, свързани 
с местните избори. Така че след-
ващите месец-два ще сме наясно 
дали и кога ще имаме развитие 
по въвеждането на нормативния 
акт. 

Срещаме достатъчно разби-
ране от отговорните институ-
ции, но въпреки всички усилия на 
НСНИ вече доста години не успя-

ваме да доведем процеса с регу-
лацията на бранша докрай. Като 
че ли досега не уцелвахме подхо-
дящия момент. Все възникваха 
различни ситуации в страната с 
по-голям приоритет. Надявам се 
моментът вече да е настъпил. 
Любопитно е, че ние сме един-
ственият бранш, който толкова 
много иска да бъде регулиран с 
всички рискове, произлизащи от 
това. За нас потребителите са 
най-важни, техните интереси 
са основната причина да искаме 
да има пълна яснота в сектора. 
В някои случи нелоялните прак-
тики преминават определени 
граници. Впоследствие потреби-
телите трудно се ориентират 
кое е правилно при използването 
на услугите на консултантите. 
Поради тази причина държавата 
трябва да вземе бързо решение 
как да регулира либерално нашия 
сектор. Да има регистър с всич-
ки лица, които упражняват тази 
дейност, и съответно контрол по 
отношение на техните знания и 
умения, който да осъществява 
камара на брокерите. Разбира 
се, тази организация трябва да 
бъде създадена от целия бранш. 
Факт е, че голяма част от фир-
мите не искат да има регулация 
и да спазват Етичния кодекс на 
НСНИ. От 2500 компании само 
300 са наши членове. Етичният 
кодекс на Националното сдруже-
ние е много сериозен и тежък. 
Това е и причината в последните 
години да нямаме жалби към чле-
нове на НСНИ, всички оплаквания 
са към фирми, които не са част 
от Сдружението. 

Другите ни приоритети са 
свързани с факта, че през 2020 г. 
традиционната ни конференция 
по повод професионалния ни праз-
ник ще бъде домакин и на годиш-

ната среща на борда на CEPI. 
Организацията на събитието ще 
бъде много сериозна.

Важна насока в дейността 
ни е и постоянната ни работа 
с потребителските комисии и 
асоциации с цел информираност 
на хората при вземане на реше-
ния - както при покупка, така и 
при избор на партньор при този 
сложен процес. Увеличаването на 
членската маса винаги е на дне-
вен ред.

Как ще продължи сътруд-
ничеството Ви с Камарата 
на строителите в България 
(КСБ)? По какви теми ще рабо-
тите?

КСБ ни подкрепя в стремежа 
ни да подобрим качеството на 
нашата услуга, както и за регу-
лацията. НСНИ от своя страна 
застава зад Камарата във всич-
ките й искания за усъвършенст-
ване на нормативната база в 
строителния сектор, който е 
изключително важен за икономи-
ката. Работим много активно с 
КСБ, имаме постоянен контакт и 
се надявам това добро партньор-
ство да продължи и занапред.

По какъв начин НСНИ ще над-
гражда сътрудничество си с в. 
„Строител“?

Вестник „Строител“ е изклю-
чително сериозен и дългогодишен 
партньор на Национално сдруже-
ние Недвижими имоти. Благо-
дарим на екипа на изданието за 
това, че постоянно дава трибуна 
на нашите изяви, на дейността 
и постиженията на Сдружение-
то. Надявам се, че в. „Строител“ 
е достатъчно удовлетворен от 
дългогодишното ни сътрудни-
чество и заедно ще продължим 
да го развиваме.
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„С общи усилия можем да се 
противопоставим на сивата ико-
номика и нелоялната конкуренция. 
Пример за това са приетите про-
мени в ЗУТ и ЗКС, чл. 14, ал. 2, с 
които вече само строежи с разгъ-
ната застроена площ до 100 кв. м 
да могат да се изпълняват от 
строители, които не са вписани 
в ЦПРС“, каза още инж. Терзиев. 

В словото си той подчерта, 
че през годината са били постиг-
нати и съществени промени, 
свързани със статута на подиз-
пълнителите и с консорциумите. 
„Камарата изработи и внесe ва-
жни за бранша предложения за 
промени в Закона за обществе-
ните поръчки. Продължаваме ак-
тивно да работим за изменения и 
в останалата нормативна база, 
касаеща инвестиционния процес 
у нас“, акцентира инж. Терзиев.

Председателят на УС на КСБ 
допълни, че браншовата организа-
ция e защитила и продължава да 
подкрепя Националната програ-
ма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради, 
която осигурява работа на малки-
те и средните фирми от бранша 
и е с доказан ефект върху иконо-
миката на страната. „Камарата 
освен като коректив отново се 
доказа като полезен партньор 
на държавата. Затова говорят 
многобройните проведени от ръ-
ководството на организацията 
работни срещи с институции и 
организации на най-високо ниво”, 
заяви инж. Илиян Терзиев и допъл-
ни, че годината е била динамична, 
но и запомняща се заради редица 
строителни достижения. „Само 
преди броени дни АМ „Хемус” по-
расна с над 9 км. Столичното ме-
тро е сред проектите, давани за 
пример в Европейския съюз”, заяви 
той.

Инж. Илиян Терзиев сподели, 
че за шеста поредна година КСБ 
и вестник „Строител“, със съдей-
ствието на Столичната общи-
на, са организатори на изложба 
по повод Деня на строителя, на 
която могат ясно да се видят 
постиженията на българските 
фирми. „Нарекли сме я „Виж София 
- променяме я заедно“, но мисля, 
че реализираните с професио-
нализъм и високо качество от 
българските строители обекти 
в цялата страна дават основа-

ние да разширим това мото и с 
гордост да заявим „Виж България, 
която променяме заедно“, каза 
още инж. Терзиев. „Заедно като 
строителна гилдия, но и заедно с 
институциите на централната и 
местната власт, защото целта 
ни е обща - да превръщаме стра-
ната ни във все по-добро място 
за живеене, бизнес, туризъм, ин-
вестиции“, допълни инж. Терзиев. 

Председателят на УС на КСБ 
благодари на изпълнителната, 
законодателната и местната 
власт и на всички партньори на 
Камарата за добрия диалог през 
изминалата година.

„Предстои ни 2020 г., която 
се очертава като изключително 
активна. Програмният период 
навлиза в най-активната си фаза, 
предстои да бъдат обявени важни 
поръчки, както и да се финализира 
реализацията на редица проекти 
по европейските програми. Нека 
да продължим да показваме на-
трупания опит и професионализ-
ма си с качественото изпълнение 
на още повече обекти, с които да 
направим България по-красива, 
по-модерна и по-привлекателна“, 
завърши той.

Министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
и съдомакин на събитието Петя 
Аврамова заяви на свой ред, че 
2019 г. ще бъде запомнена като 

успешна за бранша. Тя допълни, че 
се отчита ръст във всички видо-
ве строителство въпреки нега-
тивните икономически сигнали, 
идващи отвън. Министър Аврамо-
ва подчерта, че и за 2020 година 
в областта на строителството 
у нас има основания за оптимизъм. 
„Започна работата по много голе-
ми проекти, трябва да ги изпъл-
ним качествено и в срок“, каза тя.

Регионалният министър от-
беляза, че постепенно напредва 
работата по приоритетните 
проекти - изграждането на ма-
гистралите „Хемус“, „Струма“, 
„Европа“, „Русе – Велико Търново“, 
скоростния път „Видин – Ботев-
град“.

„Разбира се, освен за големи-
те инфраструктурни проекти, 
които влияят върху развитието 
на цели региони, работим и да 
променяме облика на населените 
места“, подчерта Петя Аврамо-
ва. Тя информира, че по управля-
ваната от министерството 
Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ се реновират 
лечебни и социални заведения, 
училища, детски градини, парко-
ве и обществени пространства, 
а също така се рехабилитират 
пътища, санират се сгради.

Министърът отбеляза, че го-
лямо предизвикателство ще са 
и предстоящите ВиК проекти, 

но изрази увереност, че строи-
телният бранш ще се справи с 
изпълнението им. Ще се работи 
по близо 800 километра водопро-
водна мрежа, 400 км канализация, 
пречиствателни станции за пи-
тейни и отпадни води.

Петя Аврамова напомни пого-
ворката „Всеки строеж си хвали 
майстора“ и че създаденото от 
бранша е пред очите на цялото 
общество. Тя пожела да се рабо-
ти така, че да бъде заслужена ви-
соката оценка на хората.

Сред официалните гости 
на събитието бяха още вице-
премиерът Марияна Николова, 
министърът на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията Росен Желязков, 
министърът на околната среда 
и водите Нено Димов, зам.-ми-
нистърът на регионалното раз-
витие и благоустройството Ва-
лентин Йовев, председателят на 
Агенция „Пътна инфраструктура” 
Георги Терзийски, председателят 
на парламентарната Комисия по 
енергетика Валентин Николов, 
Евгений Иванов, изп. директор на 
Конфедерацията на работодате-
лите и индустриалците в Бълга-
рия, депутати, ръководители на 
държавни агенции и ведомства, 
представители на ръководства-
та на работодателски и браншо-
ви организации, мениджъри на во-
дещи строителни фирми и други.

Церемонията продължи с 
връчването на строителните 
„Оскар”-и за 2018 г. Вице пре ми е-
рът Марияна Николова даде пър-
вата Златна награда в 

Първа група - строежи от висо-
кото строителство (жилищно, 
обществено-обслужващо, про-
мишлено), 

прилежащата му инфраструк-
тура, електронни съобщителни 
мрежи и съоръжения, в раздел „Го-

леми строители“ на „Главболгар-
строй“ АД.

„Изключително ми е приятно 
да връча този приз. Не бих искала 
да пропусна да кажа какъв голям 
принос има КСБ за подпомагането 
за достигане на високо качество 
на изпълнението на обектите в 
страната“, посочи вицепремиер-
ът. Тя подчерта, че авторите-
тът на днешния строител е ви-
сок и това ще продължи да бъде 
така, ако се полагат усилия за 
повишаване на квалификацията 
и професионалната култура на 
строителите и се отстояват 
критериите за високо качество. 

Златна награда в раздел 
„Средни строители“ беше връ-
чена от почетния председател 
на Камарата на строителите в 
България инж. Симеон Пешов. Ней-
ният получател беше „Обонато 
Билд“ ЕООД. „През следващата 
година пожелавам на строител-
ния бранш да има още по-големи 
успехи“, сподели инж. Пешов пред 
гостите на събитието. Той зая-
ви, че спрямо 2018 г. има над 16% 
ръст на строителството. „Из-
ползвам случая да се обърна към 
държавната власт, която трябва 
да спомогне оперативните про-
грами да следват набелязаните 
цели. Важно е да позволят да про-
дължи и Националната програма 
за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгра-
ди“, подчерта почетният пред-
седател на КСБ. Той информира 
също така, че Националният ини-
циативен комитет за възста-
новяване на Голямата базилика 
в Плиска е открил дарителска 
сметка, и прикани повече хора 
да се включат в кампанията по 
набиране на средства за възста-
новяването на историческото 
място. (Виж карето на стр. 14)

Отличени със златния приз в 
раздел „Малки строители“ бяха 
„ЗСК Монтажи“ ООД, като тях-
ната награда беше дадена от 
председателя на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. 

При строежите от транс порт-
ната инфраструктура 

ценното отличие в раздел 
„Големи строители“ получи „Трейс 
Груп Холд“ АД. Наградата им 
беше връчена от министъра на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Росен 
Желязков, който на свой ред бла-
годари на строителните фирми 
за усилията, които полагат през 
лятото и през зимата, в добри и 
лоши условия, за да може Бълга-
рия да се превърне в прекрасно 
място за живеене. „През следва-
щия програмен период в сектор 
„Транспорт“ ще разполагаме с не 
по-малко от 5 млрд. лв., така че 
тенденцията от изминалите про-
грамни периоди ще продължи, а с 
Ваша помощ ще можем да имаме 
модерна инфраструктура, която 

 от стр. 1
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да бъде в синхрон с европейските 
политики“, посочи той.

Зам.-министърът на регио-
налното развитие и благоустрой-
ството Валентин Йовев отличи 
„Симекс“ ЕООД в раздел „Средни 
строители“. „Бих искал да кажа, 
че строителите са тези, които 
променят България. Продължа-
вайте напред“, заяви по време на 

връчването на наградата зам.-
министърът.

В същата категория предсе-
дателят на Управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфраструк-
тура” Георги Терзийски отлични 
в раздел „Малки строители“ „Ав-
томагистрали София“ ЕООД. „В 
АПИ сме се убедили, че в строи-
телството няма малки, средни и 

големи строители, а има добри и 
не толкова добри. Убеден съм, че 
след години хората ще оценяват 
Вашите достижения и труд, Ва-
шите усилия“, каза той.

Специална грамота по повод 
120-ата годишнина на Научно-
изследователския строителен 
институт – НИСИ, беше връче-
на на директора му Мая Косева 

СТРОИТЕЛ СЕДАЛИЩЕ НПП, хил. лв. ДМА, хил. лв. Персонал
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София 346572 74456 1163
ХИДРОСТРОЙ АД София 240458 35462 524
ДЖИ ПИ ГРУП АД София 204005 9305 522
ГЕОСТРОЙ АД София 165063 47605 694
Главболгарстрой АД София 133587 24493 466
ГБС - Инфраструктурно строителство АД София 127359 6569 477
МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД София 123850 4165 123
ИСА 2000 ЕООД София 104844 34154 607
Минстрой Холдинг АД София 101937 30682 128
Инжстройинженеринг ЕООД Варна 86992 7187 366
АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД София 78929 7505 293
ИНФРА ЕКСПЕРТ AД София 77965 4637 245
Маркан EООД Самоков 76407 6130 211
ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД София 76391 35972 655
Щрабаг ЕАД София 74612 18641 323
ВДХ АД София 73137 2517 222
ПЛАНЕКС EООД Варна 71690 40206 562
ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД Пловдив 71490 15388 59
ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД София 69275 13079 375
АТАРО КЛИМА ЕООД Пловдив 66273 23451 560
Автомагистрали - Черно море АД Шумен 66210 31360 624
Евро Алианс Тунели ЕАД София 66015 13793 327
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД София 65796 24825 81
Грома Холд ЕООД с. Бело поле 63902 64823 53
Геострой - инженеринг ЕООД Ямбол 61705 6211 174
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т EАД Търговище 60538 36404 526
ФИЛКАБ АД Пловдив 59755 20597 154
Комфорт ООД Варна 51843 6104 292
БУЛ СТРОЙ ГРУП ИГ ЕООД Симитли 51614 12824 426
ТРЕЙС - СОФИЯ EАД София 51113 3193 169
Сиенит Строителна група AД Пловдив 49269 10087 149
ПСТ ГРУП EАД София 48875 10417 274
Атоменергоремонт АД Козлодуй 46644 6626 858
ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД Бургас 45411 5856 172
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД В. Търново 44712 10907 503
ПАЙП СИСТЕМ AД София 44322 839 209
БИТУМИНА ГмбХ БЪЛГАРИЯ ЕООД София 43541 2206 97
КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД София 41723 4293 109
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД Благоевград 41064 8121 588
ПЪТСТРОЙ - 92 АД София 40356 21343 209
Бараж Груп ЕООД София 39484 2157 65
Водно Строителство Благоевград АД Благоевград 38203 2295 58
Кристална вода АД София 37683 9921 177
Монтаж Строителни Конструкции АД София 37572 2868 153
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН ЕООД София 36565 2397 88
АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД София 36508 4244 399
ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД Гълъбово 35247 4139 812
Балкантел ООД София 34331 2196 130
АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД София 33858 6728 195
Старт инженеринг АД София 33726 14762 364
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ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство (жилищно, 
обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата 

му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения

 
Раздел „Големи строители“:

Строител Седалище Награда

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД София Златна

ИСА 2000 ЕООД София Сребърна

ПЛАНЕКС ЕООД Варна Бронзова

Раздел „Средни строители“:

ОБОНАТО БИЛД ЕООД София Златна

ТЕРНА АКЦИОНЕРНО 
ТУРИСТИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И 
КОРАБОПЛАВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - 
КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ

София Сребърна

СИТИ БИЛД СТУДИО ООД София Бронзова

Раздел „Малки строители“:

ЗСК МОНТАЖИ ООД Ст. Загора Златна

ДАСКОН ООД Бургас Сребърна

НЕКСТ БИЛД ЕООД София Бронзова

ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура

Раздел „Големи строители“:

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София Златна

ХИДРОСТРОЙ АД София Сребърна

ДЖИ ПИ ГРУП АД София Бронзова

Раздел „Средни строители“:

СИМЕКС ЕООД Кърджали Златна

КОСМОС ШИПИНГ АД Варна Сребърна

ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД София Бронзова

Раздел „Малки строители“:

АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД София Златна

ТРАКИЯ БИЛД ЕООД Пловдив Сребърна

ГРАФИТ - КОМЕРС ООД Кърджали Бронзова

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура

Раздел „Големи строители“:

ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ 
ХОЛДИНГ АД

София Златна

ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД Гълъбово Сребърна

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД Благоевград Бронзова

Раздел „Средни строители“:

Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Варна Златна

ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД София Сребърна

МЕТИКС ООД Петрич Бронзова

Раздел „Малки строители“:

ПРОТЕХ АД София Златна

ОРИОН 5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ ООД София Сребърна

ДЕЛТА СТАР АД Севлиево Бронзова

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената 
инфраструктура, хидротехническото строителство и 

опазването на околната среда

Раздел „Големи строители“:

ПАЙП СИСТЕМ AД София Златна

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД София Сребърна

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София Бронзова

Раздел „Средни строители“:

МИКО - Д ООД София Златна

ВОДОКАНАЛСТРОЙ-КОСТОВИ ЕООД Бургас Сребърна

ХИДРОМАТ ООД София Бронзова

Раздел „Малки строители“:

КОЦЕВ и ЦВЕТАНОВ ООД Бургас Златна

ГЛОБУС ООД Абланица, обл. 
Благоевград

Сребърна

СТАТУС - Н ООД София Бронзова

„Главболгарстрой“ АД: Трогнати сме от Първа-
та награда. Тя е изражение на много труд и високо 
признание на над 192 строителни инженери и 900 
щатни работници, които се трудят по абсолютно 
всички обекти в цялата страна. Благодарение на 
тях ние постигаме тези високи резултати. Искам 
да използвам повода да благодаря и на нашите ин-
веститори – държавни, общински, частни и чуждес-
транни. Благодарение на подкрепата и доверието, 
което ни гласуват, ние трупаме много опит, знания 
и самочувствие. Те ни позволяват чрез сложността 
на техните проекти да поддържаме едно високо 
ниво на инженерния състав. По този начин фирмата 
има устойчив и плавен растеж. По повод празника 
желая на всички много здраве, безаварийно изпъл-
нение на текущите и бъдещи задачи и нека бъдем  
по-човечни, да обръщаме повече внимание на хората 
около нас, да се грижим за тях. Да направим една 
нормална работна атмосфера, с която да успеем да 
върнем всички работници и служители в България, 
за да ни е по-лесна бъдещата работа.

„Трейс Груп Холд“ АД: Искам 
да изкажа огромната си благо-
дарност за наградата. 

„Симекс“ ЕООД: За нас е ог-
ромна чест да получим тази на-
града като признание за свърше-
ната от нас работа. 

„Автомагистрали София“ 
ЕООД: Благодарим за признание-
то. Нашите обекти се изпълня-
ват по всички изисквания на въз-
ложителя. Благодаря, наистина 
съм развълнуван от наградата.

„Обонато Билд“ ЕООД: Благодарни 
сме за отличието и подкрепата. Желая 
на всички здраве, успехи и благополучие.

„ЗСК Монтажи“ ООД: Искам да поздравя всички колеги 
в компанията. Явно добре сме се потрудили. Освен това 
искам да благодаря на нашите партньори. Изразявам на-
дежда, че този приз ще затвърди убеждението у тях, че не 
са сбъркали, когато са се доверили именно на нас в нашето 
партньорство. Честит празник на всички колеги!

ЗЛАТНИТЕ НАГРАДИ – I група строежи

ЗЛАТНИТЕ НАГРАДИ – II група строежи

от инж. Илиян Терзиев. „Държа в 
ръцете си не просто поредното 
заслужено отличие за НИСИ, а 
една грамота, която ми е особе-
но скъпа, защото тя идва от най-
достойните, най-големите, най-
уважаваните – от строителния 
бранш в България. Тази награда е 
за поколения български строите-
ли, архитекти, химици, инженери, 
проектанти, за които НИСИ е не 
само местоработата им. Това е 
техният дом, съдба и мисия“, спо-
дели Мая Косева.

 Церемонията продължи с обя-
вяването на златните призове в 

Трета група – строежи от енер-
гийната инфраструктура.

Председателят на парламен-
тарната Комисия по енергетика 
Валентин Николов връчи награда-
та в раздел „Големи строители“ 
на „Дитсманн Енергоремонт Хол-

динг“ АД. В словото си пред гос-
тите на събитието той пожела 
на строителите устойчивост 
през годините и ползотворна ра-
бота.

„Т и Д Инженеринг“ ЕООД, от-
личени в раздел „Средни строите-
ли“, получиха своя приз от минис-
търа на околната среда и водите 
Нено Димов. 

„Министерството има две 
допирни точки със строители-
те. От една страна ние подпо-
магаме бранша чрез Оперативна 
програма „Околна среда“, където 
са отпуснати над 4,17 млрд. лв., 
които са предимно за строител-
ство. От тях вече сме сключили 
над 154 договора за повече от 
3 млрд. лв.”, каза той и допъл-
ни, че основен бенефициент от 
всички тези проекти ще бъдат 
гражданите на България. „В края 
на програмния период 220 хил. 
души ще имат по-добро качество 
на питейната си вода благодаре-
ние на новите пречиствателни 

станции, които се строят“, зая-
ви министър Димов. Той допълни, 
че се радва, че браншовата орга-
низация и МОСВ са постигнали 
отличен диалог и баланс. „Ние не 
пречим на строителството, а 
то не пречи на околната среда. 
Надявам се това да продължи, за 
да направим България още по-мо-
дерна“, завърши той.

Вечерта продължи с обявя-
ването на победителя в раздел 
„Малки строители“ - „Протех“ 
АД. Златната награда беше да-
дена от почетния председател 
на КСБ инж. Светослав Глосов. 
„През следващата година се 
надявам да имаме още по-висок 
ръст на строителната индус-
трия, повече фирми, които за-
служават награди, така че и из-
борът на победители да става 
все по-труден“, подчерта инж. 
Глосов.

Министър Аврамова връчи 
приза в раздел „Големи строите-
ли“ при строежите от 
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ЗЛАТНИТЕ НАГРАДИ – III група строежи

ЗЛАТНИТЕ НАГРАДИ – IV група строежи

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

„Дитсманн Енергоремонт 
Холдинг“: Изключително призна-
телни сме за това отличие.

„Т и Д Инженеринг“ ЕООД: 
Наградата  е за целия екип на 
фирмата, който допринесе за 
нейното придобиване. Благода-
ря на партньорите и контраген-
тите.

„Протех“ АД: Няма да крия, 
че съм изненадан от решение-
то на  журито, приятно обаче. 
Нашата фирма е малка. Ще се 
радвам следващата година да 
работим с повече от вас. 

„Пайп систем“ АД: Преди 2 години взехме Бронзова 
награда, миналата Сребърна, сега Златна. Благодаря 
на всички. Желая на всички строители да продължа-
ват да създават това, което бъдещото поколение ще 
помни и ще му се радва.

„Мико – Д“ ООД: За нас е огромно призна-
ние, че получаваме за втори път през послед-
ните години този висок приз, и то в присъст-
вието на толкова добри строители. Това е 
признание и доверие и се надяваме това да ни 
накара да вдигнем още повече нивото.

„Геострой“ АД получи наградата за „Цялостен 
принос в строителството“

„Геострой“ АД: От името на компанията ис-
кам да благодаря на КСБ за голямото отличие. За 
мен е изключителна чест да приема тази награ-
да. Призът е изцяло заслуга на екипа ни. Искам да 
благодаря на възложителите за възможността да 
изпълним проекти в срок и качествено и след това 
да се гордеем с тях. Да благодаря на партньори-
те и подизпълнителите за сътрудничеството и 
най-вече на нашите над 800 служители, без които 
успешните реализации нямаше да са възможни.

„Инвеститор на годината 
в човешкия капитал” – „Парсек 
груп“ ЕООД

„Най-динамично развива-
ща се компания” – „Микс-Кон-
стръкшън“ ООД

Специална грамота по повод 
120-ата годишнина на Научноиз-
следователския строителен ин-
ститут – НИСИ, беше връчена 
на директора й Мая Косева

група „Благоустройствена 
инфраструктура, хидротехниче-
ско строителство и опазване на 
околната среда“ 

на „Пайп систем“ АД. Награ-
дата в категория „Средни строи-
тели“ беше връчена от министър 
Нено Димов на „Мико – Д“ ООД. 

Като „Малки строители“ бяха 
отличени „КОЦЕВ и ЦВЕТАНОВ“ 
ООД. 

КСБ определи и три специ-
ални награди. Първата беше за 
„Инвеститор на годината в чо-

вешкия капитал”. Тя беше връче-
на от главния секретар и член 
на УС на Българската стопанска 
камара Добри Митрев. Приза по-
лучи „Парсек груп“ ЕООД.

Наградата за „Най-динамич-
но развиваща се компания” оти-
де при „Микс-Констръкшън“ ООД. 
Отличието им беше връчено от 
зам.-председателя на УС на Бъл-
гарската търговско-промишлена 
палата Красимир Дачев.

 „Геострой“ АД получи на-
градата за „Цялостен принос 
в строителството”. Ценното 

отличие беше връчено от изпъл-
нителния директор на Конфеде-
рацията на работодателите и 
индустриалците в България Ев-
гени Иванов. 

По време на Годишния бал 
беше проведен и тих търг с кар-
тини на художника Павел Мит-
ков. Част от събраната сума в 
размер на 18 500 лв. майсторът 
на четката ще предостави на 
КСБ за учредяването на фонд 
за подпомагане на студенти и 
ученици от висшите технически 
училища и професионални гимна-

зии по строителство.
Поздравителни адреси по по-

вод Деня на строителя бяха полу-
чени от Конфедерацията на рабо-
тодателите и индустриалците 
в България, Българска стопанска 
камара, Националния съвет на 
Българската социалистическа 
партия, Федерацията на неза-
висимите строителни синдика-
ти, Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, 
Искрен Веселинов, председател 
на Комисията по регионална 
политика, благоустройство и 
местно самоуправление, Петър 
Кънев, председател на Комисия-
та по икономическа политика и 
туризъм, д-р инж. Владимир Ву-
тов, изп. директор на „Геострой“ 
АД, и от „Агенция за сигурност 
Скорпио“ ООД.
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Емил Христов

Фирма „Било“ ЕООД спечели 
голямата награда в 18-ото изда-
ние на конкурса за строителство 
„Златен отвес 2019“. Отличието 
беше присъдено за изграждането 
на многофамилна жилищна сграда 
във Варна на ул. „Братя Миладино-
ви“ 11. Компанията получи статуе-
тка и сертификат по време на офи-
циалната церемония по обявяване 
на победителите, която се състоя 
на 25 октомври в „Гранд Мол“ – Ва-
рна. Традиционното събитие се 
проведе по повод професионалния 
празник на бранша Димитровден и 
постави началото на Строителна 
изложба – Варна. Организатор е ОП 
на КСБ – Варна, а медиен партньор 
- в. „Строител“.

Сред официалните гости бяха 
зам.-кметът на Варна инж. Христо 
Иванов, главният архитект арх. 
Виктор Бузев, инж. Христо Дими-
тров, зам.-председател на УС на 
Камарата на строителите в Бъл-
гария (КСБ), отец Василий Шаган, и 
представители на община Одесос, 
на Варненската търговско-индус-
триална камара. Домакин на цере-
монията беше инж. Пенко Стоянов, 
председател на ОП на КСБ – Варна.

Инж. Стоянов информира, че в 
Областното представителство 
членуват 160 строителни фирми, 
а в ЦПРС са вписани 478 компании. 
„За да работят всички те нормално 
и за да осигурят сигурност както 
за тях, така и за своите клиенти, 
са нужни стриктни и точни прави-
ла, съвременна нормативна база 

и честна и лоялна конкуренция. С 
помощта на своите членове КСБ 
стъпка по стъпка се опитва да по-
стигне всичко това“, заяви той.

Инж. Стоянов подчерта, че 

за строителите думата отвес 
има много символика. 

„Той е знак на истинност, точна 
мяра и стремеж към съвършенство. 
В миналото отвесът показвал 
връзката между възвишеното – не-
бесното, и земното - човешкото“, 
сподели председателят на ОП на 
КСБ – Варна. Инж. Стоянов допъл-
ни, че и през 2019 г. конкурсът има 
за цел да покаже най-добрите про-
дукти в бранша. „Всички участници 
в „Златен отвес 2019“ са проявили 
висок професионализъм и внимание 
към детайла и за журито не беше 
никак лесно“, каза още инж. Пенко 
Стоянов. 

„За поредна година всички сме 

Медиен партньор на събитието е вестник „Строител“

Поддържането на тра-
дициите е много важно за 
нас. С провеждането на 
конкурса „Златен отвес“ и 
визуализацията на обекти-
те чрез изложбата, която 
го съпътства, ние даваме 
пример как трябва да се 
случват нещата.

Гледайки обектите на 
паната, аз си мисля, че 
колегите в областта се 
справиха много добре въпре-
ки проблемите, които съпътстват изграждането на всеки обект. 
Строителите във Варна изпитват същите затруднения, каквито 
има в цялата страна. Всички страдаме от кадровия дефицит и много 
бедния пазар на труда в града. Един от основните казуси е, че мла-
дите хората след завършването на университета предпочитат да 
отидат да търсят препитание в чужбина. Тук искам да подчертая, 
че ОП на КСБ – Варна, работи в тесен диалог както със строител-
ната гимназия в града, така и с Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“.

Радикалното решение се крие в промяна на инвестиционния кли-
мат. Той определя финансите, които се въртят на пазара, и към тях 
се настройва всяка една ниша. Това е най-важното. 

Все пак искам да завършим положително нашия разговор. Пожела-
вам много здраве, упоритост и дръзновение на колегите в изпълне-
нието на настоящите и бъдещи проекти.

Специална благодарност искам да отправя към в. „Строител”, 
който винаги е наш партньор. Изданието е нещо много добро за целия 
бранш. Вестникът е визуализацията на нашата Камара. 

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

впечатлени от обектите, които 
са построени на територията на 
общината. От фотосите вижда-
ме, че всяка година качеството 
на това, което се строи, се пови-
шава“, заяви от своя страна зам.-
кметът инж. Христо Иванов. Той 
подчерта, че за местната адми-
нистрация е удоволствие да вижда 
как 

благодарение на строителите 
градът се развива 

и се създават красиви и функ-
ционални сгради. 

Право за участие в тазгодиш-

ния конкурс „Златен отвес“ имаха 
строителни фирми, които са за-
вършили своите проекти на тери-
торията на България в периода до 
30 септември 2019 г. Сред крите-
риите за оценка бяха качеството 
на СМР, прецизността при спазва-
не на технологиите и детайлите 
на сградата, съответствието с 
проекта, както и функционалната 
пригодност, индивидуалността на 
архитектурния проект, възстано-
вяването и усъвършенстването на 
градската среда.

Комисията с председател 
Руси Русев, член на Областния съ-
вет на ОП на КСБ – Варна, и чле-
нове – Красимир Даскалов - „Лъки 
КД“ ЕООД, Венцислав Мухтаров 
- „Мухтаров“ ООД, арх. Виктор 
Бузев, арх. Димитър Стефанов, 
председател на Камарата на ар-
хитектите във Варна, инж. Сне-
жана Милева - председател на Ре-
гионалната колегия на Камарата 
на инженерите в инвестиционно-
то проектиране, и Ренета Нико-
лова, прокурист и главен редак-
тор на в. „Строител“ и ПР на КСБ, 
определи победителите в осем 
категории. Това са: „Многофа-
милни жилищни сгради“, „Хотели 
и ваканционни комплекси“, „Адми-
нистративни, офис, промишлени 
и търговски сгради“, „Спортни и 
развлекателни обекти, обекти в 
социалната сфера, образование-
то и здравеопазването“, „Обек-
ти на инфраструктурата и бла-
гоустройството“, „Саниране на 
обществени и жилищни сгради“, 
„Реставрация на обекти – недви-
жими паметници на културното 
наследство“.

Първа награда и приз за високо 
качество в строителното изпъл-

нение в 

категория „Многофамилни жи-
лищни сгради“ получи „Планекс“ 
ЕООД

за изграждането на жилищен 
комплекс „Корал Резиденс“ на ул. 
„Д-р Василаки Пападополу“ 11 във 
Варна. Второто място бе за „Ком-
форт“ ООД за сграда на ул. „Сла-
вянска“ 18. Трети станаха „ГБС 
Варна“ АД, които бяха отличени за 
жилищна група с ограда по плана 
на жк „Бриз“ на ул. „Илия Пенев“ 22 
в морската столица. Дипломи за 
участие в тази категория получиха 
още „Александрид“ ООД и „Перинов и 
синове“ ЕООД.

„Акватек“ ЕООД спечели първо-
то място в категория „Хотели 
и ваканционни комплекси“ 

за реализацията на ваканцио-
нен хотел-комплекс с 16 басейна 
по плана на Ахелой, местност Към-
пинга, Поморие. На второ място 
се нареди „Планекс“ ЕООД за ком-
плекс „Здравец“, който се намира в 
с. Здравец, община Аврен. Третото 
отличие грабна „Комфорт“ ООД с 
хотелски корпус със спортен плувен 
басейн в кк Кранево, Балчик.

В категория „Административ-
ни, офис, промишлени и търгов-
ски сгради“ 

първа награда и приз за високо 
качество в строителното изпъл-
нение получи фирма „Екип“ ЕООД за 
„Дестилерия 2“ за тревни култури, 
по плана на землище Добрич. Вто-
рото място бе за „Монтажи-Варна“ 
АД за реконструкцията на система 

за подаване на алтернативни гори-
ва в землището на Девня. Третото 
признание отиде при „Строител СВ“ 
ООД, които се включиха с обекта 
си за нова складова част на бул. 
„Република“ 1 във Варна. Диплома за 
участие получиха „ГБС Варна“ АД.

В категория „Спортни и раз-
влекателни обекти, обекти в со-
циалната сфера, образованието 
и здравеопазването“ имаше само 
едно отличие и то беше за „Пла-
некс“ ЕООД за „Делта Планет Мол“ 
Варна.

„ГБС Варна“ АД също беше един-
ствен победител в категория „Са-
ниране на обществени и жилищни 
сгради“ за изпълнението на СМР 
във връзка с реализацията на На-
ционалната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните 
жилищни сгради. Обектът им се 
намира на ул. „Цар Освободител“ 1 
в Шумен.

Най-добър в категория „Рес-
таврация на обекти – недвижими 
паметници на културното наслед-
ство” бе „ИСС Инженеринг“ ООД за 
работата по фасадата на сграда 3 
в Щаба на Български военноморски 
сили във Варна, намираща се на ул. 
„Преслав“ 16.

Връчени бяха и три специални 
награди. 

Първата грамота беше в ка-
тегория „Разумно строителство 
и отношение към околната сре-
да“, която взе „ГБС Варна“ АД. За 
„Най-добро инженерно изпълнение“ 
отличие получи фирма „Монтажи-
Варна“ АД. Грамота за „Най-дигита-
лен кмет“ бе връчена на районния 
градоначалник на община Одесос –  
Георги Недев.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

На изискано тържество в 
петзвездния Гранд хотел & СПА 
„Приморец“ бургаските строите-
ли отбелязаха професионалния си 
празник Димитровден. Гости на 
тържеството бяха досегашният 
кмет на града Димитър Николов, 
областният управител на Бургас 
Вълчо Чолаков, зам.-председате-
лят на УС на КСБ инж. Николай 
Николов, Димитър Янакиев, член 
на Контролния съвет на КСБ, инж. 
Даниела Симеонова, директор на 
ПГСАГ „Кольо Фичето“ - Бургас, 
както и други представители на 
общинската и областната адми-
нистрация и на ПГСАГ, медии от 
региона и екип на в. „Строител“.

В началото на събитието 
инж. Стефан Димитров, член на 
УС на КСБ и председател на Об-
ластното представителство на 
КСБ в Бургас, приветства офици-
алните гости, своите колеги от 
областта, почетните строители 
от НКСВ, както и екипа на ПГСАГ 
„Кольо Фичето“. 

„В последните години нашият 
град претърпя решително разви-
тие към по-добро. С новопостро-
ените модерни жилищни и офис 
сгради, с качеството на изпъл-
нение, което колегите постигна-
ха, с инфраструктурата си, при 
стриктното спазване на задължи-
телните съвременни стандарти 
за строителство Бургас стана 

още по-привлекателен и за сво-
ите граждани, и за милионите 
гости 

през туристическия сезон“, 
каза инж. Димитров.

Приветствие направи и инж. 
Николай Николов. „В миналото 
старите майстори са поставяли 
началото на своите градежи по 
Гергьовден, а на Димитровден са 
получавали своята плата и праз-

никът е започвал. За бургаските 
строители това е точно обра-
тното. Лятото поради законода-
телството трябва да работят 
по-тихо, а да се разгръщат през 
другите сезони. Това те успешно 
го правят“, посочи инж. Николов. 
По думите му строителите от 
Бургас са постигнали доста го-
леми, а и по-малки успехи. „Градът 
се преобрази с нашето участие и 
майсторство. И, разбира се, 

благодарение на инвестициите, 
които прави общината. 

Изпращаме една успешна 
строителна година в очакване на 
нови проекти“, каза в заключение 
инж. Николай Николов.

Вълчо Чолаков, който преди 
юридическото си образование е 
завършил строителния техни-
кум в Бургас, пожела на всички 
присъстващи св. Димитър да ги 
зарежда с много здраве и да им 
носи дълголетие, любов в семей-
ствата им и още и още успехи 
в благородната им професия. 
„Доказаното високо качество 
на Вашата работа е гаранция 
за успешното ползване от дър-
жавата и гражданите на реали-
зираните обекти“, добави той. 

Според областния управител 
ръстът на строителството 
през настоящата година ще 
бъде над 10%. В значителна 
част това се дължи и на бурга-
ските строители. „Държавата 
знае за проблемите Ви, свър-
зани с борбата със сивия сек-
тор, равнището на заплатите, 
трудностите с осигуряването 
на квалифицирани кадри в бран-
ша. За всичко това се работи на 
различни равнища“, сподели Въл-
чо Чолаков. „Това, че съм среден 
техник от строителния техни-
кум, ми дава 

правото да се нарека Ваш 
колега и удовлетворението 
Димитровден да е и мой 
празник“, завърши Чолаков. 

От името на строителите 
ветерани приветствие поднесе 
инж. Дамян Камбуров, председа-
тел РКСВ. Той сподели, че над 
50 години е участвал в проек-
тирането и изграждането на 
редица обекти, сред които са 
разширението и модерниза-
цията на медни мини „Росен”, 
читалищата в Царево и Мал-
ко Търново, жилищни сгради в 
Бургас, Царево, Средец, Малко 

Кметът на община Бургас 
Димитър Николов приветства 
строителите

Областният управител Вълчо Чолаков

Инж. Стефан Димитров, член на УС 
на КСБ и председател на ОП на КСБ 
– Бургас, и инж. Николай Николов, зам.-
председател на УС на КСБ

Инж. Дамян Камбуров връчи 
Поздравителен адрес от името на 
НКСВ на председателя на ОП на КСБ 
– Бургас, инж. Стефан Димитров

Снимки авторът

Търново, керамичният завод 
край Сарафово. Инж. Камбуров 
спомена още проектите за нов 
завод за стоманобетонови кон-
струкции в Бургас с пълна ав-
томатизация на процесите по 
производство, транспортиране 
и полагане на бетона и за произ-
водствено-техническа база на 
Строително-монтажен комби-
нат – Бургас.

 „Благодарение на Вас обли-
кът на община Бургас се про-
мени коренно“, категоричен бе 
и Димитър Николов. „В Бургас, 
а и в цяла България има качест-
вени строителни фирми и няма 
нужда да внасяме работници от 
чужбина. Убеден съм, че 

през следващите години ще 
имаме много нови и инте-
ресни строителни обекти. 

Благодаря на Вас и на Ваши-
те семейства за всичко онова, 
което изпълнихте, правите и 
ще реализирате в бъдеще за 
нашия град“, завърши Николов.

В края на официалната част 
бяха раздадени и отличията на 

ОП на КСБ – Бургас. Наградени-
те са:

„Строител на годината 
2019” - „Билдникс” ЕООД - инж. 
Николай Николов, обект: „Из-
граждане на защитена лодкос-
тоянка в акваторията на кв. 
„Крайморие”;

„Принос за Бургас 2019“ - 
„БМ” ООД – Здравко Станчев, 
обект: „Жилищна сграда „Флора 
– Панорама”, жк „Лазур”;

„Знак за качество 2019“: 
„СМК Монтажи“ АД – инж. 

Недялко Недялков, обект: „Ре-
конструкция бул. „Димитър Ди-
мов”; 

„Торкрет” ЕООД – инж. 
Валери Стоянов, обект: „Водо-
проводна мрежа за минерална 
вода в.з. Минерални бани, гр. 
Бургас“;

„Планекс Бургас” ООД – 
инж. Людмил Митов, обект: „Ва-
канционен хотел Уейв ризорт, 
Ахелой, община Поморие“; 

„Пътстрой Бургас” ЕООД 
– инж. Живко Недев, обект: „Ре-
конструкция на път I-9 „Слънчев 
бряг-Бургас“ с изграждане на 
второ платно“.

Петя Борисова, ОП на КСБ – Велико Търново 

На Димитровден старопрестолният град тра-
диционно отбеляза тройния си празник. На 26 ок-
томври търновци почетоха небесния покровител 
на старата столица св. Димитър Солунски. Стро-
ителите празнуваха професионалния си празник. 
И градът отбеляза 834 години от въстанието на 
Асен и Петър и възраждането на Второто българ-
ско царство със столица Търновград. 

Празничният ден започна със Света литургия, 
отслужена от Негово Високоблаговоленство све-
щеноиконом отец Славчо Иванов в църквата „Ус-
пение Богородично”, където осветената хоругва 
с образа на св. Димитър бе прeнесена с литийно 
шествие, минаващо по Владишкия мост до църква-
та-музей „Св. Димитър Солунски”. Организатори 
на тържествената програма бяха община Велико 
Търново, Регионалният исторически музей, Вели-
котърновската митрополия, Областното пред-
ставителство на Камарата на строителите 
в България в старата столица и Националният 
военен университет „Васил Левски”. Официални 
гости на събитието бяха вр.и.д. кмет на община 
Велико Търново Снежана Данева-Иванова, област-
ният управител проф. д-р Любомира Попова, инж. 
Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, пред-
седателят на ОП на КСБ – Велико Търново, Ина 
Минчева-Кържилова и др.

 „Отбелязваме Димитровден – един от най-го-
лемите християнски празници. Поздравявам всич-
ки, които носят името на небесния покровител 
на Търновград. Честити да са строителите, до-
стойните наследници на майстор Кольо Фичето. 
Благодаря на Камарата на строителите за това, 
че работим заедно за доброто бъдеще на Велико 
Търново. Искам да честитя и на архитектите, ин-

женерите, конструкторите и всички хора, които 
са ангажирани в строителството”, обърна се към 
присъстващите Снежана Данева-Иванова.

Ина Минчева-Кържилова също поздрави гости-
те и колегите си по случай Деня на строителя, 
като им пожела много здраве, вяра, оптимизъм и 
вдъхновение. „На Димитровден строителите са 
се събирали по домовете си да починат и отново 
по Гергьовден да се съберат за новия сезон. Но за 
съжаление или за радост ние няма да спазим тази 
традиция, и то благодарение на новите строи-
телни технологии и материали. Строителният 
процес вече е непрекъснат“, заяви председателят 
на ОП на КСБ – Велико Търново.

И тази година отец Славчо освети курбан, оси-
гурен от Великотърновското представителство 
на Камарата на строителите в България, за здра-
ве и берекет на миряните. Празникът завърши с 
музикална програма, изпълнена от ПФА „Искра”.

Снимки авторът
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Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен

ОП на КСБ – Сливен, 
връчи своите годишни 
отличия на тържество 
по повод Деня на строи-
теля, което се проведе на 
22 октомври в ресторант 
„Тома“. Събитието събра 
представители на строи-
телни фирми от Сливен и 
Нова Загора, както и вете-
рани от РКСВ. Официални 
гости бяха досегашният 
кмет на Сливен Стефан 
Радев, вр.и.д. кмет Ру-
мен Иванов, досегашният 
председател на Общин-
ския съвет Димитър Ми-
тев, инж. Митко Маринов, 
председател на РКСВ – 
Сливен, и др.

В началото Румен Ива-

нов поздрави присъст-
ващите по случай Дими-
тровден, който е Ден на 
строителя и едновремен-
но с това и празник на гра-
да. Той пожела на всички 
строители много успехи в 
достойната за уважение 

професия. „Съграденото 
от Вас е значимо за бъде-
щето на Сливен. Строите-
лите го правят по-красив 
и по-комфортен за живот. 
Това, което строим сега, 
ще остане за поколения-
та. Качество, естетика 

и новаторство – това са 
критерии, които печелят 
доверие, създават сигур-
ност и затвърждават 
професионализма“, допъл-
ни Иванов. „Пожелавам Ви 
да сте здрави и успешни и 
да градим заедно с посто-
янство и с визия“, завърши 
той своята реч по случай 
двойния празник. 

По традиция тържест-
вено слово изнесе и пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Сливен, Георги Стоянов. 
Връчени бяха и наградите 
на фирмите, изявили се с 
най-добри резултати.

I гр. - „Високо строи-
телство”:

„Гради” ЕООД - Сливен 
(плакет)

„Благоустройствени 
строежи“ ЕООД - Сливен 

(грамота)
„Берко-90-Берковскии 

сие” СД - Сливен (грамота)
II гр. - „Транспортна 

инфраструктура”:
„Гео-Кри“ ЕООД - Сли-

вен (плакет)
„УМС Помстрой“ ООД 

- Сливен (грамота)
III гр. - „Енергийна ин-

фраструктура” 
„Техномаш Българска 

индустриална група” АД - 
Нова Загора (плакет)

„Ваяна“ ЕООД - Нова 
Загора (грамота)

„Електра МС“ ООД - 
Сливен (грамота)

IV гр. - „Благоустрой-
ствена инфраструктура“ 

„МОНОЛИТ“ ООД - 
Сливен (плакет)

„Хидромонтаж - Л” 
ООД - Сливен

По предложение на 
Техническата комисия на 
ОП на КСБ – Сливен, тази 
година със специални на-
гради-грамоти бяха удос-
тоени:

„Най-добри етични 
отношения в строител-
ството“ 

„Билдинг-ТД ” ЕООД – 
Сливен 

„Най-добри резултати 
в търговията със строи-
телни материали“

„Терснаб“ АД – Сливен
Годишната класация 

бе проведена между 63 
строителни фирми в об-
ласт Сливен, вписани в 
ЦПРС. Победителите бяха 
избрани по показатели за 
оценка, определени съ-
гласно правилника на кла-
сацията.

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ - Пазарджик

Спазвайки традиция-
та, строителите от Па-
зарджик отбелязаха тър-
жествено професионалния 
си празник – Димитровден, 
заедно с регионалните ко-
легии на архитекти и ин-
женери в ресторант „Фо-
рум“. Гости на празника 
бяха областният управи-
тел на Пазарджик Стефан 
Мирев, председателят на 
ОП на КСБ – Пловдив, Пла-
мен Иванов, Надежда Пей-
кова от РДНСК и строи-
тели ветерани, водени 
от председателя на РКСВ 
инж. Иван Прасков.

Поздрав към всички 
участници в строителния 
процес отправиха предсе-
дателят на ОП на КСБ – 
Пазарджик, инж. Иван Дел-
чев, Стефан Мирев, както 
и председателите на РК 
на КАБ и КИИП. 

По случай празника Об-
ластното представител-
ство на КСБ в Пазарджик 
отличи юбилярите през 
2019 г. Осем известни 
местни строители на-
вършват кръгла годишни-
на и получиха специални 
плакети. Това са Георги 
Делчев – „ЕКО Хидро 90“ 
ООД, Спас Гергов – „Пи-

мо-СВ“ ООД, Цветан Ва-
силев – „Вадис“ ООД, Пе-
тър Панайотов – „Севар“ 
ООД, Георги Гюрджеклиев 
– „Артстрой Про“ ООД, 
Добри Пищронов – „Тер-
модинамика“ ООД, Борис 
Терзиев – „Протер Инжене-
ринг“ ООД - Велинград, То-
дор Дамянов – „Ситистрой 
Инвест“ ООД.

Тази година за пръв 
път беше връчена награ-
да за цялостен принос в 
развитието на строител-
ния бранш. Неин носител 
е Никола Василев - упра-
вител на „Строймонтаж 
07“ ООД - Пазарджик. Той 
е един от тези, за които 
възрастта няма значение. 
Въпреки че отдавна е на-

вършил годините за пен-
сиониране, Никола Василев 
продължава да работи и 

е изключително деен. Ос-
вен че движи собствения 
си бизнес, той е зам.-пред-
седател на Комисията за 
воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС за 
Пета група – отделни ви-
дове строителни и мон-
тажни работи.

Специален музикален 
поздрав към наградените 
и празнуващите отправи 
едно от младите дарова-
ния на Пазарджик – Крис-
тиян Павлов. За настрое-
нието на присъстващите 

се погрижиха и танцьо-
рите от танцов състав 
„Марек“.

Емил Христов

Секция „Консултант-
ска дейност, проектира-
не и строителен надзор“ 
към Камарата на строи-
телите в България про-
веде редовно заседание в 
сградата на браншовата 
организация. Домакин на 
събитието беше предсе-
дателят на структурата 
инж. Валентин Зарев.

По време на заседа-
нието членовете на сек-
цията обсъдиха проекта 

на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за 

устройство на терито-
рията, който е публикуван 

на интернет страницата 
на Министерския съвет, 
и изготвиха становище с 
предложения за промени. 
Дискусията продължи с 
приемане на план-сметка 
за изпълнение на дейност-
ите на структурата през 
2020 г.

В следваща точка от 
дневния ред бяха разгле-
дани актуалните пробле-
ми, свързани с качество-
то на инвестиционните 
проекти и тяхната реа-
лизация.

Снимка авторът

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ - Пазарджик (в 
средата), с Георги Делчев - управител на „Еко Хидро 90“ ООД 
(вдясно), и Борис Терзиев - управител на „Протер Инженеринг“ 
ООД (вляво)

Никола Василев - управител на „Строймонтаж 07“ ООД - 
Пазарджик, с награда за цялостен принос на строителния бранш

Снимка авторът

Снимки авторът

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

ДО
Делчо Гюров – учредител секция 
„Гражданско строителство” – 95 г. 
Бончо Гочев –  РКСВ Димитровград – 90 г. 
Венка Занева – РКСВ Самоков – 70 г.
Михаил Христов – председател на секция 
„Транспортно строителство” – 85 г.
Станчо Карабелов – РКСВ Разград – 80 г.
Николай Николов – председател на 
ОП Бургас – 60 г. 
Надежда Димитрова – РКСВ Разград – 85 г. 
Тонча Тонов – РКСВ Монтана – 80 г. 
Йордан Иванов – РКСВ Русе – 70 г. 
Теодоси Тошев – РКСВ Разград – 80 г. 
Полк. Горан Йончев – секция 
„Строители воини” – 75 г. 
Николай Николов – РКСВ Перник – 75 г. 
Въльо Вълев – РКСВ Сливен – 70 г.
Димчо Димов – РКСВ Варна – 75 г. 
Кръстан Миков  – РКСВ Перник – 80 г. 
Полк. Камен Стоилов – секция 
„Строители воини” 75 г. 
Тодор Тодоров – РКСВ Разград – 85 г.
Йордан Данев – РКСВ Ямбол – 75 г.
Стоимир Въчков – РКСВ Благоевград – 75 г. 
Севда Петрова – РКСВ Видин – 70 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 
клуб на строителите ветерани  и лично от мое име  
най-сърдечно Ви поздравявам по случай  Вашия  юбилей.

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за 
просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме  Ви здраве, бодър дух и дълги години да 
се радвате на уважението на Вашите близки,  колеги и 
съграждани.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

октомври 2019 г.         Инж. Тодор Топалски 
                                        Председател на УС на НКСВ

Сдружение
Национален инициативен комитет за възстановяване 

на Голямата базилика в Плиска, гp. София

ПИСМО-ПОКАНА

Уважаеми колеги - членове на Сдружение Национален 
инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска,

Каним Ви да платите задължителната встъпителна 
вноска в размер на 100.00 лв. (сто лева).

Депозирайте встъпителната вноска по банкова 
сметка на Сдружение НИКВ „Голямата базилика в Плис-
ка в лева: 

Банка – Райфайзенбанк България
IBAN – BG21RZBB91551010871032 
BIC – RZBBBGSF
Сума за превод – 100.00 лв., Словом: Сто лева 
Основание за превод: Встъпителна вноска
След направено плащане ще получите квитанция за 

платена встъпителна вноска от Сдружение НИКВ „Го-
лямата базилика в Плиска“, ЕИК 205755040

Гр. София  С уважение:
   Мирослав Мазнев - 
   Изпълнителен директор
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Емил Христов
Ренета Николова

Важни за бранша и об-
ществото теми, касаещи 
строителството, бяха във 
фокуса на пилотното изда-
ние на рубриката „Код Стро-
ител“, което се реализира 
съвместно от Камарата 
на строителите в България 
(КСБ), вестник „Строител“ 
и Българско национално ра-
дио – София. Първите гости 
в новостартиралата рубри-
ка бяха председателят на 
Управителния съвет на КСБ 
инж. Илиян Терзиев и проку-
ристът и главен редактор 
на в. „Строител“ Ренета Ни-
колова. Водещ на „Код Стро-
ител“ е Анелия Торошанова.

В началото в радио ефи-
ра Ренета Николова поздра-
ви ръководствата на КСБ и 
на БНР за възможността да 
се реализира съвместната 
продукция. 

 „През лятото ние успях-
ме да осъществим една 
новаторска идея - напра-
вихме първото съвмест-
но живо предаване от 
Бургас. 

В него участваха пред-
ставители на централното 
ръководство на Камарата, 
на Областното представи-
телство на КСБ, на община-
та, радиото и вестника“, по-
сочи Николова. Тя подчерта, 
че тогавашното предаване 
е имало много голям успех 
и е било изключително слу-
шано. Николова допълни, че 
сред основните теми, ко-
ментирани от морския град, 
са били инвестициите в ин-
фраструктурни проекти в 
община Бургас, които се ре-
ализират с европейски сред-
ства и променят визията на 
града, както и изпълнението 
на Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищ-
ни сгради (НПЕЕМЖС).

Главният редактор и 
прокурист на в. „Строител“ 
обясни, че след успешната 
реализация на първата по 
рода си съвместна продук-
ция на БНР и вестника се е 
родила и идеята за регуляр-
на рубрика. 

Ренета Николова  е 
кръстница на рубриката 
– името „Код Строител“ е 
нейна идея. 

Николова пожела успех 
на предаването, като акцен-
тира, че то е нямало да се 
реализира без пълната под-
крепа на председателя на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев.

„Сътрудничеството 
между Камарата и двете 
медии е наистина модер-
но, иновативно и много 
отворено. 

Съвместната ни продук-
ция има за цел да разглежда 
проблемите, които вълнуват 
не само строителите, но и 
гражданите и общините“, 

допълни Анелия Торошанова. 
„Изборът за начало на 

„Код Строител“ не е случаен, 
защото през тази седмица 
ние отбелязваме Димитров-
ден – Деня на строителите“, 
коментира Николова. „Бъл-
гарските строители имат 
изключително голям принос 
за промяната на градовете 
и регионите в страната“, 
посочи още тя.

В заключение Ренета Ни-
колова сподели информация 
за откритата в началото 
на миналата седмица Шес-
та фотоизложба „Виж София 
– променяме я заедно“, която 
се организира от Камарата 
на строителите в България 
(КСБ) и вестник „Строител“, 
със съдействието на Сто-
личната община. „Имаме 
много неща, които можем да 
покажем. Не само в София, 
но и в цялата страна. Целта 
ни е усилията и работата 
на българските строите-
ли да се виждат повече от 
обществото. Разбира се, в 
рубриката ще говорим и за 
предизвикателствата, пред 
които е изправен строител-
ният бранш“, завърши Нико-
лова.

В ефира на БНР инж. Или-
ян Терзиев направи кратка 
равносметка на постигна-
тото от страна на ръковод-
ството на Камарата през 
годината. „Отминаващата 
2019 г. е доста динамична и 
изпълнена с редица предиз-
викателства. 

Ръководството на Ка-
марата работи много за 
реализиране на политики-
те на организацията и в 
интерес на строителния 
бранш“, 

сподели той и допълни, 
че са били положени сери-
озни усилия за промени в за-
конодателството, касаещо 
строително-инвестицион-
ния процес. „КСБ беше в ак-
тивен диалог с отговорните 
за строителството инсти-
туции, работодателските, 
синдикалните и другите 
браншови организации. По-
сетихме и голяма част от 
Областните представител-
ства в страната, за да се 
запознаем с проблемите на 
местните структури, кои-
то не са никак малко“, заяви 
още председателят на УС 
на КСБ.

В изказването си инж. 

Терзиев подчерта, че 

през 2020 г. Камарата ще 
бъде последователна в 
политиките си за защита 
на интересите на своите 
членове. 

„Големите и малките 
победи за бранша през из-
миналата година нямаше да 
бъдат възможни без всички 
наши членове“, каза той.

На въпрос каква е била 
2019 г. за строителите и 
кое постижение би опреде-
лил за най-голям успех инж. 
Илиян Терзиев отговори, че 
е изключително щастлив 
да види отличните данни за 
бранша през 2019 г. 

„Българските строи-
тели за поредна година 
доказаха, че работят на 
световно ниво, покриват 
най-високите критерии и 
по нищо не отстъпват на 
европейските и световни 
конкуренти. 

За това говорят всички 
проекти, които бяха завър-
шени качествено и в срок 
през годината“, посочи той. 
Според него цифрите са 
красноречиви, като те по-
казват, че за първото полу-
годие на 2019 г. произведе-
ната продукция в отрасъл 
„Строителство“ е на обща 
стойност 6,97 млрд. лв., 
което е приблизително 17% 
повече от същия период на 
миналата година. „Сградно-
то строителство от своя 
страна има рекордно увели-
чение за последните годи-

ни. Става дума за близо 4,1 
млрд. лв., или около 21% ръст 
спрямо първите 6 месеца на 
2018 г. Инженерното строи-
телство пък бележи покач-
ване от около 10%, или около 
2,9 млрд. лв., и всичко това 
е на фона на спад на обяве-
ните обществени поръчки“, 
подчерта председателят 
на УС на КСБ. Инж. Терзиев 
информира, че първите дан-
ни за второто полугодие са 
още по-впечатляващи, което 
по думите му го прави опти-
мист.

Той коментира и основ-
ните теми, които са на 
дневен ред пред Камарата 
на строителите в България. 
„Те са много и са свързани с 
необходимостта от намаля-
ване на административната 
тежест, борба със сивия 
сектор, стандартизация на 
документите по обществе-
ните поръчки. Също така е 
необходима и дигитализация 
на бранша, както и намира-
не на начин за справянето с 
липсата на работна ръка“, 
каза той.

Председателят на УС на 
КСБ отбеляза, че про-
мените на Закона за 
обществените поръчки 
и Закона за устройство 
на територията са сред 
основните задачи на 
браншовата организация. 

Той допълни, че Законът 
за Камарата на строители-
те също се нуждае от таки-
ва. „Относно ЗКС има нужда 
от промяна в посока засил-
ване на саморегулацията. 
Необходимо е да се дадат 
повече правомощия на КСБ. 
В момента членството в 
Камарата е доброволно и 
ние сме с вързани ръце, за-
щото нямаме никакви прав-
ни инструменти, за да санк-
ционираме фирмите, които 
не спазват Етичния кодекс 
на строителя“, каза инж. 
Терзиев. Според него това 
трябва да се промени, защо-
то браншовата организация 
носи отговорността за дей-
ността на сектор „Строи-
телство“ и по никакъв начин 
не може да въздейства върху 
некоректните фирми.

Анелия Торошанова, 
журналист в БНР:

Това е една про-
дукция, идеята за 
която е съвместна 
между мен и колега-
та Ренета Николо-
ва, главен редактор 
и прокурист на в. 
„Строител“. Много 
от материалите, 
които се публикуват 
на страниците на 
Вашето издание, са 
интересни не само за строителите, но и за граж-
даните, така че чрез тази рубрика ние ще можем да 
ги доразвием и още повече хора ще научат за про-
блемите пред строителния бранш, за предизвика-
телствата, както и как се развива самият сектор. 
От тази гледна точка рубриката „Код Строител“ е 
изключително актуална. Лично аз като журналист 
съм щастлива, че стартира в седмицата, когато се 
чества професионалният празник на строителите 
Димитровден.

„Код Строител“ ще се излъчва два пъти месечно и 
ще бъде с времетраене от 30 минути. В следващото 
издание на 7 октомври ще представим най-голямото 
Областно представителство на Камарата - това 
в София. Ще коментираме основните приоритети, 
които си поставят софийските строители, както 
и възможностите за дигитализация и цифровизация 
на сектора. 

В отговор как вижда 
бъдещето на строителния 
сектор инж. Илиян Терзиев 
посочи, че то е в цифровиза-
цията и дигитализацията. 
„Неслучайно това е едно от 
основните направления в 
работата на КСБ. Мислим и 
работим за създаването на 
дигитален хъб в строител-
ството. Искаме да помогнем 
на фирмите също така да 
внедряват новите техноло-
гии в строителния процес“, 
подчерта той. 

По време на предаването 
председателят на УС на КСБ 
сподели също така, че 

Камарата ще работи за 
възможно най-добрите 
условия за развитието на 
строителните фирми в 
страната. 

„Това включва дейнос-
ти за усъвършенстване на 
нормативната база, спра-
ведливо разпределяне на 
отговорностите между 
всички участници в стро-
ителния процес и заемане 

на българския строител на 
полагащото му се достой-
но място в общественото 
пространство. Професия-
та ни е трудна и отговор-
на“, каза инж. Терзиев. По 
думите му хората, които 
работят в сектора, заслу-
жават уважение както от 
страна на институциите, 
така и от обществото. 
„Желанието ми е хората 
все по-често да използват 
една реплика, когато при 
тях дойде строител, и тя е 
„Сполай ти, майсторе!“, каза 
още инж. Илиян Терзиев. В 
заключение той благодари 
на ръководството на БНР 
за доброто партньорство и 
пожела успех на рубриката 
„Код Строител“. 

От ефира на БНР инж. 
Илиян Терзиев отправи поз-
драв по повод Димитровден 
към колегите строители, 
като им пожела здраве, къс-
мет, успехи и постигнати 
цели, много поводи за ра-
дост и удовлетворение от 
постигнатото в личен и 
професионален план.

Снимки Емил Христов

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и вр.и.д. ген. 
директор на БНР Антон Митов проведоха кратка работна 
среща
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Валентин Колев, зам. областен управител на Русе:

Георги Сотиров

Г-н Колев, да започнем 
с един обзор на строи-
телството като отра-
съл и неговото развитие 
във Вашата област. 

През изминалите го-
дини строителството, 
особено в областния град, 
бележи сериозен ръст, а 
новоизградените здания 
са все по-модерни като 
стил и, разбира се, енер-
гийно ефективни. От дру-
га страна по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
се обновиха 25 блока, а 
още два предстои да бъ-
дат въведени в експлоата-
ция в най-скоро време. 

По различни европей-
ски програми се преобра-
зиха и голяма част от об-
ществените постройки, 
в момента се работи на 
двете университетски 
болници „Канев“ и „Меди-
ка“, на Комплексния онко-
логичен център, сградата 
на Първа районна служба 
по пожарна безопасност и 
защита на населението и 
много други.

Особено внимание се 
отделя и на реновиране-
то на множество детски 
градини, ясли и училища. 
Сред последните няколко 
проекта са въвеждане-
то на мерки за енергийна 
ефективност в СУ „Пана-
йот Волов“ в град Бяла, 
както и продължаващият 
ремонт на пет общински 
учебни заведения в Русе, 
включително и дворните 
им пространства. Стой-
ността на последния про-
ект е почти 12,5 млн. лв.

Ако трябва да харак-

теризирате област Русе, 
на какво ще обърнете 
специално внимание?

Неслучайно нарица-
телното име на града е 
Малката Виена. Освен че 
е разположен по поречие-
то на втората най-голя-
ма река в Европа, той се 
характеризира с изклю-
чително бурно стопанско 
и културно развитие още 
от времето, в което е обя-
вен за център на една от 
най-големите провинции 
на Османската империя, а 
именно Дунавския вилает. 
Това е причина множество 
европейски държави, като 
Австро-Унгария, Велико-
британия, Италия, Фран-
ция, Белгия, Холандия, Ру-
мъния, Испания, Гърция и 
Русия, да го изберат за 
седалище на своите ди-
пломатически мисии. Кое-
то от своя страна освен 
силен икономически сти-
мул се оказва сериозна 
предпоставка за утвър-
ждаването и развитието 
на европейските ценнос-
ти и култура в града. 

Далеч не по-малко вни-
мание трябва да се обърне 
на уникалната архитекту-
ра, която докосва по свой 
неповторим начин всеки 
посетител на прекрасния 
ни град. Шедьоврите са 
навсякъде и не бих си поз-
волил да говоря за всеки 
от тях поотделно, защото 
темата е обширна. 

Специално внимание 
бих искал да обърна и на 
една инициатива, която 
областните администра-
ции изпълняват от няколко 
години – Комуникационна-
та стратегия на Републи-
ка България за Европей-
ския съюз. Всяка година 
темите са различни, като 

се определят с решение 
на Министерския съвет, 
а начинът, по който ще ги 
разгърнем, е наша отго-
ворност. Напоследък ние 
акцентираме на разноо-
бразни изложби, свързани 
както с историята и кул-
турата на региона, така 
и на Европа. Всяко от съ-
битията се радваше на 
голям интерес. 

Няма как да не се спо-
мене и наличието на Ру-
сенския  университет 
„Ангел Кънчев“, който е 
водещ за страната и при-
влича студенти от много 

държави от Европа и дру-
ги континенти. Далеч не 
по-маловажно е и профе-
сионалното образование в 
региона, като в последни-
те години се прави много и 
приемът бележи ръст.

Голямо предимство 
на областта е страте-
гическото транспортно 
положение.

Да, така е. Железопът-
ният, шосейният и речни-
ят транспорт са на едно 
много добро ниво. На те-
риторията ни се пресичат 
два от деветте европей-

ски транспортни коридо-
ра - №7 (Дунавската водна 
магистрала) и №9 (свърз-
ващ по суша Балтийско 
с Егейско море) .  През 
област та преминават жп 
линиите Русе - Подкова и 
Русе - Каспичан, осъщест-
вяващи връзката между 
р. Дунав и Черно море. Тук 
е и първият мост, свърз-
ващ България и Румъния. 
За съжаление съоръже-
нието вече трудно поема 
целия трафик, защото е 
построено през далечната 
1954 г. и неговият капаци-
тет просто не е адеква-
тен на натовареността.

Използвам повода, за 
да отбележа, че за мен 
като представител на 
държавата е от особено 
значение изграждането 
на още едно такова път-
но съоръжение именно 
при Русе. Очакванията на 
всички жители на об ласт-
та са през следващите 
години да се започне пое-
тапно и строителство на 
автомагистралата, която 
да ни свърже с Велико Тър-
ново. По този начин ще ус-
пеем да затвърдим и раз-
вием стратегическото си 
транспортно положение 
на Балканите.

Важно е да се отбеле-
жи и наличието на функ-
циониращо летище в не-
посредствена близост до 
града. То е първото и за-
сега единствено общинско 
летище в България. Ползва 
се с лиценз за малки само-
лети.

Използват ли се пъл-

ноценно възможностите 
на реката като транс-
портна магистрала?

Дунав е изключителен 
ресурс, но предстои още 
много работа бреговете 
и прилежащите им райо-
ни да заприличат на тези, 
които сме виждали във Ви-
ена, Будапеща и др.

На реката трябва да 
се гледа като на предпос-
тавка за развитието на 
града, защото тя пред-
ставлява възможност 
както за превоз на то-
вари и за връзка с всички 
10 държави по поречието, 
така и за развитието на 
туризма. 

Създаваната чрез Ду-
нав свързаност е от осо-
бено значение за повишава-
не качеството на живот в 
цялата област. През по-
следните години градът се 
обръща с лице към реката, 
като предстои завършва-
нето на проекта за обно-
вяване и строителство на 
множество съоръжения. Те 
ще създадат нов облик на 
тези зони. И предвид об-
стоятелството, че грижа-
та за здравето и сигурнос-
тта на хората са на първо 
място, в момента в процес 
на реализация е проект, 
който предвижда изграж-
дането на 3 аварийно-спа-
сителни центъра - два у 
нас в Русе и Лом, и един на 
румънска територия – в 
Турну Мъгуреле.

Какво се промени в 
областта след присъеди-
няването ни към ЕС?

Считам, че Европей-

Градинката пред библиотека „Любен Каравелов“

Снимки Областна администрация Русе
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ските структурни и ин-
вестиционни фондове са 
от изключително зна-
чение за развитието на 
всяка държава и регион. В 
крайна сметка нали това 
е целта - да се постигне 
един балансиран растеж 
в целия съюз и да се све-
дат до минимум различия-
та както между отделни-
те страни, така и вътре 
в тях. Като статистиче-
ски данни мога да кажа, 
че по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 
до март тази година са 
реализирани 88 проекта 
на обща стойност над 
104,5 млн. лв. От тях 41 
за над 41 млн. лв. са в 
сферата на подобрява-
не на производствения 
капацитет в малките и 
средните предприятия, 
а 17 за почти 19 млн. лв. 
са изпълнени по приори-
тета за енергийна ефек-
тивност в тях.  Други 
10 проекта за около 13 
млн. лв. са за подкрепа 

за пилотни и демонстра-
ционни инициативи за 
ефективно използване на 
ресурсите, а 7 са за по-
вишаване на енергийната 
ефективност в големи 
предприятия, като тях-
ната стойност е малко 
над 21,5 млн. лв. При това 
ползите за областта не 
се изчерпват само с тази 
оперативна програма… 

По  ОП  „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура“ са реализира-
ни 4 проекта, от които 3 
на ИА „Проучване и под-
държане на река Дунав“ 
и един на АПИ, а по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“ в област Русе 
са изпълнени 102 проекта 
на обща стойност малко 
над 22,5 лв., като 5 от тях 
са за развитие на социал-
ното предприемачество, 
18 са за обучения и 22 са 
свързани с подобряването 

условията на труда. Що се 
касае до ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“, то реализирани-
те проекти за областта 
са 10 и са на стойност 
около 9 млн. лв.

Мисля, че изложени-
те цифри са доказател-
ство за резултатите от 
членството на България 
в Европейския съюз. Кол-
кото до нашата област, 
тя винаги е посочвана 
като отличник в Северен 
Централен район. Лидери 
сме и в изпълнението на 
трансграничните проек-
ти, но тук заслугата е и 
на колегите от съседно 
Гюргево, с които заедно 
полагаме всички усилия за 
развитието на общия ев-
рорегион.

Как върви привличане-
то на чуждестранни ин-
вестиции, което е пряко 
свързано и с трудовата 
заетост?

На територията на 

областта създадоха свои 
предприятия водещи ев-
ропейски фирми. Извън 
познатите ни Източна 
и Западна индустриални 
зони беше обособена нова 
такава с изградена инфра-
структура, чиито терени 
са почти изцяло заети 
от инвеститорите. Сред 
големите са „Монтюпе“, 
„Вите Аутомотив“, „Ал 
филтър“ и др. Това предо-
предели овладяването на 
безработицата в послед-
ните години, като дори 
се стигна до обръщане 
на тенденцията, а имен-
но – търсене на квали-
фицирана работна ръка. 
Ние реагирахме, като пре-
ориентираме учениците 
към паралелки, за които е 
предвидена дуална форма 
на обучение. Тази година 
прием е реализиран в 9 
паралелки осмокласници, 
а обучението върви в още 

19 специалности от IX до 
XII клас. 

Д а  ко м е н т и р а т е 
и състоянието на пъ-
тищата в областта. 
Живо т ъ т  в  с ела т а, 
благоустройството, во-
доснабдяването, канали-
зациите...

Пътищата в областта 
се поддържат в добро със-
тояние, като се полагат 
грижи за реконструкция-
та им, където се налага. 
Прави се и възможното 
за подобряване на инфра-
структурата вътре в 
населени места, като по-
степенно и приоритетно 
се извършват ремонти на 
отделни улици или части 
от тях. Въпреки наличие-
то на пътна свързаност, 
водоснабдяване и други 
комунални услуги в малки-
те населени места те не 
правят изключение от об-
щата тенденция за нама-
ляване броя на живущите 
там.

Започва и реализация 
на голям проект за из-
граждане на канализация 
и пречистване на отпад-
ните води в района на 
кварталите „Долапите“ и 
„Средна кула“ в град Русе. 

Какви са възможност-
ите за развитие на ту-
ризма тук? Областният 
център е известен със 
своите паркове и резер-
вати. Уникалната архи-
тектура също привлича 
посетители, но какво 
още може да се направи?

Усилията на местната 
власт са насочени към об-
лагородяването на инфра-
структурата за достъп 
от и до туристическите 
обекти, за развитието 
на алтернативни форми 
на туризъм, за обогатя-
ването на културните 
календари на общините 
и за предоставянето на 
качествен и конкурентен 
туристически продукт. 

Русе в своята непов-
торима централна част 
разкрива цял ансамбъл 
от архитектурни памет-
ници, пренесли духа на 
величествената Западна 
Европа от края на XIX и 
началото на XX в. в сърце-
то на града. В областта 
съществуват два скални 
манастирски комплекса 
– единият е на терито-
рията на община Иваново, 
а другият „Св. Димитър 
Басарбовски“ - в община 
Русе. Иваново предоста-
вя на своите посетители 
от близо и далече възмож-
ност да се докоснат до 
уникални скални стенопи-
си и е сред 9-те обекта 
в България в списъка на 
ЮНЕСКО.

Червен е археологиче-
ско и културно-историче-

Паметникът на Свободата в Русе е проектиран в началото на XX век от италианския скулптор Арнолдо Цоки

Улица „Александровска“ е сред емблемите на града

ско селище с голям принос 
за изучаването на градо-
устройството на средно-
вековните български гра-
дове и тяхната култура. 

Беленският мост е за-
бележително творение на 
майстор Кольо Фичето, 
който умело съчетава в 
строителството елемен-
ти на архитектурата и 
скулптурата. 

Отчитайки даденост-
ите и неоползотворените 
възможности, област-
ната управа създаде ра-
ботна група с представи-
телство на всички пряко 
и косвено ангажирани в 
туристическия сектор, 
която има задачата да 
разработи проект за 
Стратегия за устойчиво 
развитие на туризма с хо-
ризонт 2020 – 2030. Така 
чрез един иновативен под-
ход на работа се цели да 
постигнем конкретен и 
работещ резултат. Стре-
межът е до 2030 г. област 
Русе да се утвърди като 
търсена туристическа 
дестинация в Долен Дунав.

Част от идентифици-
раните насоки за бъдеща 
работа включват създа-
ване на нови музеи, на ус-

ловия за речен туризъм, 
насърчаване на къмпингу-
ването, създаването на 
механизъм за сътрудни-
чество между общините. 
Работим и за интегрирани 
туристически продукти, 
регионален бранд и диги-
тализация на обектите 
чрез обща апликация, съз-
даване на условия за вело-
сипеден туризъм. 

Като  статистика 
мога да посоча, че с всяка 
следваща година се уве-
личава броят на местата 
за настаняване, като през 
август тази година на те-
риторията на областта 
са функционирали 53 хоте-
ла с общ капацитет малко 
над 2100 легла. По данни на 
Отдел „Статистически 
изследвания - Русе“ общи-
ят брой на реализираните 
нощувки е около 17 070, 
като от тях 10 413 са от 
български граждани, а 6 
657 - от чужденци. 

Накрая позволете ми 
да изкажа своята и на ко-
легите благодарност за 
предоставената възмож-
ност от страна на ува-
жавания от нас в. „Строи-
тел” за популяризирането 
на областта.

Единственият по 
рода си в България 
паметник на моряка 
е открит в Русе на 
19 декември 1930 г.
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В дебат с досегашния председател на ЕК евродепутатите направиха преглед        

Мирослав Еленков,
Страсбург

„Бих искал да пожелая 
много късмет на новия 
председател на Евро-
пейската комисия (ЕК). 
Благодаря на моите коми-
сари, защото без тях ня-
маше да постигна нищо“. 
Това каза Жан-Клод Юнкер 
пред евродепутатите по 
време на последното си 
изслушване като предсе-
дател на ЕК. „Когато поех 
функциите на председа-
тел, Европа беше много 
уязвима. През 2014 г. тя 
не бе любимка на гражда-
ните“, посочи той. „Моя-
та цел бе да се изгради 
Комисия, която да работи 
за бъдещето на Съюза“, 
изтъкна Жан-Клод Юнкер.

В речта си той се 
спря на напредъка в при-
оритетните области 
на ЕК, като икономиче-
ския растеж, работните 
места и инвестициите, 
даването на нов стимул 
на Европа. Юнкер изтък-
на също и контактите с 
гражданите и подобрява-
нето на законодателната 

процедура чрез фокусира-
не върху важните въпроси 
и опростяване на законо-
дателните предложения.

Жан-Клод Юнкер из-
рази своето разочаро-
вание от това, че не е 
бил създаден банковият 
съюз, който той вижда 
като ключов елемент за 
разрешаване на бъдещи 
кризи. Същевременно из-
реди редица успехи като 
Европейския стълб на со-
циалните права и прави-
лата за командированите 
работници. Според него 
това са важни стъпки 
за засилване на достойн-
ството на работниците.

Отношенията с Аф-
рика и 15 нови търговски 
споразумения бяха също 
споменати сред успе-
хите. По думите му ва-
жна постигната цел е и 
съхраняването на мира 
в Европа. Досегашният 
председател на ЕК при-
зова евродепутатите да 

продължат да се борят 
за ЕС.

В отчета на работата си 

като изключителен 
успех той изтъкна създа-
ването на плана „Юнкер“. 

За него той е изиграл 
ключова роля за стиму-
лирането на заетостта 

и растежа в ЕС. Инвес-
тициите на групата на 
Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ), под-
крепени от Европейския 
фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) по 
плана „Юнкер“, са довели 
до увеличаване на брут-
ния вътрешен продукт 
(БВП) на ЕС с 0,9 % и до 
създаване на допълни-
телни 1,1 милиона ра-
ботни места в сравнение 
с базовия сценарий. До 
2022 г. благодарение на 
плана „Юнкер“ БВП на ЕС 
ще нарасне с 1,8% и ще се 
открият 1,7 млн. работ-
ни места. Това показват 
последните изчисления 
на Съвместния изследо-
вателски център (JRC) и 
икономическия отдел на 
групата на ЕИБ, извър-
шени въз основа на одо-
брените до юни 2019 г. 
споразумения за финанси-
ране. „Постигнахме цели-
те, които си поставихме 

– връщане на стабилния 
растеж в Европа и сти-
мулиране на заетостта. 
Винаги съм казвал, че 

планът не е панацея, но 
можем да се гордеем с 
факта, че над един милион 
малки предприятия получа-
ват финансиране, 

което преди не беше 
достъпно за тях“, заяви 
Жан-Клод Юнкер.

Редица лидери на по-
литически групи благода-
риха на председателя на 
Комисията за неговите 
усилия през последните 
пет години, за работата, 
свързана с икономически-
те и миграционни кризи и 
преговорите за Брекзит, 
за поставянето на дневен 
ред на социалните въпро-
си и за постепенното 
оттегляне от строгите 
икономии. Те също оцени-
ха високо факта, че той 
не е правил компромиси 
с основните свободи и 
борбата с данъчните 
измами. Някои от тях 
подчертаха и усилията 
на Комисията за увели-
чаване на инвестициите, 
укрепването на единния 
пазар и гарантирането 
на енергоснабдителните 
мрежи.

Евродепутати раз-
критикуваха Комисията 
„Юнкер“, че не е направила 
достатъчно за борбата 

По време на парламентарната сесия в ЕП евро-
депутатите обявиха своята позиция относно бю-
джета на ЕС за 2020 г., отбелязвайки, че той трябва 
да бъде солидна отправна точка за стартиране на 
ново поколение програми на ЕС. ЕП увеличи проекто-
бюджета, предложен от Комисията, добавяйки общо 
повече от 2 млрд. евро за защита на климата. Освен 
това те приеха и повече средства за бюджета на 
Инициативата за младежка заетост и програми-
те „Еразъм +” и одобриха допълнителна подкрепа 
в съответствие с приоритетите на Парламента 
за малките и средните предприятия, дигитализа-
цията, миграцията и външната политика, както и 
за развитие и хуманитарна помощ. Така Европар-
ламентът гласува бюджет около 171 млрд. евро за 
поети задължения (стойност, която ЕС се ангажира 
да инвестира през 2020 г. и годините след това, 
тъй като проектите и програмите се изпълняват 
за няколко години), което представлява увеличение с 
около 2,7 млрд. евро в сравнение с проектобюджета 
на Комисията.

Пленарното гласуване сложи началото на пери-
од от три седмици за „помирителни“ разговори със 
Съвета на ЕС. Целта е постигането на споразуме-
ние между двете институции навреме, за да може 
през втората ноемврийска сесия (25 - 28 ноември) 
Парламентът да гласува бюджета и председате-
лят официално да го подпише. Ако не се стигне до 
съгласие, Комисията трябва да предложи нов про-
ектобюджет.

Около 93% от бюджета на ЕС финансират реални 
дейности на местно ниво в страни от Съюза и из-
вън него. Средствата отиват директно към граж-
дани, региони, градове, земеделски производители, 
изследователи, студенти, неправителствени орга-
низации и предприятия. За разлика от националните 
бюджети, които се използват до голяма степен за 
предоставяне на обществени услуги и финансира-
не на системи за социално осигуряване, бюджетът 
на ЕС е предимно инвестиционен инструмент и не 
може да отчете дефицит, какъвто може да се полу-
чи при един национален бюджет например.

Снимки ЕП

срещу климатичните из-
менения, осъдиха слабите 
действия за защита на 
лицата, подаващи сигна-

ли за нередности, и от-
белязаха, че социалните 
въпроси не са били адре-
сирани достатъчно.
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       на работата и постиженията на Комисията

Освен прякото си въздейст-
вие върху заетостта и расте-
жа на БВП планът „Юнкер“ ще 
окаже и дългосрочно макроико-
номическо влияние върху ЕС, 
като ще допринесе и за стиму-
лирането на европейската кон-
курентоспособност и проспе-
ритет. До 2037 г. дейностите 
по плана ще доведат до създа-
ване на още 1 милион работни 
места и до увеличаване на БВП 
на ЕС с 1,2%. 

Друга важна цел на плана 
„Юнкер“ е да подпомага започ-
ването на нови проекти. От 
2015 г. Европейският консул-
тантски център по инвести-
ционни въпроси предоставя 
техническа помощ и консул-
тации за нови проекти. За из-
миналия период центърът е 
разгледал над 1400 искания от 
организатори на проекти във 
всички държави от ЕС – по над 
400 се предоставя индивидуал-
на консултативна помощ, като 
за над 50 от тях вече е одобре-
но отпускането на заеми от 
ЕИБ. Сред кредитираните про-
екти е този за модернизиране 
на системата за улично освет-
ление във Вилнюс, Литва, чиято 
цел е подобряване на енергий-
ната ефективност. Проектът, 
който също така получи гаран-
тиран от ЕФСИ заем в размер 
на 21,6 млн. евро, ще помогне за 
намаляване на консумацията на 
електроенергия и на разходите 
с около 51%, което ще доведе 
до икономии от 1 млн. евро на 
година, или това се равнява на 
средното потребление на поч-
ти 3100 домакинства. 

Към септември 2019 г. е 
публикувана информация за 
890 проекта на Европейския 
портал за инвестиционни про-
екти – място за онлайн срещи 
на организатори на проекти 
и инвеститори. Те обхващат 
всички основни сектори на 
икономиката на ЕС, като об-
щият размер на предложените 

вложения възлиза на 65 млрд. 
евро. Повече от 60 проекта са 
получили финансиране след пуб-
ликуването им на портала. 

„Постигнахме значителен 
напредък от началото на пър-
вите проекти през 2015 г. Днес 
европейската икономика отно-
во е на прав път и планът за 
инвестиции ще има дълготрай-
но въздействие. До момента 
от финансирането са се въз-
ползвали над един милион малки 
предприятия, чиито проекти ни 
помагат в прехода към нисковъ-
глеродна, кръгова и устойчива 
икономика. Горд съм да заявя, 
че изпълнихме нашия най-голям 
приоритет – да мобилизираме 
частни средства за общест-
веното благо“, посочи зам.-
председателят на ЕК Юрки 
Катайнен, който отговаря за 
работните места, растежа, 
инвестициите и конкурентос-
пособността. 

„Когато преди пет години 
обсъдихме тази инициатива за 
пръв път, много хора бяха скеп-
тични. Трудно е да се повярва, 
че с какъвто и да е финансов 
инструмент могат да бъдат 
създадени милиони работни 
места или подкрепени един 
милион предприятия. Въпреки 
това последните изчисления 
показват, че сме били прави да 
следваме идеите си. Планът 
„Юнкер“ оказа значително въз-
действие върху икономиките 
и живота в цяла Европа – той 
подпомогна благоприятни за 
околната среда и климата про-
екти, иновациите и постига-
нето на по-справедливо обще-
ство и ще продължи да го прави 
дори след като Жан-Клод и аз 
отдавна сме се пенсионирали“, 
каза Вернер Хойер, председа-
тел на групата на Европейска-
та инвестиционна банка.

Към октомври 2019 г. Гър-
ция, Естония, Португалия, Бъл-
гария и Полша са държавите с 
най-високо съотношение меж-

ду привлечени инвестиции по 
линия на ЕФСИ и БВП. Проек-
тите по плана „Юнкер“ включ-
ват различни дейности – от 
изграждане на паневропейска 
инфраструктура за високоско-
ростно зареждане на електри-
чески автомобили до създаване 
на компания за управление на 
хранителни отпадъци в Румъ-
ния и реинтеграция на бивши 
военнослужещи на работното 
място в Нидерландия.

Общото финансиране по 
линия на ЕФСИ в рамките на 
плана „Юнкер“ за България въз-
лиза на 472 млн. евро, като се 
очаква то да генерира допълни-
телни инвестиции в размер на 
2,4 млрд. евро. 

За успешни проекти в стра-
ната ни могат да се посочат 
редица примери. Най-големият 
е изграждането на новия завод 
за производство на фармацев-
тични продукти и фуражни до-
бавки на „Биовет“ АД в Пещера. 
Общият размер на инвестиция-

та е 300 млн. лв. Производстве-
ните мощности разкриват над 
200 нови работни места за ви-
сококвалифицирани работници 
и специалисти в сферата на 
биотехнологията, химията и 
инженерството. Този проект 
е част от стратегията на 
дружеството за растеж като 
фармацевтична компания, ба-
зирана в Европейския съюз и 
оперираща на глобалните паза-
ри. Успешното реализиране на 
тази инвестиция води до 50% 
увеличаване на производстве-
ния и ферментационния капаци-
тет на дружеството.

Със заем от 18 млн. евро 
се подкрепят плановете на 
българската технологична 
компания Software Group за раз-
ширяване на нейната дейност 
в световен мащаб. Групата 
помага на доставчиците на 
финансови услуги да цифрови-
зират бизнеса си и управлява 
процеса на цифрова трансфор-
мация на клиентите си, като 

способства да 
повишат ефек-
тивността на 
своята дейност. 
Sof tware Group 
използва финан-
совата подкрепа 
за инвестиции в 
иновации и увели-
чаване на персо-
нала си.

С помощ от 
ЕС „Агрия Груп 
Холдинг“ изграж-
да ново съоръ-
жение близо до 
пристанище Ва-
рна -  в  района 
на Белослав. Със 
заем от 14 млн. 
евро се финан-
сира строител-
ството на съоръ-
жение, което ще 

бъде използвано за съхранение, 
обработка и износ на зърно, 
растителни масла и слънчог-
ледов шрот. Капацитетът му 
ще бъде 1 млн. тона зърно го-
дишно.

Kloshar Bags е стартиращо 
модно предприятие от София. 
След създаването му марка-
та бързо набира популярност 
в социалните мрежи, така че 
скоро нейните създатели ре-
шават да разширят дейност-
та си. За това са нужни пове-
че инвестиции в материали и 
логистика. Те получават заем 
от институция за микрофи-
нансиране, който е гарантиран 
от Европейския инвестицио-
нен фонд и плана „Юнкер“. Това 
дава възможност на Kloshar 
Bags да създаде свой онлайн 
магазин и да увеличи персона-
ла си. В момента компанията 
изнася чантите си за клиенти 
от цял свят — като се започне 
от САЩ и се стигне до Южна 
Корея.

Министър-председателят Бойко Борисов на 16 септември 2019 г. официално откри новия 
завод „Биовет“ в Пещера, реализиран с финансиране по плана „Юнкер“ 

Kloshar Bags получават заем от институция за микрофинансиране, който 
е гарантиран от Европейския инвестиционен фонд и плана „Юнкер“. С 
него създават свой онлайн магазин и в момента изнасят чантите си за 
клиенти от цял свят
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Елица Илчева

Напълно обновената сграда на 
Клиниката по изгаряне и пластична 
хирургия в МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 
беше официално открита на 24 ок-
томври. След близо едногодишен 
ремонт „Калистратов Груп“ ООД 
превърнаха зданието, строено през 
1976 г., в една от най-модерните 
лечебни структури в България. Па-
циентите вече ще бъдат лекувани 
при условия, които са абсолютно 
адекватни на най-високите све-
товни стандарти. Здравният кор-
пус разполага с 4 операционни зали 
и реанимация с 10 бокса, каквито 
има най-близко във Виена. Всичко е 
изпипано до последен детайл, като 
дори старото стълбище с мра-
морна мозайка свети като ново, 
но е съхранено в автентичен вид. 
Поставени са и нови асансьори. 
Всеки от 10-те блока за реанима-
ция е със собствена температура, 
влажност и налягане, изключител-
но важни за различните степени на 
изгаряне.

Средствата, с които са извъ-
ршени цялостният ремонт, 
внедрените мерки за енергийна 
ефективност и преоборудване-
то, са привлечени по 2 направ-
ления – 

от Фонда за устойчиво градско 
развитие (ФУГР) по инициативата 
JESSICA и от Министерския съвет 
(МС). За строителните дейнос-
ти ръководството на здравното 
заведение е поело дългосрочен 
инвестиционен заем от ФУГР на 

стойност 5 947 138 лв., който ще 
изплаща в продължение на 16 г. От 
тях 1 724 670 лв. са рециклирани 
средства по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007 - 2013“, 
предоставени чрез Фонд на фон-
довете. С постановление на МС 
от декември 2018 г. са осигурени 
4 359 000 лв. за закупуване на апа-
ратура, медицинско и немедицинско 
оборудване.

„Изключително горд съм с по-
стигнатото и благодаря на стро-
ителите от „Калистратов Груп“ 
ООД, с които само за 1 година 
успяхме да преобразим сградата. 
Щастлив съм, че освен цялостен 
ремонт и саниране имаме и прео-
борудване с най-модерната, отго-
варяща на световните стандарти 
апаратура“, каза изп. директор на 
МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ проф. д-р 
Асен Балтов. „Модернизирането на 
тази 5-етажна сграда с 5525 кв. м 
площ ни показа за колко кратко вре-
ме какви резултати се постигат, 
когато усилията са обединени. Бла-
годаря на всички, които направиха 
възможна промяната. Уверявам Ви, 
че създаденото ще е в услуга на 
пациентите много дълго време. А 

„Калистратов Груп“ ООД реновира Клиниката по изгаряния и пластична хирургия

Преди близо 10 години стартирахме инициативата JESSICA и 
тогава никой не повярва, че държавата и частните инвестиции ще 
работят ръка за ръка за общественото благо и реализацията на про-
екти с висока значимост. Сега отчитаме успешни обекти, като парк 
„Възраждане“, Женския пазар, Първа градска болница, обновяването на 
плувните комплекси в Бургас и Стара Загора, подобряването на спорт-
на инфраструктура, инвестициите в частни обекти – завод за авто-
части и училище. Това показва, че когато всички институции работим 
заедно, можем да постигаме още по-добри резултати – да се похвалим 
с изпълнението на общо 43 проекта, които са финансирани само с 60 
млн. лв. от Оперативна програма „Регионално развитие 2014 - 2020“, но 
допринесоха за точно 4 пъти повече привлечен капитал, за да могат 
да бъдат в полза на хората. 

От тези 43 проекта в сферата на здравеопазването са 8. Те са 
фокусирани изцяло в болнични центрове, които са обновени и оборуд-
вани. 530 млн. лв. е общата подкрепа от страна на двете оперативни 
програми за развитие на регионите, като в рамките на този ресурс 
успяхме да обновим 66 болнични заведения и да допринесем за достав-
ката на високотехнологично оборудване, за по-добра здравна услуга. 

Инж. Павел Калистратов, 
управител на „Калистратов Груп“ ООД: 

Деница Николова, зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството:

Несравнимо с никое друго е удовлетворението от този обект. Пре-
дизвикателствата, с които се сблъскахме, също не бяха за пренебрег-
ване. Тук влязохме в напълно занемарена сграда и се радвам, че днес 
имаме изключително добре завършен проект, който беше благословен 
дори от Българския патриарх Максим. 

Когато става въпрос за реконструкции на обществени здания, 
обикновено нещата се случват стъпка по стъпка, защото средствата 
никога не достигат. Отиваме някъде, реновираме и после се чака след-
ващ етап, а свършеното остава невидимо. А тук директно се радваме 
на обект, започнат и завършен от край до край, което е изключително 
мотивиращо. Това е трети проект, който изпълняваме по програма 
JESSICA наред с парк „Възраждане“ и „Спортна София“.

техният брой след обновлението 
ще може да се увеличи, като дори 
в случай на голяма тежка авария 
тук ще могат да постъпват двой-
но повече хора – до 7000 пациенти 
годишно. Кредитът, който ще връ-
щаме 16 г., е с много ниска лихва. 
И се надяваме внедрените мерки 
за енергийна ефективност да на-
малят разходите ни“, допълни д-р 
Балтов. 

 „Това е стратегически обект с 
национално значение, като тук се 
намира и единственото за стра-
ната Отделение по изгаряне и 
пластична хирургия за деца. В него 
и в клиниката като цяло се леку-
ват най-сложните и тежки случаи 
от различен характер. Сградата, 
в която се намираме в момента, 
е построена преди 43 г., и от то-
гава до сега не са инвестирани 
средства за възстановяване и ре-
конструкция. Затова миналата го-
дина правителството предостави 
ресурс от близо 4,4 млн. лв. за заку-
пуване на медицинска апаратура и 
оборудване“, заяви министърът на 
здравеопазването Кирил Ананиев.

Надя Данкинова, изп. директор 
на Фонда за устойчиво развитие 

отбеляза, че се надява 

примерът, даден тук, да бъде 
заразителен. 

„Този проект стартира с пре-
доставянето на дългосрочен ин-
вестиционен кредит, още повече 
- средства, които се възстановя-
ват по инициативата JESSICA от 
предходни реализирани проекти на 
болница „Св. Иван Рилски“, Нацио-
налната онкология, парк „Възраж-
дане“, комплекс „Спортна София“ и 
още други. С две думи, парите са 
живи и създават нови блага. ФУГР 
и „Пирогов“ са пример за това 
как важните проекти могат да 
се случват с добре обмислени и 
структурирани дългосрочни заеми, 
а когато се види положителният 
ефект, не закъснява и допълваща 
подкрепа от държавата“, посочи 
още тя.

„От начина, по който се финан-
сира дейността тук, получихме 
доказателство, че в сектор „Здра-
веопазване“ има финансово рента-
билни проекти. Това, разбира се, до 
голяма степен зависи от ръковод-
ството на лечебното заведение, за 

което го поздравявам“, каза Алек-
сандър Георгиев, изп. директор и 
зам.-председател на УС на Фонд 
мениджър на финансови инстру-
менти в България.

Извършеният ремонт обхваща 
преустройство, реконструкция и 
модернизация на Отделението по 
анестезиология и интензивно ле-
чение, Отделението по изгаряния 
и пластична хирургия - деца, Опера-
ционния блок, включително въвеж-
дане на мерки за енергийна ефек-
тивност на цялата сграда. Има 
общо 55 легла (45 лежащоболни в 
отделенията и 10 реанимационни – 
възрастни пациенти и деца). 

В Отделението по анестези-
ология и интензивно лечение са 
обособени самостоятелни боксо-
ве, манипулационна, превързочна и 
сестрински пост. Секторите се 
наблюдават непрекъснато от де-
журния екип. Отделението по изга-
ряния и пластична хируртия - деца 
вече позволява на малките да се 
пренесат в свят на приказни герои 
и да пренасочат вниманието си от 

болката към интересни цветни за-
нимателни картини. В него има са-
мостоятелни стаи, включително и 
няколко ВИП, изолатор за пациенти 
със специален здравен статус, 2 
бокса за кърмачета, манипулацион-
на и кабинет за хидропроцедури, 
които са от съществено значение 
за по-навременното лечение. Опе-
рационният блок разполага с 4 зали 
за хирургична интервенция, които 
са оборудвани с високотехнологич-
на апаратура в унисон със светов-
ните стандарти. В тях екипите 
извършват спешни и планови опе-
рации на възрастни и деца 24 часа 
в денонощието. На територията 
на петте етажа в клиниката са 
изградени всички необходими сис-
теми – пожароизвестителна, за 
контрол на достъп, видео наблюде-
ние, структурна кабелна и повиква-
телна сестринска.

Добра новина е, че здравното 
заведение предвижда и ремонт на 
Спешното отделение с целево фи-
нансиране от 600 000 лв. от Минис-
терството на здравеопазването.
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Тихомир Станев

В настоящата статия 
ще представя нови пет из-
ключения, които застрахо-
вателите са предвидили в 
общите условия по издаване-
то на бонда. Темата е доста 
обширна и затова ще се спра 
на определени изключения от 
нея, а в следващи броеве на 
в. „Строител“ ще продължа с 
нейното разглеждане. 

Важно! Застраховате-
лят, когато прави оценката 
на риска, преминава през 
два мини етапа. Първият 
е собствено проучване за 
всяка една компания, кога-
то изготвя анализ на нейния 
риск за бъдещото изпълне-
ние на договора. Също така 
извършва справка в Търгов-
ския регистър, в Агенцията 
по вписвания, в НАП и други 
институции. Всеки застра-
ховател си има своята прак-
тика, но по принцип те не са 
много ралични в това отно-
шение.

Другото, което застра-
хователят прави, е внима-
телно да прочете въпрос-
ник-предложението, за да 
се запознае с подадената 
информация от кандида-
та за бонд гаранция. Там 
освен текущите данни за 
конкретния проект има и 
допълнителни сведения, 
които застрахователят из-
ползва, за да може да напра-
ви коректен анализ на риска 
за бъдещия проект. За него 
е важно колко е стабилно 
дружеството във финансо-
во отношение, какъв опит 
има, какво е текущото му 
състояние, за да може да му 
даде положителна оценка и 
да разреши съответния ли-
мит за издаването на бонда.

Петте теми, на които 
искам да обърна внимание по 
отношение на изключения-
та за покритие по бонда, са 
следните:

1. Изпълнителят да има 
просрочени парични задълже-
ния или да е искал разсрочва-
не на такива задължения;

2. Изпълнителят да е на-
правил пълен или частичен 
отказ от изпълнение на за-
дължения по свързан с гаран-
цията договор;

3. Изпълнителят да е 
направил предложение за 
прехвърляне на собственост 
срещу дълг;

4. Пред изпълнителя да са 
налице обективни или субек-
тивни пречки за  изпълнение 
на задълженията по договора, 
свързани с гаранцията;

5. Финансови загуби и/или 
задължения на изпълнителя, 
възникнали преди сключване 
на застрахователната по-
лица.

Нека да разгледаме всяко 
изключение поотделно.

1. Изпълнителят да има 
просрочени парични 
задължения или да е искал 
разсрочване на такива 
задължения

Финансовото състоя-
ние на изпълнителя трябва 
да е стабилно, за да може 
да осъществи поетите ан-

гажименти по договорите 
на обществените поръчки 
(ОП). За застрахователя е 
важно той да няма просро-
чени парични задължения, 
както и наложени запори на 
банковите сметки от пуб-
лични изпълнители.

Също така е вид изклю-
чение, ако изпълнителят е 
искал разсрочване на таки-
ва просрочени парични за-
дължения. И тук, както при 
просрочените задължения, за 
застрахователя финансово-
то състояние на изпълните-
ля трябва да е стабилно. Той 
не трябва да има временни 
финансови затруднения, за 
които да иска отсрочване 
или разсрочване на публич-
ните си задължения.

Разликата между от-
срочването и разсрочването 
е в периодичността на пла-
щанията. При отсрочването 
се отлага срокът за плаща-
не на цялото публично задъл-
жение, като се определя нов 
краен срок за плащането му. 
При разсрочване задължение-
то се плаща на части – чрез 
погасителни вноски с опре-
делен краен срок (падеж), за 
което се одобрява погасите-
лен план.

Важно! Едно от основ-
ните условия, за да бъде 
допуснато отсрочване или 
разсрочване, е върху иму-
ществото и активите да 
бъдат наложени обезпечи-
телни мерки, чиито минима-
лен размер покрива размера 
на главницата и лихвите на 
задължението за периода на 
отсрочването или разсроч-
ването. 

2. Отговорното лице да е 
направило пълен или части-
чен отказ от изпълнение 

на задължения по свързан с 
гаранцията договор

Това изключение визира 
изпълнителят да използва 
принципа на „Отметнина“, 
който е заложен в Търгов-
ския закон (ТЗ) с разпоредба-
та на чл. 308. Отметнината 
представлява средство за 
освобождаване от договора. 
Това освобождаване става 
с уговаряне на клауза, по си-
лата на която една страна 
се задължава да даде или да 
направи нещо, за да може да 
се откаже от договора, като 
изгуби даденото или обеща-
ното. 

Отметнината по прин-
цип възниква от уговорка 
между страните, но тя може 
да възникне и по силата на 
закона. Тази акцесорна клау-
за се уговаря от страните 
най-често със сключването 
на договора, но няма пречка 
това да стане и по-късно, 
дори и след като падежът 
е настъпил, стига да не са 
предприети действия по из-
пълнение. 

Страните могат да уго-
ворят отметнината под 
срок или условие, а също 
така може да бъде предвиде-
но, че правото на отмятане 
да се счита за упражнено, 
ако страната не изпълни ан-
гажиментите си в определен 
срок. 

Важно! Отметнината 
няма обезпечителна функ-
ция. Напротив, чрез нея 
страната се освобождава 
от договора. Тя не гаранти-
ра изпълнението на догово-
ра, а е начин той да не бъде 
изпълнен, без да се достигне 
до неблагоприятните за не-
изпълнилата страна после-
дици от неизпълнението. 

Правото на отмятане 
може да се упражни най-къс-
но до началото на изпълне-
нието, независимо от това 
дали е пълно или частично, 
като без значение е от коя 
от страните е извършено 
действието по изпълнение 
(чл. 308, ал. 1, изр. 1 ТЗ). Ако 
страните уговорят, че една-
та страна може да се отка-
же и по време на договора, 
след като изпълнението е за-
почнало, вече става въпрос 
за изключителна неустой-
ка или за неустойка поради 
предсрочно прекратяване на 
действието на договора (в 
зависимост от уговорката 
и волята на страните), а не 
за отметнина – ще се дъл-
жи само тя, без значение от 
вредите. 

Важно! Началото на 
изпълнението означава, че 
страната, вместо да се от-
метне, иска да изпълнява до-
говора, с което тя мълчаливо 
се е отказала от правото си 
да се отметне.  

3. Изпълнителят да е 
направил предложение за 
прехвърляне на собстве-
ност срещу дълг

Това изключение визира 
прехвърлянето на имот сре-
щу поемане на задължение 
за гледане и издръжка. При 
този договор едната стра-
на – прехвърлител, прехвър-
ля собствеността на имота 
си – приобретател, срещу 
поемане на задължение от 
страна на последния да гледа 
и издържа прехвърлителя си.

По силата на договора 
за прехвърляне на имот сре-
щу задължение за издръжка 
и гледане се прехвърля пра-
вото на собственост върху 
притежаван от прехвърли-
теля имот на друго лице, кое-
то се задължава да издържа 
и гледа прехвърлителя обик-
новено до смъртта му.

4. Обективни или субектив-
ни пречки за изпълнение на 
задължение на изпълнителя, 
свързани с гаранцията

Още при попълването на 
въпросника за сключване на 
бонд гаранцията изпълните-
лят трябва да посочи пречки 
и/или обстоятелства, ако 
има такива, които биха въз-
препятствали изпълнението 
на договора. Всяка фирма, 
която изпълнява обществе-
ни поръчки (ОП), знае как се 
движи с всеки един от свои-
те проекти и трябва да е 
наясно с евентуални бъдещи 
пречки за реализирането на 
всеки нов проект, за който 
иска да ползва бонд от за-
страхователя.

5. Финансови загуби и задъ-
лжения на застрахования, 
възникнали преди сключва-
не на застрахователната 
полица

При подаването на доку-
ментите за оценка на ком-
панията за ползване на бонд 
гаранции застрахователят 
прави оценка на финансовото 
сътояние на дружеството. 
За целта той изисква освен 
попълнен въпросник-предло-
жение, но и отчет за прихо-
дите и разходите и баланс 
на фирмата заедно с други 
документи, за да може да на-
прави скоринга, т.е. оценката 
на финансовата стабилност. 
На този етап често застра-
хователят има конкретни 
въпроси за някои задължения, 
налични във финансово-сче-
товодната документация, и 
изисква пояснения и стано-
вище за тях от ползвателя 
на бонда. След събраната ин-
формация застрахователят 
може и да откаже издаването 
на бонд поради наличието на 
по-висок риск от допустимия 
за него.

Заключение

Разгледаните пет изклю-
чения са антипод на покри-
тията по бонд гаранциите. 
Колкото е важно да се знае 
какво точно покрива един 
бонд и какви ползи носи на 
изпълнителя по ОП, толкова 
трябва да е ясно и какво точ-
но не се покрива по бонда. 

Изключенията очерта-
ват една рамка от условия, 
в която за застрахователи-
те рискът е много голям или 
дори 100%. На база на тях те 
знаят какво могат да покри-
ят като риск и като лимити 
за всяко едно дружество.

Опитът ми показава, 
че изключенията са доста 
наброй при всеки застрахо-
вател и затова ще им обръ-
щам периодично внимание в 
следващите статии наред с 
другите важни теми, които 
предстоят за издаването на 
бонда, обезщетенията, прех-
върлянето на права, задълже-
нията на страните и др. 

П.П. Ако имате проблем 
или казус с гаранциите, 
или нужда от оферта, пи-
шете ни или се обадете на 
0882 400 071, за да го обсъдим 
с препоръка и становище.

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.
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Превод Радостина Иванова

Bulgarian Construction Chamber handed 
over the construction's „Oscars” for 2018

„Bilo” EOOD was awarded the 
„Golden plummet 2019”

The co-production of BCC, „Stroitel” 

The real estate market is 
stable, fair and predictable

The Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) handed over the 
awards to the best companies in 
the sector for 2018. This happened 
at the traditional Ball on the occa-
sion of Builder’s day – 26th Octo-
ber. The event was held in the Na-
tional Palace of Culture – Hall 3. 
Hosts of this ceremony were the 
minister of Regional Development 
and Public Works Petya Avramova 
and the Chairman of the Manage-
ment Board of Bulgarian Construc-
tion Chamber (MB of BCC) Eng. 
Iliyan Terziev. 

„In the past times, along with 
the beginning of winter used to 
come the end of the active season 
for building works. Nowadays the 
situation is different, digitalization 
and new technologies allow con-
structors to continue their work 
even during the winter months, stat-
ed at the opening of the ceremony 

Eng. Iliyan Terziev. He added that 
at the end of October the construc-
tors estimate and assess what has 
been achieved during the year and 
set their new goals. „In 2019 we, 

together, did a lot, we bridged over 
challenges and now we go ahead. 
We proved that when the ambi-
tions are clearly formulated, when 
we stay united and are convinced 

about the upheld causes, we are 
able to endorse transparent regula-
tions within the sector“, pointed out 
the Chairman of the MB of BCC.

Eng. Iliyan Terziev stated that 
this was the sixth year that BCC 
and „Stroitel“ Newspaper, with 
the support of Sofia Municipality, 
organise the exhibition on the oc-
casion of the Builder's day, thus 
providing the opportunity for the 
achievement of construction com-
panies to be seen. 

In turn, the Minister of Regional 
Development and Public Works 
and co-host of the event, Petya 
Avramova, said that 2019 would be 
remembered as an year, success-
ful for the industry. She added that 
growth was reported in all types of 
construction activities despite the 
negative economic signs, emerging 
abroad. Minister Avramova empha-
sized that in 2020 there are again 

grounds to be optimistic about the 
construction sector in our country. 

Other official guests at the 
event were the Deputy Prime Minis-
ter Mariyana Nikolova, the Minister 
of Transport, Information Technol-
ogy and Communications Rossen 
Jeliazkov, the Minister of Environ-
ment and Water Neno Dimov, the 
Deputy Minister of Regional Devel-
opment and Public Works Valen-
tin Yovev, the Chair of the MB of 
Road Infrastructure Agency Georgi 
Terziisky, the Chairperson of the 
Parliamentary Energy Committee 
Valentin Nikolov, Evgeniy Ivanov – 
Executive Director of the Confed-
eration of Employers and Indus-
trialists in Bulgaria, members of 
Parliament, heads of state agencies 
and institutions, representatives of 
leaderships of organisations in the 
branch, managers of leading con-
struction companies, etc.

The company „Bilo“ EOOD 
was awarded the grand prix in 
the 18th edition of the construc-
tion competition „Golden plum-
met 2019“. The prize was given 
for construction of the multi-
family building on 11, Bratya 
Miladinovi street in Varna. The 
company was given the statu-
ette and a certificate at the of-
ficial ceremony for announce-
ment of winners, that was held 
on 25th October in the Grand 
Mall Varna. The traditional 
event was held on the occa-
sion of the professional holiday of 
the sector – Dimitrovden during the 
opening of the Varna Construction 
Exhibition. It was organised by the 
BCC's RO – Varna, and it's media 
partner was „Stroitel“ Newspaper. 

Among the official guests were 
the Deputy Mayor of Varna Eng. 
Hristo Ivanov, the Chief Architect 
Arch. Victor Buzev, Eng. Hristo 
Dimitrov – Deputy Chairman of the 

MB of Bulgarian Con-
struct ion Chamber 
(BCC), father Vasilii 
Shagan, and repre-
sentatives from the 
Odessos district and 
the Varna Chamber of 
Commerce and Indus-
try. Host of the cere-
mony was Eng. Penko 
Stoyanov, Chairman of 
the BCCs RO – Varna.

Eng. Stoyanov emphasised that 
for builders the word plummet has 
a special symbolic meaning. „It is a 
sign of authenticity, exact measure 
and pursuit of perfection. In the past 
times the plummet had been used 
to indicate the connection between 
the sublime – the heavens, and the 
earth-bound – the humanity“, added 
the Chairman of the BCC's RO – 
Varna. 

Mr. Ganev, what were the main 
conclusions, drawn at the tradi-
tional Inspire to higher National 
Conference of the NREA, held on 
the occasion of the Holiday of 
brokers and real estate agents, 
which media partner once again 
was „Stroitel“ Newspaper?

For the sixth consecutive year, 
NREA successfully organised an 
event with a very rich program, 
which was extremely useful to all 
parties of the real estate market. 
The most valuable conclusion is, 
that a large part of the companies 
operating in the sector are active, 
that Bulgarian consultants and bro-
kers want to enrich their knowledge 
and be informed about events im-
pacting the field, and things hap-
pening not only here but all over the 
world. The other important conclu-
sion of the conference, as made by 
all major names in the field of mac-
roeconomics, is that on one hand, 
the market is stable, but on the oth-
er, it is being threatened by several 
factors in the world and European 
economics, which we must observe 
closely, in order to react adequately 
to the processes taking place, and 
take the right decisions in managing 
our companies.

At the Inspire to higher forum it 
became clear that the Ministry of 
Regional Development and Pub-
lic Works is actively working with 
NREA and other organisations 
towards changing the Law on the 
condominium ownership manage-
ment (LCOM), thus making it func-
tional and effective. This had not 
happened in the past ten years. If 
changes to LCOM are successful 
in making it functional, this would 
most certainly lead to new opportu-
nities for property owners in relation 
to building management. 

Further, the conclusions about 

the so called Proptech industry 
were also interesting. At the confer-
ence we managed to bring repre-
sentatives of companies develop-
ing different online platforms and 
Proptech products, together with 
brokers, mediators and real estate 
consultants. Members of the NREA 
not only became familiar with these 
technologies in more detail, but also 
shared interesting ideas about im-
proving options for their customer 
service.

How would the NREA build a 
partnership with „Stroitel“ News-
paper?

„Stroitel“ Newspaper is an es-
sential and long-term partner of the 
National Real Estate Associations. 
We thank the team of the editorial 
for continuously giving a platform 
for promoting the events, activities 
and achievements of the Associa-
tion. I hope that „Stroitel“ Newspa-
per is satisfied with our long-term 
partnership and that we would con-
tinue building up on it together.

The pilot issue of the 
„Code Builder“ production 
was focused on important 
topics for the construction 
industry and the society. 
The edition was realised 
jointly by the Bulgarian 
Construction Chamber, 
„St ro i te l “  Newspaper 
and the Bulgarian Na-
tional Radio – Sofia. The 
first guests in this newly 
launched rubric were the 
Chairman of the Manage-
ment Board of BCC Eng. 
I l iyan Terziev and the 
Procurator and Editor-in-
Chief of „Stroitel“ News-
paper Reneta Nikolova. 
„Code Builder“ produc-
tion is hosted by Aneliya 
Toroshanova.

In the beginning of the 
radio broadcast Reneta 
Nikolova congratulated 
the leadership of BCC 

and BNR for the oppor-
tunity to realise this co-
production. 

 „In the summer we 
succeeded to implement 
an innovative idea – we 
realised the first of its kind 
joint production, broad-
cast live from Burgas. In 
the programme participat-
ed representatives of the 

Chamber's Headquarters, 
of the Regional office of 
BCC, of the municipality, 
the radio and the newspa-
per, stated Nikolova. She 
emphasized the fact that 
this programme has been 
very successful and had 
attracted numerous listen-
ers.

 „The collaboration be-

tween the Chamber and 
the two media is a mod-
ern, innovative and widely 
opened initiative. The aim 
of our co-production is to 
discuss topics that are 
exciting not only for the 
builders, but for the citi-
zens and municipalities 
as well“, added Aneliya 
Toroshanova.

Dur ing the broad-
cast Eng. Iliyan Terziev 
est imated the results 
achieved within this year 
by the Chamber's leader-
ship. „The expiring 2019 
was quite dynamic and 
full with numerous chal-
lenges. The manage-
ment of the Chamber has 
worked hard to implement 
the organisation's policy 
and to be in favour of the 
construction industry“, he 
said. 

Dobromir Ganev, Chairman of the 
Managing Board of the National Real 
Estate Association (NREA):

Thanks to the team of „Stroitel“ Newspaper, 
for providing the NREA with a platform to 
promote its activities
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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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ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ

Зорница Русинова, 
зам.-министър на труда 
и социалната политика

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

В 10-и кръг на Първа фаза на Българска строи-
телна футболна лига (БСФЛ) статуквото в първата 
половина на временното класиране се запази, като 
голямата изненада поднесе отборът на „Кондекс“, 
който се наложи категорично с 9:1 над „Теразид“. 
Това стана благодарение на хеттрик на Венцислав 
Харизанов, два гола на Мирослав Дерменджиев и по 
един на Станчо Джиджев, Валентин Димитров, Явор 
Стоянов и Ивайло Русев. За „Теразид“ се отчете Иван 
Иванов.

„Хоум Комфорт“ продължава напред без загубе-
на точка, като този път потърпевши бяха „Монтаж 
Строителни Конструкции“, които загубиха с 2:10. 
Цели 8 попадения за „Хоум Комфорт“ бяха дело на „ос-
трието“ Стефан Терзиев, а другите две - на капита-
на Георги Боянин. На два пъти точен за „монтажни-
ците“ бе Калин Митов.

След две поредни загуби „Каммартон България“ 
постигна успех срещу „Джи Пи Груп“ с 3:2 след точ-
ни изстрели на Славчо Теодосиев, Адриан Иванов и 
автогол на Александър Михайлов, който се разписа 
и в противникова-
та врата. Другият 
гол за „Джи Пи Груп“ 
беше дело на Ивай-
ло Йовов. 

Жребият в този 
кръг противопоста-
ви един срещу друг 
„Бигла 3“ и „Инфра 
Холдинг“. Мачът се 
реши през второто 
полувреме след 3 попадения на „Инфра Холдинг“. Те 
бяха дело на Иво Велчев (2) и Димитър Димитров.

Абсолютният шампион от миналия сезон „Мари-
бор строй“ не срещна трудности срещу селекцията 
на „Щрабаг“ и се поздрави с категоричното 7:0 след 
голове на Борислав Беширов (3), Кирил Донев (2) и 
Огнян Милеков (2).

„Главболгарстрой“ реализира пореден обрат, след 
като губеше на полувремето с 2:0, до крайното 3:4. 
Този път тимът обърна играта в среща с „Виваком“. 
Головете през първата част на „телекома“ бяха на 
Илия Николов. В герои за „Главболгарстрой“ се пре-
върнаха Мартин Стоев (2), Йордан Аризанов и Емил 
Маринов. Третото попадение за загубилите бе на 
Симеон Митрев.

„Бокал“ изнесоха истинска футболна лекция на 
новобранците от „Джи Ди Инвест Груп“, след като 
се наложиха с 6:2. Като главни действащи лица в 
мача бяха бокалците Емил Янков с два гола, а по един 
отбелязаха Красимир Кирилов, Дамян Митев, Расим 
Рашид и Мартин Станимиров. За „Джи Ди Инвест 
Груп“ се разписаха капитанът Кирил Йорданов и Ан-
гел Ангелов. 

Някои от най-значимите проекти в страната са представени 
и в специална изложба на борда на 50 столични тролейбуса

Десислава 
Бакърджиева 

С  атрак т иве н  3 D 
mapping в центъра на Со-
фия Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) показа как се про-
менят населените места 
в страната с европейско 
финансиране по Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“). С 

помощта на съвременни 
технологии върху корпуса 
на съчленен „Икарус“ бяха 
демонстрирани най-значи-
мите проекти, реализира-
ни със средства от „ОПРР 
2014 – 2020“. Събитието 
се състоя на пл. „Ал. Ба-
тенберг“. На него присъст-
ваха министърът на реги-
оналното развитие и 
благоустройството 
Петя Аврамова, зам.-
министърът на реги-
оналното развитие 
и благоустройство-
то Деница Николова, 
зам.-кметът на Сто-
личната община Дон-
чо Барбалов, предсе-
дателят на Държавна 
агенция „Безопасност 

на движението по пъти-
щата“ Малина Крумова и 
Силвия Георгиева, изп. ди-
ректор на Националното 
сдружение на общините в 
Република България. 

„Отчитаме сериозен 
напредък в изпълнението 
на ОП „Региони в растеж“. 
Към момента са приклю-
чени 209 проекта. Раз-

платените средства са 
на обща стойност близо 
1,5 млрд. лв., което е поч-
ти 50% от ресурса по про-
грамата. Сключени са 598 
договора за 2,6 млрд. лв., 
или 86% от бюджета на 
„ОПРР 2014 – 2020“. Тези 
важни числа недвусмис-
лено показват напредъка 
и успехите на една от 
най-мащабните инфра-
структурни програми в 
България“, заяви министър 
Аврамова.

Зам.-министър Деница 
Николова отчете, че ин-
вестициите в населените 
места по управляваните 
от МРРБ оперативни про-
грами в периода от 2007 г. 
понастоящем достигат 
6 млрд. лв. По думите й 
основна цел пред минис-
терството в момента 
е договарянето на новия 
ресурс от над 3 млрд. лв., 
който ще се инвестира в 
бъдещия програмен период 
2021 – 2027 г.

Част от реализирани-
те проекти по „ОПРР 2014 
– 2020“ са събрани и в спе-
циална изложба. Кадрите 
са разположени в 50 тро-
лейбуса по линиите 1, 2, 5 
и 9. Превозните средства 
са купени по проект „Ин-
тегриран Столичен град-
ски транспорт“, финанси-
ран по „ОПРР 2007 – 2013“.

Снимки Румен Добрев

Годишните 
строителни награди 
на ОП на КСБ – София
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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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Елегантните 
ресторантчета на 

Френската Ривиера тук 
са на всеки метър

Въз основа на своя 
успех Порт Гримо е 
разширен през 90-те 
години. Днес той се 
простира на над 90 
хектара и има  
7 км канали. Можете 
да акостирате 
там с лодка, ако 
направите круиз по 
Средиземноморието

Кофите за смет тук са част от градския 
дизайн, а каменните огради са с двойна 
функция - и като саксии за цветя

Архитектът искал да създаде типично провинциална атмосфера. Той нарекъл проекта си L’architecture 
douce (мека архитектура), за да обясни, че всичко, което се строи, се интегрира деликатно и 
чувствително в характера на региона. Къщите са мислени да бъдат индивидуално различни, 
боядисани с меки пастелни цветове - охра, розово, лила и тюркоаз, и с капаци, с балкони от ковано 
желязо, с покриви от римски керемиди от теракота. Външно няма две еднакви сгради и това е 
търсеният ефект в потвърждение на идеята, че селището сякаш винаги е било там

Портът е създаден преди 53 години върху блатата при устието 
на река Жискал само на 7 километра западно от Сен Тропе в 
департамента Вар. Този изключителен архитектурен експеримент е 
дело на Франсоа Спори, който преди да стане архитект, мечтаел да 
бъде моряк.
Идеята е развита като порт около селище, подобно на Венеция, с 
традиционни домове за френските рибари, всеки от които с лична 
лодка и място за акостиране директно пред вратата

Снимки Елица Илчева


