
Областното представителство на Камарата в столицата отбеляза Димитровден и връчи ежегодните си награди

Емил Христов
Ренета Николова

По традиция след успешния 
строителен сезон Областното 
представителство на Камара-
та на строителите в България 
в София (ОП на КСБ – София) 
отбеляза Димитровден. Съби-
тието, което се състоя в „Со-
фия хотел Балкан“, събра над 200 
представители на фирмите чле-
нове, партньори и гости на най-
голямата регионална структура 
на Камарата. На тържеството 
бяха връчени отличията в еже-
годния конкурс „Най-добър стро-
ител”, който ОП на КСБ – София, 
провежда сред своите членове. 
Домакин на празника беше инж. 
Любомир Качамаков, член на Из-
пълнителното бюро и на Управи-
телния съвет (УС) на КСБ, пред-
седател на ОП на КСБ – София, 
вицепрезидент на Европейската 
федерация на строителната ин-
дустрия. Организатор на съби-
тието бе „Вестник Строител” 
ЕАД, а водещ – Драгомир Симе-
онов. 

„2019 г. се очертава като 
много добра за строителния 
бранш, статистиката сочи 
ръст от над 17 процента. Реали-
зираните от софийските стро-
ители множество обекти от 
различен мащаб дават всички 
основания да определим отмина-
ващата година като успешна и 
за ОП София“. С тези думи инж. 
Любомир Качамаков приветства 
строителите. 

 стр. 8-12

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

BG.121357Q/UВярвам, че в следващия програмен      
период с КСБ ще договорим 
конкретни за сектора програми

Областните 
представителства на КСБ 
честват Деня на строителя

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 14-16

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

Инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ

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.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015
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Галя Узунова, 
ОП на КСБ – Пловдив

Представители на Кон-
тролния съвет (КС) и Об-
ластния съвет (ОблС) на 
ОП на КСБ – Пловдив, и ад-
вокатската колегия в Града 
под тепетата организира-
ха работна среща, на която 
се обсъдиха общите цели и 
възможните форми на съ-
трудничество. От страна 
на юристите участие взеха 
адвокат Иван Демерджиев, 
председател на Адвокатска 
колегия – Пловдив, и члено-
вете на адвокатския съ-
вет Албена Йотова и Васил 
Георгиев. От Областното 
представителство на КСБ 
в Пловдив се включиха пред-
седателят Пламен Иванов, 
председателят на КС инж. 
Николай Хасковлиев и члено-
вете на ОблС Велка Араба-
джиева, инж. Тенчо Динев и 
инж. Васил Спануров.

Общата цел на двете 
организации е експертно 
подпомагане работата на 
Общинския съвет и община 
Пловдив от легитимните 
браншови и съсловни сдруже-
ния, както и за граждански 
контрол при осъществяване 
дейността на местната ад-
министрация. Двете страни 
се обединиха около идеята, 
че е необходимо още на пър-
вата сесия на Общинския 
съвет да се предложи нор-
мативна уредба, чрез която 

да се привлича професионал-
ната общност.

Предстои сключване на 

Меморандум за сътрудни-

чество 

между  Областното 
представителство и ад-
вокатската колегия. Първа 
стъпка в съвместната дей-
ност ще бъде предложение 
за 

Наредба за професионал-

но съдействие и експер-

тно-граждански контрол 

при работата на община 

Пловдив. 

ОП на КСБ ще осигури 
техническата експертиза, 
а адвокатите ще обезпе-
чат юридическата при съ-

ставяне на нормативния 
документ.

„На работни срещи с кан-
дидати за кмет на Пловдив и 
водачи на листи за общински 
съветници сме поддържали 
тезата, че професионална-
та компетенция се намира 
в легитимните браншови 
структури на обединените 
професионални елити. Те я 
припознаха в своите пре-
дизборни кампании и в духа 
на осъзнати дефицити на 
компетенции ние ще се опи-
таме да предложим решение, 
чрез което да подпомогнем 
местната власт с експер-
тизата, която имаме”, спо-
дели Пламен Иванов. „Една 
от целите, към които се 
стремим, е експертно съ-
действие при процедури за 
възлагане, междинен контрол 

Снимка авторът

Георги Сотиров

В сградата на Камарата 
на строителите в България 
се проведе учредително за-
седание на новата секция 
към КСБ „Изолации“. Изп. 
директор на Камарата инж. 
Мирослав Мазнев запозна 
присъстващите с приет-
ия от УС на КСБ Правилник 
за устройството, целите 
и дейността на секциите. 
Той информира колегите 
си и за разработването на 
проект за Наредба за изпълнение и приемане на СМР 
в частта за топлоизолационни работи.

Инж. Мазнев обърна внимание, че за бъдещата 
работа на секцията трябва да се привличат научни 
консултанти от висшите училища по строителство 
и апелира за по-тясна връзка на бизнеса с науката. 
„Необходимо е да използваме научния потенциал на 
страната, за да споделя с нас иновационния си опит 
и да участва в промяната на нормативната уредба. 
Такива хора да бъдат привличани към ръководството 
на секцията, да ползваме тяхната експертиза“, каза 
изп. директор на КСБ.

За председател на секция „Изолации“ беше предло-
жен и избран с пълно мнозинство инж. Йордан Николов 
– изп. директор на Българската асоциация за изолации 
в строителството. БАИС е асоцииран член на КСБ. 
Той предложи за свои заместници инж. Петър Илиев, 
управител на „Бултермострой“ ЕООД, и инж. Кирил 
Маслев, управител на „Хидромат“ ООД, които също 
бяха избрани единодушно.

и участие в приемателни ко-
мисии”, допълни той.

„Търсейки обединяване 
около общи принципи с дру-
гите съсловни организации, 
можем да поставим осно-
вите на едно гражданско 
общество от професиона-
листи и хора със знания и ав-
торитет, което да не бъде 
заобикаляно лесно. Можем 
да си бъдем взаимно полезни 
в много насоки, тъй като в 
доста отношения нашите 
занимания тангентират и 
смятам, че сме си необхо-
дими”, каза адвокат Демер-
джиев.

Участниците решиха 
да организират нова, този 
път неформална среща, на 
която ще бъдат поканени и 
представители на другите 
легитимни браншови и съ-
словни организации. Като 
инициатор за създаването 
на наредбата ОП Пловдив 
ще бъде домакин на инициа-
тивата.

Председателят на 

новоучредената секция 

„Изолации“ инж. Йордан 

Николов

С
ни

м
ки

 Р
ум

ен
 Д

об
ре

в



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 8 ноември 2019

Елица Илчева

Правителството одо-
бри проект на Закон за 
изменение и допълнение на 
Закона за обществените 
поръчки (ЗИД на ЗОП), с 
който се прави прецизира-
не на разпоредби, свързани 
с поетапното въвеждане 
на електронното възла-
гане, като се отразяват 
спецификите на процеса 
чрез централизираната 
национална платформа и 
се осигуряват нормативни 
предпоставки за нейното 
използване.

С промените новият 
Регистър на обществени-
те поръчки (РОП), който се 
намира на платформата, 
ще съдържа електронна 
преписка на всяка поръчка, 
в която ще се публикуват 
документите, свързани с 
нея, включително догово-
ри, рамкови споразумения и 
анексите към тях, както и 
договори за подизпълнение.

За възложителите по 
график се урежда по-ранно-
то въвеждане на профилите 
на купувача на платформа-
та, считано от 1 януари 
2020 г. С това се цели да 
се съкрати времето, респ. 
разходите за поддържане 
на досегашните профили. 
Остава задължението да 
поддържат старите про-
фили до приключване на 
всички възложени проекти, 
открити преди 1 януари 
2020 г.

Измененията засягат и 
поръчките на ниски стой-
ности по реда на глава два-

десет и шеста от закона. 
Освен обявите за събиране 
на оферти в РОП ще се пуб-
ликуват и поканите до оп-
ределени лица, с което се 
разширява публичността 
при този ред на възлагане. 
Друга важна новост е пода-
ването на Единния европей-
ски документ за ОП вместо 
декларации. Така се уеднак-
вяват правилата за обявя-
ване на обстоятелствата 
за личното състояние и 
съответствието с крите-
риите за подбор при възла-
гане на поръчки независимо 
от прилагания ред.

В законопроекта са 
предложени и промени в ня-
кои от действащите разпо-
редби с цел преодоляване на 
констатирани проблеми от 
практиката на възложите-
лите. Една от тях е свърза-
на с начина за изчисляване 
на прогнозната стойност. 
Изискването за нейната 
актуалност се отнася към 
момента, в който старти-
ра възлагането, а не към 
конкретна фиксирана дата. 
Доколкото в определени 
случаи е обективно невъз-
можно тя да се определи 
чрез пазарни проучвания 
или консултации, новата 
редакция не предвижда за-
дължение, а посочва начи-
на, по който може да бъде 
фиксирана актуалната па-
зарна стойност.

Съществени измене-
ния са предложени в нор-
мативната уредба на ква-
лификационните системи, 
използвани от секторните 
възложители. Допълнени и 

прецизирани са правилата 
за създаване и действие на 
квалификационната систе-
ма, както и за ползването 
на такава на друг възложи-
тел. Нов момент е регла-
ментирането на начина за 
възлагане на конкретните 
поръчки чрез квалифика-
ционна система и динамич-
на система за покупки - с 
решение на възложителя, 
което подлежи на обжал-
ване.

В проекта на ЗИД на 
ЗОП са прецизирани разпо-
редбите за вътрешното 
(in-house) възлагане. До-
пълнено е едно от услови-
ята за неговото прилагане, 
свързано с наличието на 
пряко частно капиталово 
участие в контролирано-
то юридическо лице. Освен 
останалите условия, за да 
е допустимо, то следва да 
произтича от разпоредби 
на националното законода-
телство, които са в съот-
ветствие с Договора за Ев-

ропейския съюз и Договора 
за функционирането на ЕС. 
В тази връзка с преходна 
разпоредба е предвидено в 
едномесечен срок от вли-
зането в сила на закона 
прекратяване на договори-
те, които не отговарят на 
това условие.

Законопроектът включ-
ва и редакционни промени, 
които са свързани с улесня-
ване на прилагането и ед-
наквото разбиране, без да 
се засяга техният смисъл. 
Някои от предложенията 
са за пренасяне на задълже-
ния, понастоящем уредени 
в Правилника за прилагане 
на ЗОП, с оглед прецизира-
не на систематичното им 
място.

От Министерския съ-
вет уточняват, че преци-
зираната нормативна рам-
ка ще улесни прилагането 
на закона и ще спомогне за 
установяване на правилна 
и непротиворечива прак-
тика.

Новите текстове прецизират поетапното въвеждане на електронното възлагане
Снимка в. „Строител“

Емил Христов

Избирателната активност 
на втория тур е била 42,1%. Тя 
е изчислена на основата на об-
щия брой гласоподаватели, дали 
своя вот за кметове на общини 
и кметове на кметства, което 
като абсолютно число е 1 674 147 

избиратели. Това съобщи говори-
телят на Централната избира-
телна комисия (ЦИК) Александър 
Андреев на брифинг. 

По данни на ЦИК най-висока 
активност е отчетена в Белене 
и в Георги Дамяново, където про-
центът е над 83, а най-ниската 
– в Пловдив (28,91%) и във Варна 

(28,97%). „44% от българите са 
се възползвали от преференции-
те“, съобщи още Андреев. По ду-
мите му това са приблизително 
1 363 183 избиратели. Най-много 
с преференции е гласувано в Си-
митли (92%) и Челопеч (86%), а 
най-малко – в Черноочене (3%), 
Якоруда (4%) и Хитрино (8%). В 

София с преференция са гласува-
ли 21% от избирателите, а във 
Варна – 45%. В другите по-голе-
ми градове тя варира между 40 и 
50%. В 16 общини преференциите 
са сработили и има пренареждане 
на листите за общински съвет.

Общо 348 жалби и сигнали са 
постъпили в ЦИК от насрочва-

нето на изборите до 6 ноември. 
137 от тях са свързани с регис-
трации, 18 са за повторно пре-
брояване на бюлетини и 98 – за 
предизборната кампания.

Пълният списък с избрани 
кметове по общини можете да 
намерите на сайта на в. „Строи-
тел“ – www.vestnikstroitel.bg.
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Десислава 
Бакърджиева 

„Кохезионната по-
литика представлява 
ключов инструмент за 
инвестиции на ЕС. Тя 
подпомага реалното 
сближаване на региони-
те и държавите членки 
в Общността, както 
и  функционирането 
на вътрешния пазар, 
увеличаването на рас-
тежа, конкурентоспо-
собността, създава 
заетост, улеснява пре-
минаването към ниско-
въглеродна икономика“. 
Това пише в деклараци-
ята, която бе приета 
в Прага от премиера 
Бойко Борисов и още 16 
лидери на държавите 
от групата „Приятели 
на кохезията“ на среща 
на високо равнище.

В документа се из-
тъква, че кохезионната 
политика трябва да 
продължи да се базира 
на целите, както са 
посочени в Договора 
за функционирането 

на ЕС, като в също-
то време тя е важно 
средство за справяне 
с новите предизвика-
телства - включително 
климатичните промени, 
индустриалната тран-
сформация и демограф-
ските въпроси. „Поради 
това е от жизнено ва-
жно значение да се за-
пази нивото на финан-
сиране на кохезионната 
политика до размерите 
от Многогодишната 
финансова рамка (МФР) 
2014 -2020 г. в реално 
изражение“, се акцен-

тира в декларацията. 
Според лидерите, кои-
то са я подписали, зна-
чителните съкращения 
в бюджета, включени в 
предложението за МФР 
2021 – 2027 г., крият 
риск да се попречи на 
изпълнението на ва-
жните за ЕС цели. В 
този контекст се под-
чертава, че гъвкавост-
та във фазите на про-
грамиране и прилагане 
е предпоставка за га-
рантиране на гладкото 
ефективно протичане 
на кохезионната поли-

тика. Посочва се още, 
че трябва да се оси-
гуряват едновременно 
благоприятна среда 
за бенефициентите и 
адекватна степен на 
гъвкавост, за да изпъл-
нят регионите и дър-
жавите членки своите 
приоритети. Така те 
ще могат и да отгово-
рят на нуждите си от 
инвестиции, като се 
отчитат различните 
им икономически ус-
ловия. В документа е 
записано още, че този 
подход трябва да бъде 
отразен в прилагането 
на целите на Европей-
ския семестър в рам-
ките на кохезионната 
политика. 

„Призоваваме всички 
лидери и институции на 
ЕС да се стремят към 
приключване на прего-
ворите и към постига-
не на съгласие по един 
честен и балансиран 
компромис по МФР за 
периода 2021 – 2027 г.“, 
се заключава в деклара-
цията от Прага.

Започва изграждането на кръ-
гово кръстовище на път I-5 Хаско-
во – Димитровград. То ще замени 
съществуващото триклонно кръс-
товище край завода „Язаки Бълга-
рия“ ЕООД. По време на строител-

ните дейности движението ще се 
осъществява двупосочно в плат-
ното, в което не се работи. 

Изпълнител на проекта е АБ 
АД, Хасково. Стойността на до-
говора е 568 788,48 лв., а срокът 

е 90 дни. Строителният надзор 
се осъществява от МТТ „Инже-
неринг“. Новото кръстовище ще 
бъде с енергоефективно LED ос-
ветление, нови мантинели, пътни 
знаци и маркировка. 

Мирослав 
Еленков

„Модернизация-
та на жп участъка 
Оризово – Михайлово 
попада в обхвата на 
проект „Рехабилита-
ция на железопътна-
та линия Пловдив – 
Бургас, Фаза 2“. Той е 
сред приоритетните 
за Национална ком-
пания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) и е 
включен за изпълнение по Опе-
ративна програма „Транспорт 
и транспортна инфраструкту-
ра 2014 – 2020“. Това каза ген. 
директор на НКЖИ инж. Краси-
мир Папукчийски, който подписа 
договора за строителство на 
отсечката Оризово – Михайло-
во. Той добави, че общата цел 
на проекта е завършването на 
дейностите по рехабилитация и 
развитие на жп линия Пловдив – 
Бургас.

Двупътният жп участък 
между Оризово и Михайлово, кой-
то е с дължина 37 км, в по-голя-
мата си част ще бъде изграден 
по ново трасе и ще позволява 
скорост за движение на влако-
вете от 160 км/ч. Дейности-
те включват още нов железен 
път, контактна мрежа и тунел 
с дължина 835 м. Също така ще 
бъдат премахнати всички жп 

прелези, като на тяхно място 
ще се направят 5 пътни надлеза 
и 3 пътни подлеза. По този начин 
ще се елиминира пресичането на 
едно ниво и ще се повиши безо-
пасността. В рамките на проек-
та ще се подновят коловозите 
и стрелките в гарите Оризово, 
Чирпан и Михайлово и ще се мо-
дернизират системите за сиг-
нализация и телекомуникации. 
Освен това ще бъде осигурен 
достъп за лица с намалена под-
вижност до обновените приемни 
здания и пероните на гарите и 
спирките.

Изпълнител е ДЗЗД „Евро жп 
инфраструктура“, в което са 
„Инфраструктурно строител-
ство“ АД и „Марко Обра публи-
ка“ АД. Срокът на договора е 49 
месеца и включва проектиране 
и строителство, а неговата 
стойност е 217 982 167,08 лв. 
без ДДС.

Снимка Румен Добрев
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Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: 

Мирослав Еленков

Г-жо Русинова, един 

от големите пробле-

ми пред строителния 

бранш, а и пред всички 

останали, е липсата на 

кадри. Какви са полити-

ките на Министерство-

то на труда и социална-

та политика (МТСП) за 

справяне с него?

Пазарът на труда в 
България през последни-
те няколко години бележи 
наистина рекордно ниска 
безработица, но на прак-
тика няма работодател в 
страната, който да не се 
оплаква от липса на кадри 
и достатъчен брой хора, 
които да заемат свобод-
ните позиции. Това с осо-
бено голяма острота го 
виждаме в строителния 
сектор. За нас всеки един 
отрасъл като икономиче-
ска сфера на въздействие 
е изключително важен. За 
строителния бранш има 
доста възможности за 
преодоляване на пробле-
ма. През октомври пуб-
ликувахме дългосрочните 
прогнози на МТСП, които 
сочат, че до 2034 г. все 
повече ще нараства де-
лът на хората, които са 
със средно и средно тех-
ническо образование, от 
каквито има недостиг 
бизнесът и в момента. До 
голяма степен това ще е 
следствие и на нуждите 
от кадри за строителния 
сектор.

Има множество мер-
ки и програми в това на-
правление и голяма част 
от тях се изпълняват с 
европейски средства. 
Наскоро обявихме ре-
зултатите на една от 
най-търсените схеми от 
бизнеса – „Умения“. По нея 
очакваме над 200 компа-
нии да сключат договори 
и да започнат обучение 
на персонала си. Голямо-
то предизвикателство за 
нас е да намерим макси-
мално бързо решение как 
да привличаме младите 
хора, за да ги преквали-
фицираме – такива, кои-
то са в активна възраст, 
но нямат необходимите 
знания и образователен 
ценз. Всъщност повече-
то от мерките, които из-
пълняваме с европейски 
средства и с национално 
финансиране, са свързани 
с квалификация и придоби-
ване на умения. 

През последните ня-
колко години специално 
за строителния сектор 
имаше схема, от която за 
съжаление не се възполз-
ваха много предприятия, 
но това все пак ни дава 
индикация какво би било 
по-полезно. По-голямата 
част от проектите ще 
приключат в началото 
на следващата година и 
резултатите от нея ще 
ни дадат насока за след-
ващия програмен период. 
От изключително значе-
ние е, че строителният 
бранш, както и някои от 
другите икономически 
отрасли като туризъм 
и селско стопанство, са 
характерни с определена 
сезонност. Тоест наш ан-
гажимент в тези случаи 
е да даваме възможност 
на работодателите да 
комбинират сезонната 
заетост с обучения. Вяр-
вам, че от тук нататък, 
особено в контекста на 
следващия  програмен 

период, с Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) ще може да догово-
рим конкретни за секто-
ра програми, защото на-
истина спецификата на 
всеки един икономически 
отрасъл за нас е изключи-
телно важна. 

Що се касае до про-
фесионалната квали -
фикация, ние отдаваме 
сериозно място на два 
подхода, които са успеш-
ни по отношение на мла-
дите хора. Това са опци-
ите за стажуване, като 
една от най-популярните 
програми на ЕС е „Мла-
дежка заетост“, по която 
се отчитат изключител-
но добри резултати. Фир-
мите от строителния 
сектор могат да се въз-
ползват от нея, така че 
млади хора да придобият 
своя първоначален трудов 
опит при работодател. 
В рамките на първите 
шест месеца ние поема-
ме възнагражденията на 

база на минимални оси-
гурителни прагове. През 
първия плащаме и транс-
портните разходи. При 
тази програма основният 
акцент и приоритизация 
е към хора, които са със 
средно и средно техниче-
ско образование. 

Разчитаме много и 
на това, което колегите 
от Министерството на 
образованието и наука-
та (МОН) направиха по 
отношение на дуалното 
обучение, защото техни-
ческите професии, кои-
то търси строителният 
бранш, изискват много 
сериозни практически 
умения на хората, които 
да ги прилагат. Освен 
това преди няколко годи-
ни въведохме нова мярка в 
Закона за насърчаване на 
заетостта. Тя е насоче-
на по аналогия на учени-
ците – дуално обучение 
за безработни лица. От 
влизането й в сила през 
2017 г. поетапно се по-

вишава броят на хората, 
преминали такъв тип обу-
чение. За тази година те 
са около 110 човека. Опре-
делено ефектът е добър, 
а и това е най-сигурният 
начин след придобитите 
нови знания и умения да 
се започне работа. 

Основният ни при-
оритет в дългосрочна 
перспектива, особено по 
отношение на нискоква-
лифицираните професии, 
които предполагат хора-
та да са завършили опре-
делено обучение, е заедно 
с МОН да се реформира 
средното образование, 
така че да обхваща всич-
ки деца в училище.

Как оценявате из-

пълнението на ОП „Раз-

витие на човешките 

ресурси“ (ОПРЧР) до мо-

мента?

Както и в предишния 
програмен период, така и 
в настоящия това е може 
би най-успешната опера-

тивна програма. Успешна 
не само за България, но 
и за целия ЕС като меха-
низъм на използване на 
европейските средства, 
така че да стигат до 
максимално много хора по 
най-бързия начин. 

Защо казваме, че е 
успешна? Не само зара-
ди високите проценти 
на разплатени и усвоени 
средства, но от начало-
то на програмата до сега 
180 хил. човека са успели 
да намерят своята реали-
зация на пазара на труда 
през мерки за заетост и 
обучения. 62%, или около 
70 хил. души, са до 29 г. 
Над 70 хил. лица в нерав-
ностойно положение са 
получили подкрепа през 
здравни и социални услу-
ги. Обхватът на  ОПРЧР 
е от най-малките деца до 
безработните, както и до 
възрастните. 

Особен акцент има 
към хората с увреждания. 
Какво е важно за нас и 

Предвиждаме поне половината от средствата от бъдещата ОПРЧР да бъдат насочени 
към социално включване
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какво стои зад тези ци-
фри и успехи? Благода-
рение на европейските 
средства ние развихме 
множество нови програ-
ми и политики на МТСП. 
Една от най-добрите е 
цялостната подкрепа 
на процеса на деинсти-
туционализация на деца, 
тоест реформата със 
закриването на домове-
те. По същия начин стар-
тирахме и реформата в 
домовете за възрастни 
хора. Една от идеите ни 
беше да създадем повече 
услуги, които са в домаш-
на среда за възрастни и 
самотно живеещи хора с 
увреждания. 

През тази година от-
ворихме нова програма 
– „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания“. Всички мест-
ни власти имаха възмож-
ност да кандидатстват, 
като към момента се из-
пълняват договори на 159 
общини в България. Стой-
ността на цялата проце-
дура е 32 млн. лв., като са 
обхванати около 13 хил. 
човека. Те имат правото 
в рамките на до два часа 
на ден да получават така 
наречената здравно-соци-
ална подкрепа. Тоест ме-
дицинско лице да ги посе-
щава. Съответно – и ако е 
необходимо, да се направи 
медицинска манипулация 
или рехабилитация на хора 
с увреждания в домашна 
среда. Отчитаме добри 
резултати. Много общи-
ни питат за следващите 
средства и разширяване 
на програмата. Надяваме 
се през 2021 – 2027 г. с но-
вото финансиране от ЕС 
да може да я надградим.

Какви ще са предиз-

викателствата до края 

на този програмен пе-

риод?

Те са свързани с про-
дължаване на някои от 
политиките, макар че око-
ло 100% от бюджета на 
ОПРЧР вече са насочени 
към различни процедури 
и проекти. През следва-
щата година сме плани-
рали отново да съсредо-
точим усилията си към 
две изключително важни 
политики за нас. Първа-
та е инвестиции в ранно 
детско развитие. Какво 
означава това? В момен-
та има много добра прак-
тика в над 60 общини – в 
дадена детска градина, 
за която отговаря мест-
ната власт, МТСП да ор-
ганизира т.нар. здравно-
социално образователни 
услуги. Те са много важни 
най-напред за общата 
подкрепа, когато става 
въпрос за деца с увреж-
дания. За първи път в по-
добни центрове започнах-
ме да тестваме ранната 
интервенция - работа 
с деца с увреждния още 

докато са бебета. Нещо, 
което много трудно се 
прави в България. Вижда-
ме, че резултатите са 
прекрасни и ефективни 
по отношение на мар-
гинализирани групи. Ра-
ботата с родителите и 
възможността да бъдат 
консултирани и обучава-
ни също е много важна. 
Когато става въпрос за 
маргинализирани общно-
сти, докато детето е в 
самия център или детска 
градина, нашите служби 
установяват контакти 
с родителя – да го моти-
вират, да му търсят ра-
бота и т.н., а това дава 
ефект. Плановете ни са 
да осигурим възможност 
с 14 млн. лв. да бъдат из-
градени още подобни цен-
трове. 

Другата важна за нас 
тема е да подкрепяме ра-
ботещите хора по-добре, 
за да могат да съвместя-
ват личния с професио-
налния си живот. Това е 
един от принципите на 
Европейския стълб на 
социалните права, кои-
то ще бъдат водещи в 
следващия програмен пе-
риод. С още 14 млн. лв., 
които сме отделили, ще 
дадем възможност на 
работодателите да ор-
ганизират почасови услу-
ги на работните места 
– кътове за отглеждане 
на деца. Много често, 
особено в големи градо-
ве като София, но и не 
само, когато и двамата 
родители се трудят, се 
налага някой почасово 
да се погрижи за децата 
им. В администрацията 
доста адекватно се въ-
веждат гъвкави форми на 
заетост, но невинаги се 
прилагат толкова успеш-
но от самите работода-
тели, зависи много какво 
е естеството на бизне-
са. Вярваме, че подобен 
тип социална придобив-
ка, ако дадем възможност 
на работодателите да 
я организират, би има-
ла ефект не само върху 
това, че родителите ще 
се чувстват по-спокой-
ни, когато има как и кой 
да се погрижи за детето 
им, но от друга страна 
това ще доведе до по-ви-
сока производителност 
на труда, възможност чо-
век да е по-пълноценен и 
в работата, и в семейния 
живот. Така че плановете 
ни са в тази посока.

Какви ще са акценти-

те в ОПРЧР за следва-

щия програмен период?

МТСП заедно с Аген-
цията по социално под-
помагане ще отговарят 
отново за две оперативни 
програми, които се фи-
нансират от Европейския 
социален фонд – ОПРЧР и 
програмата за подкрепа 
на най-нуждаещите се – 

Оперативна програма за 
храни. Очакванията ни са 
да има увеличение със 70% 
на ресурса, който ще по-
лучим по двете програми. 

А какви ще са основни-
те ни приоритети? Пър-
во, 10% от средствата 
ще бъдат насочени към 
младежите, защото неза-
висимо от ниската без-
работица в България все 
още има много хора, кои-
то нито учат, нито рабо-
тят. Те са около 12 - 13%. 
Независимо че този про-
цент е доста под средния 
за Европа, все още това 
е голямо предизвикател-
ство за нас. Поради тази 
причина повечето от 
възможностите за акти-
виране и мотивиране на 
младежи за стажуване, 
обучение и квалификация 
ще останат. 

Другият важен еле-
мент е  този,  че  ние 
предвиждаме поне поло-
вината от средствата 
от бъдещата ОПРЧР, 
чийто ресурс ще е око-
ло 4 млрд. лв., да бъдат 
насочени към социално 
включване – с две основ-
ни насочености. Първата 
е подкрепата на ранното 
детско развитие, а вто-
рата - изпълнението на 
Националната страте-
гия за дългосрочна грижа. 
Това означава реформира-
не на домовете за хора с 
увреждания и на тези за 
възрастни и създаване на 
нова мрежа от качестве-
ни общински услуги в тях.

Приоритет за нас ще 
са и социалните инова-
ции, така че да има въз-
можност повече да се 
развиват в България. Дру-
гият важен въпрос ще е 
свързан с пазара на тру-
да. Тенденциите в Европа 
са - при 90% от работни-
те места се изискват ди-
гитални умения. В също-
то време статистиката 
и за България, и за ЕС не 

е особено добра – само 
около 44% от работната 
сила притежават необхо-
димите дигитални уме-
ния. Основният акцент, 
който сме си поставили, 
е да създадем мащабни 
програми за дигитални 
курсове, които да бъдат 
насочени към всеки, така 
че той да има възмож-
ност да премине през 
такъв тип обучение. Ще 
заложим на развиване на 
по-специализирани про-
грами, които предпола-
гат по-високо ниво на 
дигитални умения според 
конкретните професии. 
Ще има и програми, кои-
то ще бъдат в подкрепа 
на социално уязвими гру-
пи, тъй като много скоро 
ще говорим за социална 
маргинализация на хора, 
защото нямат дигитални 
умения. Това са възраст-
ни, деца, които са в раз-
лични рискови ситуации, 
и т.н. Предвиждаме мини-
мум 500 млн. лв. да бъдат 
насочени към такъв тип 
обучение и програми.

Споменахте това, че 

много млади хора нито 

работят, нито учат. 

Какви са политиките 

на  министерството 

за справяне с този про-

блем?

Това е световна тен-
денция и тя е доста се-
риозна. Най-сигурният и 
ефективен начин да се 
справим с това предиз-
викателство е от ранна 
възраст да не допускаме 
децата да отпадат от 
образователната систе-
ма. Защото когато един 
младеж завърши средно-
то си образование, той в 
голяма част от случаите 
е мотивиран да продъл-
жи своето обучение. Ан-
гажимент на правител-
ството в този мандат е 
да не позволи нито едно 
дете да остане извън об-

разователната система. 
Това ще стане с подкрепа 
и настоятелно издирване 
по домовете от социални 
работници, както и чрез 
санкциите, които нала-
гаме върху социалните 
помощи. Успели сме от 
началото на мандата до 
сега над 40 хил. деца да 
влязат в класните стаи. 
След това е важно задър-
жането им в училище, ре-
формата, която се прави 
в сферите на средното 
образование, на професио-
налната квалификация, 
възможностите, които 
ние даваме за обучение, и 
тези на работодателите, 
за да мотивираме млади-
те хора да се стремят 
към заетост. Надявам 
се, че тази вълна ще бъде 
преодоляна в скоро вре-
ме, и тя зависи изцяло от 
връзката на реалния биз-
нес с образованието. Има 
много инициативи, които 
са в подкрепа на тази по-
литика. Като започнем 
с инвестициите в ранно 
детско развитие, всички 
допълнителни курсове, 
които се правят, квали-
фикацията на кадрите. 

За нас много сериозен 
ефект дават няколко ин-
струмента. Един от тях 
се изпълнява в рамките 
на проект „Готови за ра-
бота“ – там чрез множе-
ство събития и трудови 
борси се опитваме да мо-
тивираме младежи да се 
регистрират в Бюрата 
по труда. Ключово е да 
намерим вярната рецеп-
та за младите хора, но 
все още няма универсален 
модел как това да стане 
нито в България, нито в 
Европа. Инициативите ни 
са свързани и с подкрепа 
на работодатели, които 
да привличат младите. 
Вярвам, че с все пове-
че усилия ще успеем да 
ги мотивираме. Все пак 
статистиката ни е поло-

жителна.

Предвиждате създа-

ването на сертифика-

ционен център. Каква 

ще е неговата дейност?

Едно от големите ни 
предизвикателства, ко-
гато говорим за обучения 
за ключови умения, е, че 
нямаме добър механизъм, 
чрез който да сме сигур-
ни, че различните курсо-
ве, през които минават 
хората, се валидират по 
начин, който след това се 
приема от работодатели-
те. Много често в Бълга-
рия практиката е не да се 
гледа хартиена диплома, 
а в крайна сметка какво 
може човек. Редица обуче-
ния, които се правят, не 
са на съответното ниво 
и не може да сме сигурни, 
че реално се придобиват 
уменията, за които човек 
взима даден сертификат. 
Затова специално за IT 
сферта смятам, че би 
било добре да се направи 
централизиран сертифи-
кационен център, който 
обективно да валидира 
уменията на хората. На-
дявам се това да стане 
и с подкрепата на рабо-
тодатели и синдикати. 
Което е и идеята ни.

Как бихте развили 

сътрудничеството си с 

Камарата на строите-

лите в България (КСБ)?

Считам, че с КСБ може 
да задълбочим сътруд-
ничеството си, защото 
колкото повече секторно 
ориентирани програми 
идват като предложения 
при нас, толкова по-добре. 
До момента сме пускали 
програми, които са общи 
за целия бизнес, но това 
специализиране на голяма 
част от тях би могло да 
се развие много повече. 
Но то трябва да дойде 
като обратна връзка от 
строителния бранш.
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В словото си инж. Качамаков 
подчерта, че през годината кому-
никацията на ОП на КСБ – София, 
на централно и местно ниво е била 
много динамична. „Използвам случая 
и присъствието на представите-
лите на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустрой-
ството и на Столичната община, 
за да изразя своята и от името на 
ОП София благодарност“, заяви той 
и добави, че се надява диалогът с 
институциите не само да продъл-
жи, но и да бъдат постигнати още 
по-добри резултати. Като един от 
най-големите успехи през 2019 г. 
инж. Любомир Качамаков посочи, че 
ОП е поставило на вниманието на 
бранша цифровизацията и въвежда-
нето на BIM технологиите. „Убеден 
съм, че това е бъдещето на сек-
тора. Иновациите ще ни помогнат 
да повишим производителността 
на труда в нашите дружества и да 
бъдем конкурентни“, подчерта той 
и допълни, че 

дигитализацията ще бъде 

основен приоритет пред Об-

ластното представителство и 

през 2020 г.

Председателят на ОП на КСБ 
– София, сподели и удовлетворе-
нието си от откриването на Шес-
тата съвместна изложба на КСБ и 
вестник „Строител“, която се ре-
ализира с подкрепата на Столич-

ната община. „Когато човек види 
събраните в 60 пана фотографии 
на реализираните в града от со-
фийските строители обекти, няма 
как да не се гордее с постигнато-
то през годината“, каза инж. Ка-
чамаков. По думите му столицата 
се променя всеки ден и става все 
по-красива и привлекателна за жи-
веене, работа и инвестиции, като 
приносът на строителите в тази 

промяна е безспорен. 
„Нека на празника си пожела-

ем да сме единни в позициите си, 
все така неуморни и всеотдайни 
в работата си и все така да по-
казваме нашия професионализъм в 
реализираните проекти. Благодаря 
Ви за усилията, които полагате за 
издигане на авторитета на на-
шата достойна професия! Нека и 
през предстоящата година да Ви 

съпътстват сполука и успех! И да 
имате много поводи за радост и 
удовлетворение от постигнато-
то“, завърши инж. Любомир Кача-
маков. 

Зам.-министърът на регионал-
ното развитие и благоустройство-
то инж. Валентин Йовев поздрави 
присъстващите по повод празни-
ка на строителя. „Аз също искам 
да отбележа изключителното си 

удовлетворение от добрата кому-
никация между нашите две инсти-
туции“, сподели той и допълни, че 
за диалога допринася общият стре-
меж към развитие на България. „Вие 
сте тези, които променят стра-
ната ни, за да има тя европейски 
облик и жизнената среда да става 
все по-добра. В този многостранен 
процес нашата родина притежава 
ключовите фактори, необходими за 
развитие на успешни бизнес проце-
си, икономически и инвестиционни 
проекти“, изтъкна още зам.-минис-
търът. 

„България е изградена благо-

дарение на майсторството, 

плама, сърцето и любовта на 

българските строители“, 

заяви инж. Йовев. 
Той посочи, че политиката на 

правителството е насочена към 
постигането на макроикономическа 
и финансова стабилност, създава-
ща условия за икономически рас-
теж, подобряване на администра-
тивната среда и запазване на едни 

 от стр. 1
Снимки Румен Добрев
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от най-ниските данъчни ставки в 
Европейския съюз, както и рефор-
миране на професионалното образо-
вание и обучение и взаимодействие 
между висшите училища и бизнеса. 

„Споделям теорията на Жан-
Жак Русо - хората трябва да жи-
веят в обединеност, защото имат 
общи потребности. Като обще-
ство и отделни личности всички 
заедно ще намерим решение на 
проблемите, за да постигнем един 
бъдещ устойчив модел на разви-
тие на строителния бранш и ин-
вестиционните процеси въобще. 
Без Вашата професия не може да 
съществува нито една държава и 
общество“, заяви зам.-министърът 
и пожела на всички строители и на 
техните семейства здраве, любов 
и все по-успешно развитие на ком-
паниите им. 

Сред официалните гости на 
събитието бяха още зам.-кметове-
те на Столичната община Дончо 
Барбалов и доц. д-р Тодор Чобанов, 
Здравко Здравков, главен архитект 
на София, проф. Стоян Братоев, 
изп. директор на „Метрополитен” 

ЕАД, и инж. Галина Василева, ръко-
водител на Управляващия орган на 
Оперативна програма „Транспорт 
и транспортна инфраструктура“. 
Тържеството уважиха и почетни-
ят председател на КСБ инж. Све-
тослав Глосов, председателят на 
Комисията за воденето, поддържа-
нето и ползването на ЦПРС доц. 
д-р Георги Линков, председателят 
на Контролния съвет на Камарата 
Валентин Николов, както и членове-
те на УС – инж. Велико Желев, инж. 
Благой Козарев, Любомир Пейнов-
ски, д-р ик.н. Николай Иванов, инж. 
Камен Наумов, изп. директор на 
КСБ инж. Мирослав Мазнев, пред-
седателят на Научно-техническия 
съюз по строителството в Бълга-
рия акад. Ячко Иванов, ректорите 
на УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов“ 
проф. Иван Марков и проф. Борислав 
Борисов, инж. Николай Станков, съ-
ветник в МРРБ.

По време на церемонията беше 
прочетен поздравителен адрес от 
името на председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев. „Вие сте 
хората, благодарение на които Со-

фия се променя, става по-хубава и 
по-модерна съвременна европей-
ска столица. Поздравявам Ви и за 
дейността Ви, свързана с внедря-
ването на BIM технологиите. ОП 
София е флагманът на иновации-
те в КСБ, на който разчитаме да 
продължи усилията си за дигита-
лизацията на сектора“, се казва 
в адреса от инж. Терзиев. ОП на 
КСБ – София, получи поздравление 
по повод празника и от Ивелина Ва-
силева, председател на Комисията 
по околната среда и водите в 44-
тото НС. „Камарата на строите-
лите в България се утвърди като 
авторитетна и отговорна бран-
шова организация и добър парт-
ньор в реализирането на важна за 
страната ни инфраструктура. С 
организацията ни свързва дългого-
дишно сътрудничество“, пише тя и 
допълва, че цени високо експертни-
те становища на КСБ. 

Събитието продължи с на-

граждаването на фирмите по-

бедители в ежегодния конкурс 

„Най-добър строител”. 

В категория „Малки предприя-
тия с оборот до 5 млн. лв.” първо-
то място взе „Мико – Д“ ООД. Техни 
подгласници са „Ивком-63“ ЕООД, а 
третото отличие отиде при „ЕМ 
– Емил Митев“ ЕТ. Призовете им 
връчи инж. Любомир Качамаков. 

В категория „Средни предпри-
ятия с оборот от 5 до 20 млн. лв.“ 
първото място бе отредено на 
„Интерхолд“ ЕООД. Наградата 
връчи зам.-кметът на СО Дончо 
Барбалов. „София расте и става 
все по-красива и това е резултат 
на добрата работа на строител-
ните фирми“, сподели той. „В този 
празничен ден бих искал да поздра-

 на стр. 11

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Колекционерският „Ямаха Роял Стар“, произведение на „Ориндж Каунти Чопърс“ – американската компания, 

специализирана в изработването на мотоциклети по поръчка тип „чопър“, бе една от атракциите на вечерта
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„Геострой“ АД:

От името на „Геострой“ АД благодаря на ОП София за това отличие. За мен е чест 
да приема тази награда като знак и признание за професионализъм и авторитет в 
строителството в България. Бих искал да я посветя на всички колеги, които често 
в трудни обстоятелства изграждат строителни обекти под ръководството на д-р 
инж. Владимир Вутов. Благодаря и на възложителите и партньорите, доставчиците 
и подизпълнителите. Пожелавам им здраве и успех.

За  поредна  година 
нашата фирма получава 
награда, което смятам, 
че е признание и оценка 
за целия екип на компани-
ята.

„ЕМ – Емил Митев“ ЕТ: 

Благодаря на комисията, която оцени нашата фирма. Ние не сме голяма компания, 
но сме съставени от водещи специалисти и в зависимост от вида работа персоналът 
ни може да нарасне от 20 на 100 човека. 

Позволете ми да споделя и няколко думи за развитието на нашия бранш през по-
следните 15 години. Преди бяхме разединени и в тежко положение, но сега нещата 
стоят по друг начин. Радвам се да видя в тази зала да присъстват около 90% млади 
инженери. Това говори, че пред нашия сектор има много голяма перспектива. 

Всички хубави неща, 
които сме създали, са в 
резултат от неуморните 
усилия и работа на екипа на 
компанията. Те са в основа-
та на успеха на всяка фир-
ма. Искам да изкажа своята 
благодарност и към екипа, 
организирал това елегант-
но тържество, както и на 
журито, оценило достойн-
ствата на нашата компа-
ния. Тази награда е призна-
ние за всеки един член на 
„ТАЛ Инженеринг“ ЕООД.

Благодаря  за  това 
дългоочаквано признание, 
както и за неуморния труд 
на цялата фирма. Част 
от екипа ни и в момента 
отстранява аварии по 
столичната водопровод-
на мрежа. Благодаря на 
възложителите за дове-
рието, което ни оказват. 
Благодаря и на Вас, коле-
ги, за сътрудничеството. 
Надявам се на все повече 
успехи във взаимната ни 
работа за напред.

Много големи предприятия с оборот над 50 млн. лв.  Големи предприятия с обем оборот от 20 до 50 млн. лв.

Средни предприятия с оборот от 5 до 20 млн. лв.

Малки предприятия с оборот до 5 млн. лв.

Победителите в националния конкурс „Колю Фичето“

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД:

„ТАЛ Инженеринг“ ЕООД:

„КАРО Трейдинг“ ООД:

„Интерхолд“ ЕООД: 

Признателен съм за отличие-
то, което получаваме. Искам спе-
циално да отправя благодарност 
към целия екип на фирмата, защо-
то без него нямаше да постигнем 
дори малка част от всичко това. 
Пожелавам на колегите успех, по-
хубави обекти и безпроблемно 
изпълнение.

„Хидромат“ ООД: 

Нашата фирма е основата 
през 1992 г. от инж. Кирил Маслев. 
Вече 27 г. ние сме неделима част 
от изграждането на редица го-
леми инфраструктурни проекти 
в страната – метро, пътища, 
магистрали. За „Хидромат“ ООД 
тази награда е огромна чест. 

„Бултермострой“ ЕООД: 

Щастлив съм, че сме удосто-
ени с подобно отличие. Благодаря 
за доверието на всички колеги, с 
които сме работили. Надявам се 
да продължаваме да го оправда-
ваме.

Първо място 

– Николай 

Арнаудов от 

УАСГ

Второ място 

– Станислава 

Митева от УАСГ

Трето място – 

Йордан Владев 

от ВТУ „Тодор 

Каблешков“

„Ивком-63“ ЕООД
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вя и в. „Строител“ за обективното 
отразяване на работата на Сто-
личната община“, добави Барбалов. 
Втори в тази категория станаха 
„Хидромат“ ООД, които получи-
ха грамотата си от проф. Стоян 
Братоев, изп. директор на „Метро-
политен” ЕАД. Той подчерта, че 
софийското представителство на 
Камарата на строителите е едно 
от най-авторитетните в страна-
та. „Наистина такава добра коле-
гия да се събере е рядкост. Радвам 
се, че имам възможност да връча 
тази награда, тя е заради работа-
та, която са свършили от фирма-
та, това са достойни хора. 

Трети бяха класирани „Бултер-
мострой“ ЕООД.

„Софийските строители са 
доказали, че са отговорен парт-
ньор на СО за развитието и про-
мяната на града. Доказали са го 
с професионализма и качеството 
на своята работа. Сега ще имате 

възможност да връчите наградата 
на фирмата, получила високо при-
знание и от своите колеги - пър-
вото място в категорията „Големи 
предприятия с обем оборот от 20 
до 50 млн. лв.“, обърна се към глав-
ния архитект на София водещият 
на тържеството. След което обяви 
победителя в група „Големи пред-
приятия с обем оборот от 20 до 50 
млн. лв.“ - „Райкомерс Конструкшън“ 
ЕАД. Отличието беше връчено от 
архитект Здравко Здравков. „Стро-
ителството е факторът, който 
може да промени градската среда. 
Това, което ще Ви пожелая, е фир-
мите да имат по-малко проблеми 
с администрацията, аз ще положа 
повече усилия в тази насока“, заяви 
арх. Здравков. „И както се казва - 
сполай Ви“, обърна се към победи-
теля в категорията гл. архитект. 

Инж. Галина Василева, ръково-

дител на Управляващия орган на 
ОП „Транспорт и транспортна ин-
фраструктура“, връчи приза на „ТАЛ 
Инженеринг“ ЕООД за второ място 
в категорията. „Искам да поздравя 
специално фирмите, които рабо-
тят в София, защото ние всички 
се гордеем с тях. Пожелавам им 
успехи и нови проекти, които да 
изпълним заедно и да се радваме 
на резултатите от реализацията 
им “, сподели Василева и също бла-

годари на екипа на в. „Строител“ 
за професионалното отразяване 
на дейностите по оперативната 
програма.

 Третата позиция в категория-
та взе „КАРО Трейдинг“ ООД.

Голямата награда в катего-
рия: „Много големи предприятия 
с оборот над 50 млн. лв.“ получи  
„Геострой“ АД. 

„През годините компанията се 
превърна в еталон за качество, 
коректност и социална отговор-
ност и напълно заслужено спечели 
доверието и уважението на възло-
жители, партньори и колеги. Реали-
зираните от дружеството обекти 
са сред емблематичните за 
столицата - метростанции, ме-
тродепо „Земляне”, „Сан Стефа-
но Плаза”, реконструкцията на 
Американския колеж и още мн. 
други. Всеки един от тях е из-

пълнен с високо качество и в срок. 
Обекти, които променят визията 
на София и я правят модерна евро-
пейска столица“, посочи водещият 
Драгомир Симеонов. Наградата бе 
връчена от зам.-министър Вален-
тин Йовев.

По традиция за десети път Об-
ластното представителство на 
КСБ в София и Научно-технически-
ят съюз по строителство в Бълга-
рия (НТССБ) отличиха и победите-

лите в националния конкурс „Колю 
Фичето“ за най-добър дипломен 
проект на абсолвент „строителен 
инженер“. Призовете им бяха връче-
ни от председателя на НТССБ акад. 
Ячко Иванов и инж. Любомир Кача-
маков. „Радвам се, че за поредна го-
дина ще наградим млади студенти, 
хора, избрали строителната про-
фесия. Те са изключително ценни за 
нашия бранш“, посочи академикът.

Първо място за дипломния си 
проект от степен „Магистър“ 
спечели Николай Арнаудов от Уни-
верситета по архитектура, стро-
ителство и геодезия (УАСГ). Вто-
рата награда беше за Станислава 
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Снимки в. „Строител“

Събитието бе реализирано със съдействието на: 

„Геострой“ АД, „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, 
„Команс“ АД, „Каро Трейдинг“ ООД, 

„Аква Конструкшън“ ЕООД, „Кредит Чойс“ ЕООД, 
„Хидрострой“ АД, „НИКМИ“ АД, „БИАД-С“ ООД, 

„ТАНГРА - AB“ ООД, „Хидромат“ ООД, „Пайп Систем“ АД, 
„Планекс Билд“ ООД, „HTI България“ ЕООД, 

Шато Бургозоне, L'Amore, Harley-Davidson Sofia

Медийни партньори бяха: 
Вестник „Строител“, Българска телеграфна агенция, 

Българско национално радио и Kupiotstroitel.bg

Митева от УАСГ, а третата - за 
Йордан Владев от Висше транс-

портно училище „Тодор Каблешков“. 
С първа награда в степен „Бакала-
вър“ беше отличен Стефан Минчев 
от УАСГ.

За доброто настроение на 
гостите се погрижиха формация 
„5-те сезона“. Кулминацията дойде 
с изпълненията на легендарната 
рок група Б.Т.Р., които направиха 
вечерта незабравима. 

За празничната атмосфера 
допринесе и уникалната Rock'n' roll 
визия, която буквално преобрази 
зала „Роял“ – бетон, китари, черни 
и червени рози и неустоимите мо-
тори на „Харли Дейвидсън“.



Translated by 
Radostina Ivanova

Traditionally, following 
the successful construction 
season, the Regional Office 
of the Bulgarian Construc-
tion Chamber in Sofia (RO of 
BCC - Sofia) celebrated St. 
Demetrius Day – the Builders 
holiday. Over 200 representa-
tives of  construction com-
panies - members, partners 
and guests of the largest re-
gional structure of the Cham-
ber were brought together at 
Sofia Hotel Balkan where the 
event took place. During the 
celebration, the „Best Builder” 
awards were bestowed as 
conclusion of the annual com-
petition among its members, 
that the RO of BCC - Sofia 
traditionally holds. The event 
was hosted by Eng. Lyubomir 
Kachamakov, member of the 
Executive Bureau and the 

Management Board (MB) of 
BCC, Chairman of the RO of 
BCC – Sofia, and Vice Presi-
dent of the European Con-
struction Industry Federation. 
The celebration was organ-
ised by „Stroitel Newspaper” 
EAD, and Dragomir Simeonov 
was the presenter. 

„It seems that 2019 would 
be a very good year for the 
construction industry, statis-
tics show an increase of over 
17 percent. The many con-
struction projects of different 
scope, realized by the Sofia 
builders give us every reason 
to define the past year as 
successful for the RO Sofia 
as well“. With these words 
Eng. Lyubomir Kachamakov 
welcomed the builders.

Eng. Kachamakov em-
phasized in his speech that 
during the year the commu-
nication activity demonstrated 
by the RO of BCC - Sofia, 
both at the central and local 
levels has had been very dy-
namic. „I would like to take 
this opportunity and the pres-
ence of the representatives of 
the Ministry of Regional De-
velopment and Public Works 
and the Sofia Municipality, to 
express the gratitude – my 
personal, and on behalf of 
the Sofia RO“, he said and 
in addition shared his hope 
the dialogue with the institu-
tions not only to continue but 
also to achieve even better 
results. As one of the biggest 
successes in 2019, Eng. Ly-
ubomir Kachamakov pointed 
out the fact that the RO had 
called the attention of the in-
dustry on the digitization and 

the introduction of BIM tech-
nologies. „I am convinced that 
this is the future of the sector. 
Innovations will help us in-
crease the productivity in our 
companies and be competi-
tive“, he said, adding that 

in 2020 digitalisation will 

continue to be a top priority for 

the Regional Office .

The Chairman of the RO 
of the BCC - Sofia shared, as 

well, his satisfaction with the 
opening of the Sixth Joint Ex-
hibition of the BCC and „Stroi-
tel“ Newspaper, realized with 
the support of the Sofia Mu-
nicipality. „When one sees the 
60 panels with photographs of 
the projects realized by Sofia 
builders in our city, he indeed 
could be proud with what was 
achieved during the year," 

said Eng. Kachamakov. He 
expressed his opinion that the 
capital city changes every day 
and becomes more beautiful 
and more attractive for living, 
working and investing, and the 
contribution of construction 
companies to this change is 
indisputable. 

„Let on the occasion of 
this holiday, we wish to be 
united in our positions, to 
keep working tireless and to 
be dedicated in our work, and 

to continue demonstrating our 
professionalism though the 
projects we realise. Thank 
you for your efforts to elevate 
the credibility of our worthy 
profession! Wish you to have 
next year of success and 
good results too! May you 
have many occasions for joy 
and satisfaction with what 
has been achieved“, said in 

conclusion Eng. Lyubomir 
Kachamakov. 

Deputy Minister of Re-
gional Development and Pub-
lic Works, Eng. Valentin Yovev, 
greeted all those present on 
the occasion of the builder's 
holiday. "I too, would like to 
note my exceptional satis-
faction with the good com-
munication between our two 
institutions," he said, adding 
that the common pursuit of 
development of Bulgaria con-

tributes to the dialogue. „You 
are the ones who are chang-
ing our country for it to have 
an European appearance 
and the living environment to 
become better. In the frame-
work of this versatile process, 
our motherland possesses 
the key factors necessary to 
develop successful business 
processes, economic and in-

vestment projects, ”said the 
Deputy Minister. 

„Bulgaria was built thanks to 

the craftsmanship, dedication, 

heart and love of Bulgarian 

builders “, 

said Eng. Yovev. 
He specified that the gov-

ernment's policy is aimed at 
achieving macroeconomic 
and financial stability, thus 
providing conditions for eco-
nomic growth, for improving 
the administrative environ-
ment and keeping the tax 
rates at levels that are some 
of the lowest ones in the 
European Union, as well as 
reforming vocational educa-
tion and training and ensur-
ing interaction between high 
schools and business. 

„I do agree with the Jean-
Jacques Rousseau theory 
- people need to live in unity 
because they have common 
needs. As a society and as 
individuals, together we will 
find solutions to the problems 
in order to achieve a future 
sustainable model of devel-
opment of the construction 
sector and the investment 
processes in general. With-
out your profession, neither 
a state, nor any society could 
exist“, said the Deputy Minis-
ter and wished all the builders 
and their families health, love 
as well as ever more success-
ful development of their com-
panies. 

Among the official guests 
of the event were also the 
Deputy Mayors of Sofia Mu-
nicipality Doncho Barbalov 
and Assoc. Prof. Todor Cho-
banov, Zdravko Zdravkov - 
Chief Architect of Sofia, Prof. 
Stoyan Bratoev - Executive 
Director of Metropolitan EAD, 
and Eng. Galina Vassileva – 
Head of the Managing Author-
ity of Operational Programme 
„Transport and Transport In-
frastructure“.

During the ceremony, a 
congratulatory address was 
read on behalf of the Chair-
man of the MB of BCC Eng. Il-
iyan Terziev. „You are the peo-
ple, thanks to whose efforts 
Sofia develops so to become 
even more beautiful and more 
modern European capital. 
Please also accept my con-
gratulations for your activities 
related to the implementation 
of BIM technologies. RO So-
fia is a leader in innovation in 
BCC, and we rely on it to con-
tinue the efforts to digitize the 
sector“, was said in the ad-
dress by Eng. Terziev. RO of 
BCC Sofia received greetings 
also from Ivelina Vassileva, 
Chairperson of the Parlia-
mentary Committee on Envi-
ronment and Water in the 44th 
National Assembly. „Bulgarian 
Construction Chamber has 
established itself as a reputa-
ble and responsible Branch-
organization and as a good 
partner in the implementation 
of important for our country 
infrastructure projects. There 
has been a many years col-
laboration with this organiza-
tion”, she wrote, adding that 
the BCC's expert comments 
are highly appreciated. 

The event was proceeded 

with handing out the awards 

to the companies-winners 

in the annual „Best Builder“ 

competition.

The „5 Seasons“ band 
took care for the good mood 
of the guests. The perfor-
mance of the legendary rock 
band BTR was the climax 
of the award ceremony and 
made the evening unforget-
table. The unique dress-code 
„Rock 'n' roll vision“ has liter-
ally transformed the „Royal“ 
Hall – concrete, guitars, roses 
and irresistible Harley David-
son motor bikes - and has 
also contributed to the festive 
atmosphere.
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The Chamber's Regional Office in our capital celebrated Dimitrovden  and bestowed its annual awards
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Ренета Николова

Инж. Любомир Качамаков, 
член на Изпълнителното бюро 
и на УС на Камарата на строи-
телите в България (КСБ), пред-
седател на ОП на КСБ – София, и 
вицепрезидент на Европейската 
федерация на строителната ин-
дустрия (FIEC), бе гост на вто-
рото издание на рубриката „Код 
Строител“. Предаването се реа-
лизира съвместно от КСБ, вест-
ник „Строител“ и Радио София 
на Българско национално радио. 
В ефира на БНР инж. Качамаков 
разказа пред водещата Анелия 
Торошанова и прокуриста и гла-
вен редактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова за ежегодния 
конкурс „Най-добър строител” на 
ОП София, за цифровизацията и 
въвеждането на BIM технологии-
те в сектора, за международна-
та дейност на Камарата, както 
и за направленията, по които 
работи във FIEC. Във фокуса на 
разговора бе и дейността на 
официалното издание на КСБ.

В началото в радио ефира 
инж. Любомир Качамаков комен-
тира 

тържеството на ОП на КСБ – Со-

фия, по повод Деня на строителя, 

което се проведе на 31 ок-
томври в „София хотел Балкан“. 
„По традиция след символичния 
край на строителния сезон Об-
ластното представителство 
отбеляза Димитровден. Навре-
мето на Димитровден майстори-
те са отчитали своята работа, 
а стопаните са се разплащали с 
тях. Сега, разбира се, времената 
са различни, новите технологии 
и материали дават възможност 
строителни дейности да се из-
пълняват през цялата година, 
но традицията се е запазила. И 
ние на Димитровден правим рав-
носметка за изпълненото през 
годината и си поставяме нови 
цели за следващата. Празникът 
е повод да отличим най-добри-
те компании и да се срещнем и 
повеселим с колеги, партньори и 
приятели“, каза той и допълни, че 
събитието е преминало при из-
ключителен интерес и е събрало 
над 200 гости. 

На въпроса как оценява 2019 г. 
за софийските строители, инж. 
Качамаков посочи, че 

годината се очертава като много 

добра за бранша. 

Той информира, че статис-
тиката сочи ръст от над 17%. 
„Реализираните от софийските 
строители множество обекти 
от различен мащаб дават всички 
основания да определим отмина-
ващата 2019 г. като успешна и 
за ОП София“, заяви инж. Любо-
мир Качамаков. Като един от 
най-големите успехи на Област-
ното представителство той по-
сочи, че структурата е поста-
вила на вниманието на бранша 
цифровизацията и въвеждането 
на BIM технологиите. „Дигита-
лизацията ще бъде основен при-
оритет пред ОП и през предсто-

ящата година“, подчерта той. 
Инж. Качамаков изрази и удо-

влетворението си от открива-
нето на 

Шестата съвместна изложба на 

КСБ и вестник „Строител“, която 

се реализира с подкрепата на 

Столичната община. 

В отговор защо цифровиза-
цията е толкова важна за бран-
ша, инж. Качамаков посочи, че 
дигитализацията е процес, кой-
то в световен мащаб се развива 
главоломно. На европейско ниво 
това е и един от приоритетите 
на FIEC. По думите му BIM тех-
нологиите са ключови не само за 
бранша, а и за възложителите и 
инвеститорите като цяло. 

„За никого не е тайна, че има 
проблеми, които са в резултат 
на лошите проекти. За съжале-
ние в публичното пространство 
като виновни се сочат винаги 
строителите, а никой не казва 
нищо за ролята на проектанта и 
строителния надзор. Всъщност 
много често проблемите идват 
от непълни, неточни или лоши 
проекти, от една страна. И от 
друга – от т.нар. девизни цени, 
които се залагат, но не отго-
варят на актуалните условия“, 
каза той. Според него, 

ако възложителят изисква и 

проектантите изготвят изцяло 

проектите си с BIM инструмен-

ти, то пропуските ще бъдат на-

малени драстично и качеството 

на проектите ще се подобри. 

„Тогава самото изчисление на 
девизните стойности на проек-
тите ще бъде възможно в много 
кратки срокове и най-важното 
– те ще отговарят на реалнос-
тта. Дори и в процеса на строи-
телството да се наложат някак-
ви промени, което е неминуемо, 
BIM ще даде възможност за ясно 
дефиниране на отговорностите 
на страните в инвестиционния 
процес и ако има пропуски или на-
рушения, ще бъде ясно кой е ви-
новен и кой накрая ще трябва да 

плати сметката. Визуализация-
та прави целия процес много раз-
бираем за възложителя, когато 
искаш да обясниш някакъв про-
блем, който съществува. Чрез 
нея много лесно може да се пока-
же и разясни проблемът дори на 
хора, които не са специалисти, а 
би следвало да вземат решения“, 
поясни инж. Качамаков.

Той подчерта, че вече има 
държави, които залагат изисква-
ния за сертификат или закупен 
BIM инструмент и ако дадена 
фирма няма такъв, не може да 
участва в обществени поръч-
ки. Наблюденията му показват, 
че частните инвеститори дори 
са още по-напред с изисквания-
та. „От началото на годината 
е въведено ISO 19650, което е 
с наименование „Организация и 
дигитализация на информацията 
за сгради и строителни съоръ-
жения, включително строител-
но информационно моделиране. 
Управление на информацията 
чрез използване на строително 
информационно моделиране”. То 
все още се допълва и прецизи-
ра, но основата вече е сложена 
и това е факт. И ние трябва да 
бъдем подготвени“, коментира 
инж. Любомир Качамаков. 

Председателят на ОП София 
е убеден, че цифровизацията ще 
даде възможност за слагане на 
рамка, на правила, които ще бъ-
дат еднакви за всички. Той заяви, 
че там не може да има тълкува-
не и интерпретиране на опреде-
лени видове дейности. „Така ще 
се намали субективният фактор 
при оценяването и изпълнението 
на проектите“, завърши темата 
инж. Качамаков.

Като вицепрезидент на FIEC 
той разказа в ефира на БНР за 
международната дейност на Ка-
марата, както и за направления-
та, по които работи в рамките 
на Федерацията, като поясни, 
че неговият ресор са МСП. „Ос-
новните ми усилия са насочени в 
защита на интересите на мал-
ките и средните фирми, които 
са преобладаващи в бранша не 
само в България, но и в Европа. 

Също така аз представлявам 
групата държави от Централна 
и Източна Европа. В тази връз-
ка текущо организирам работни 
посещения в страните от група-
та, като през тази година про-
ведох срещи с ръководствата 
на строителните организации 
в Унгария, Словения и Естония“, 
разясни инж. Любомир Качама-
ков и допълни, че проблемите в 
сферата на строителството 
са много сходни. Затова негов 
приоритет е 

засилване на сътрудничеството 

между страните от ЦИЕ, за да 

търсят общи позиции в интерес 

на сектора в тези държави, 

и те да излизат с общи по-
зиции в рамките на FIEC. „Очак-
ваме те да бъдат поставени от 
Федерацията и на европейско 
ниво и да се търсят нужните 
решения. Надявам се да развива-
ме започнатите инициативи и 
през мандата на следващия пре-
зидент на FIEC, г-н Томас Бауер, 
който е представител на Нем-
ската федерация. Цифровизация-
та, както споменах преди малко, 
е един от основните приорите-
ти на FIEC и това, че аз като 
представител на КСБ и вицепре-
зидент имам достъп до инфор-
мацията на европейско ниво, ни 
помага много за нещата, които 
следва да направим тук, в Бълга-
рия“, информира инж. Качамаков. 

Като член на СД на „Вестник 
Строител” ЕАД му бе поставен 
въпрос за насоките, в които ще 
се концентрира дейността на 
медията през следващата го-
дина. Той подчерта, че за изми-
налите 10 години „Строител“ се 
утвърди като безспорен фактор 
в медийното и общественото 
пространство, като Гласа на 
българския строител. „Ползва 
се с доверие и авторитет сред 
фирмите, хората го четат и го 
обичат. Радвам се, че съм част 
от ръководството на вестника, 
защото работим с изключител-
но креативен и професионален 
екип, който не спира да се разви-

ва. Това, което ще ни води през 
следващата година, е - 

поставяме в центъра Областни-

те представителства, искаме да 

се чува повече техният глас. 

Те са в основата на Камара-
та и трябва да излязат на пред-
на линия. Неслучайно от този 
месец започва и реализацията 
на идеята за открити приемни 
в областните центрове“, каза 
инж. Качамаков. От думите му 
стана ясно, че там местните 
фирми ще могат да се срещнат 
с журналистите от екипа и да 
разкажат от първо лице за ус-
пехите, проблемите и предиз-
викателствата пред тях, да 
определят темите, за които 
искат да четат на страниците 
на изданието. „Така че много ра-
бота ни предстои с вестника“, 
обобщи той. 

На финала председателят 
на ОП София бе запитан за ос-
новните приоритети, по които 
ще работи организацията на 
софийските строители. „Цифро-
визацията на сектора е бъдеще-
то, затова мисля, че безспорно 
тя трябва да е първият ни и 
главен приоритет. Важно е да 
продължим активната комуни-
кация с всички фактори, имащи 
отношение към строителния 
сектор в София, като Столич-
ната община, СОС, главния ар-
хитект, РДНСК, софийските 
организации на парламентарно 
представените политически 
сили, професионалната гимна-
зия по строителство, висшите 
училища и т.н., и това с цел да 
търсим решение на проблеми-
те пред строителите и да сме 
максимално полезни на нашите 
членове“, категоричен бе инж. 
Любомир Качамаков. Той добави, 
че ОП ще продължи да организи-
ра семинари и обучения, за да е в 
подкрепа на софийските строи-
тели. Като предизвикателства 
бяха посочени още усъвършенст-
ването на нормативната уредба 
- закони, наредби и др. актове, по 
които ще се изготвят експерт-
ни позиции. 

„Считам, че е нужно да за-
силим ролята и авторитета на 
Комисията по етика. Трябва да 
се опитаме да създадем възмож-
ност нашият бранш да започне 
да се саморегулира. Некорект-
ните фирми да се знаят и да бъ-
дат изолирани, за да може оста-
налите да работят в нормална 
среда. Моралът на строители-
те е необходимо да бъде изве-
ден напред, не само знанията и 
възможностите. Не на последно 
място ще предприемем конкрет-
ни действия за оптимизиране 
диалога с членовете на Област-
ното представителство“, по-
сочи инж. Качамаков. Той даде 
заявка от ефира на БНР, че ре-
довните срещи с ръководствата 
на строителните фирми ще се 
превърнат в стил на работа. 

В заключение инж. Любомир 
Качамаков отбеляза, че както и 
досега ОП София ще работи ак-
тивно за успешната реализация 
на политиките на КСБ.

Инж. Любомир Качамаков в рубриката „Код Строител”:

Вестник „Строител“ стартира инициативата за открити приемни в областните градове
Снимка Румен Добрев

К ДС
т

рои т

ел

Съвместна рубрика на КСБ, 
в. „Строител“ и Радио София – БНР
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Роза Никова, ОП на
КСБ – Кюстендил

Областното пред-
ставителство на КСБ в 
Кюстендил връчи свои-
те годишни награди на 
най-добрите компании в 
строителния сектор за 
2018 г. Това стана на тър-
жественото честване по 
повод Деня на строителя. 
Събитието се проведе в 
ресторанта на „Стримон 
Гардън и СПА хотел“ в гра-
да. Негови домакини бяха 
председателят на ОП на 
КСБ – Кюстендил, инж. 
Стоян Стоилов и екипът 
му. Гости на празника бяха 
кметът на община Кюс-
тендил Петър Паунов, 
зам.-кметът по „Инвес-
тиционна политика“ инж. 
Росица Плачкова, инж. 
Илиян Фусков, началник-
отдел „Капиталово стро-
ителство“ в общината, 
инж. Любомир Захариев, 
председател на РК на Ка-
марата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране, и арх. Стояна 
Чавдарова, председател 
на РК на Съюза на архите-
ктите в България и главен 
архитект в общината.

В началото инж. Стоян 
Стоилов приветства офи-
циалните гости и свои-
те колеги от областта. 
„Както гласи народното 

вярване, че с Димитров-
ден настъпва зимата и 
времето за равносметка, 
нека си припомним какво 
свършихме през 2018 г. 
По Оперативна програма 
„Региони в растеж”, която 
е гръбнакът на строител-
ството в цялата област, 
през миналата година бяха 
завършени няколко центъ-
ра за настаняване от се-
меен тип, ремонтирани са 
детски заведения, въве-
дени са енергоспестява-
щи мерки в многофамилни 
жилищни сгради, изграден 
е  физкултурен салон. С 
общинско финансиране са 
рехабилитирани и са из-
пълнени текущи ремонти 
на улична мрежа, бяха пре-

устроени търговски сгра-
ди, подобрени  са и обек-
ти от образователната 
инфраструктура в общи-
ните, благоустроени са 
площадни пространства 
пред читалища, като са 
възстановени тротоари, 
прилагани са мерки за 
енергийна ефективност и 
са изградени водопроводни 
и канализационни мрежи“, 
припомни инж. Стоилов. 
Той добави, че през 2018 г. 
в област Кюстендил е 
имало обявени търгове 
за около 15 млн. лв., склю-
чени са договори за около 
22 млн. лв., а изплатените 
средства са около 18,5 
млн. лв., което включва 
плащания и от минали го-

дини.
„Тези цифри звучат 

добре, но трябва да от-
бележим, че голяма част 
от малките фирми не са 
взели участие в общест-
вените поръчки, т.е. раз-
полагаме със сериозен 
потенциал в резерв. Надя-
вам се през следващата 
година общинските и об-
ластната администрация 
да увеличат многократно 
спечелените проекти, за 
да имаме и възможност 
всички фирми от бранша 
да покажем на какво сме 
способни“, заяви предсе-
дателят на ОП Кюстен-
дил. „Ние, строителите, 
често търпим критики, 
но на всички искам да при-

помня думите на кан Омур-
таг – великия строител на 
България, издълбани върху 
колона от тъмен сиенит, 
символ на днешния ден и 
послание към поколенията 
чрез градежа и съзидание-
то. „Човек и добре да жи-
вее, умира и друг се ражда. 
Нека роденият по-късно, 
като гледа този надпис, 
да си спомня за оногова, 
който го е направил... как-
во ще остане навеки - по-
строеното тука от нас!“, 
каза инж. Стоилов и поже-
ла на строителите да бъ-
дат здрави и конкуренто-
способни, да устояват на 
предизвикателствата на 
живота с усмивка. „И знай-
те, че всеки един от нас е 

част от успехите, които 
постигаме! Честит праз-
ник!“, завърши той.

В края на официалната 
част председателят на 
Областното представи-
телство заедно със зам.-
кмета инж. Росица Плач-
кова раздаде годишните 
награди. В класацията 
участваха само членове 
на ОП, вписани в ЦПРС. 
Общият брой на фирмите, 
включени в класирането, 
бе 35. С плакети по групи и 
категории бяха отличени:

 I група 1-5 кат. – 
„Строителна фирма - Рила“ 
ЕООД

 I гр. 3-5 кат. – „Инже-
неринг Вас Строй“ ЕООД

 I гр. 4-5 кат. – „Ва-
чин“ ЕООД

 II гр. 2-4 кат. – „Път-
но поддържане – Кюстен-
дил“ ЕООД

 III гр. 3-5 кат. – „Ел-
сторм“ ЕООД 

 IV гр. 1-5 кат. – „Руен 
Холдинг АД 

 IV гр. 2-5 кат. – „Вик 
Дупница“ ЕООД 

 IV гр. 3-5 кат. – 
„Сима“ ООД 

 IV гр. 3-5 кат. – „ВиК 
Паничище“ ЕООД

 V гр. СМР – „Ком-
форт Клима БГ“ ЕООД

След приключване на 
официалната част вечер-
та продължи с много тан-
ци и музика. 

Инж. Господинов, Вие сте 

една от най-известните фигури 

сред родопските строители. С 

Ваше участие са изградени хиля-

ди обекти в нашия район. Освен 

с професионалните Ви качества 

се славите и с отзивчивостта Ви 

като човек. Вероятно изборът на 

дата за представяне на Вашата 

книга между Димитровден по нов 

и по стар стил не е случен. Защо 

„рошави спомени“?

Представянето на книгата „Пъ-
туване през един  живот – рошави 
спомени“ бе съобразено основно с 
излизането от печат на самото 
издание. Бих искал да уточня,  че по 
образование съм инженер-геолог по 
проучването на полезни изкопаеми, 
но поради проблемите в минното 
дело от 1996 г. се включих актив-
но в инженерно-геоложките рабо-
ти в строителството и оттогава 
това е основната ми дейност. А с 

думата „рошави“ бих искал да под-
чертая, че книгата не е написана с 
претенциите на писател. С писа-
нето влизам в друго, различно от 
моето професионално поле.

Вие сте човек на точността 

и ясните факти. Какво изкуши 

един специалист в точните науки 

да посегне към перото? 

Винаги съм бил запален чита-
тел както на българска, така и 
на руска литература в оригинал и 
в превод. Може би това ме прово-
кира. 

Пет години съм учил в Москва, 
а 30 г. съм работил в сътрудни-
чество със съветски специалисти 
на родна, руска и виетнамска земя. 
Това е първата ми книга и бих ка-
зал, че текстът е автентичен, без 
сериозна редакторска намеса.

 Какво Ви накара да пуснете 

корени в Родопите?

Още като ученик семейството 
ми се премести в Кърджали. След 
завършването на висшето ми об-
разование бях насочен за работа 
в Геоложка бригада – Давидково. 
След това професионалният ми 
път премина на различни места. 
През 1959 г. постъпих във Въглищ-

ни мини Димитровград, където бях 
5 години. След това 15 г. в Редки 
метали във връзка с проучванията 
и добива на уран. Пътувах много в 
Хасковско, Сливенско и Смолянско. 
Извършвал съм изследователска и 
обобщаваща работа за минерално-
суровинната база на Виетнам. Бях 
и в геолого-проучвателното пред-
приятие на ГОРУБСО – ГРП Батан-
ци. Тук ще спомена една интересна 
и древна руска дума „рудознатец“ 
– от X в. тя е наименование на хо-
рата, които се занимават с руди 
(търсене, обогатяване, рудодобив 
и др.).

Бихте ли извели едно основно 

обобщение на развитието на Ва-

шата професия през годините? 

Радвам се, че понастоящем ин-
женерната геология намери свое-
то достойно място във всички 
видове инфраструктурни, промиш-

лени, граждански и други строежи. 
По-рано бе привилегия на по-тесен 
кръг от хора. Същевременно разби-
рам, че много от студентите, кои-
то завършват тази специалност 
в Минно-геоложкия университет, 
не избират реализация в България.

 Какво бихте пожелали на хо-

рата от строителния бранш?

Ще пожелая нещо конкретно 
за нашия район. Необходимо е да 
се борим за промяна в законода-
телството, за да може знаещи и 
можещи фирми от региона да пое-
мат обектите на наша територия, 
а не тук да работят хора, които не 
знаят нищо и нищо не ги свързва 
с това място. Местните строи-
тели, освен че познават района, 
повече се стараят, защото са на 
показ, защитават своето име и са 
наясно, че не могат да си позволят 
провал.

Инж. Господин Господинов, дългогодишен инженер-геолог:

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

На 31 октомври в залата на Клуба 
на дейците на културата в Смолян се 
състоя представяне на книгата на инж. 
Господин Господинов – дългогодишен 
инженер-геолог – „Пътуване през един  
живот – рошави спомени“. Събитието 
се превърна в празник за строителната 
общност в Смолян. На него присъства-
ха архитекти, инженери, проектанти и 

строители. Областното представител-
ство на КСБ в Смолян бе представено 
лично от неговия председател Владимир 
Кехайов. 

„Имаме редкия шанс да познаваме 
един отличен професионалист и човек с 
изключителна обща култура, свидетел и 
участник в историята на строително-
то и минното дело в Родопите. Книгата, 
която инж. Господин Господинов пред-
стави, не е просто една лична история, 
а задълбочен поглед върху развитието 

Със специална награда в категория „Благоустройствена 

инфраструктура“ беше наградена „Строителна фирма – Рила“ 

ЕООД с управител Александър Малинов за благоустрояването 

на парк „Галерията“ в центъра на Кюстендил

ОП получи поздравителен адрес и плакет по повод Деня 

на строителя от Виктор Янев, областен управител на 

Кюстендил

Снимки авторът

на бранша“, заяви Кехайов. Той добави, че инж. 
Господинов е дългогодишен специалист, който 
въпреки че е на достолепните 83 години, про-
дължава да работи.

Снимки авторът
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 Високо строителство

над 50 човека
Първо място – „АВС Инженеринг 

– Н“ ООД
Второ място – „Диана комерс 1“ 

ЕООД
Трето място – „Инком ПВ“ ООД

от 31 до 50 човека
Първо място – „Силма 60“ ООД
Второ място – „Инфрастрой-ин-

женеринг“ ООД
Трето място – „Инджов 19“ 

ЕООД
до 30 човека

Първо място – „Контраст Бил-
динг“ ЕООД

Второ място 
– „Ванина строй“ 
ООД

Трето място 
–„Ес Джи Ко Груп“ 
ООД

 Транспорт-

на инфраструк-

тура 
Първо място - 

„Трейс Ямбол“ АД
Второ място – 

„Технострой инже-
неринг 99“ АД

Трето място – 
„Ултра Билд“ ООД

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – 
Стара Загора

На 30 октомври в рес-
торант „Зеленият хълм“ 
Областното представи-
телство на КСБ в Стара 
Загора проведе търже-
ство по случай Деня на 
строителя. Официални 
гости на събитието бяха 
областният управител на 
Стара Загора Гергана Ми-
кова, зам.-кметът на об-
щината по „Устройство 
на територията, строи-
телството и инвестици-
ите“ инж. Янчо Калоянов, 
главният архитект на 
Ст. Загора Виктория Гро-
зева, както и Делян Ива-
нов, секретар на община-
та, председателите на 
регионалните колегии на 
Камарата на архитекти-
те в България арх. Петър 
Киряков и на Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектира-
не инж. Стефко Драгов. 
Празникът събра членове 

на Областното предста-
вителство – собственици 
на строителни фирми и 
техни служители.

Председателят на ОП 
на КСБ – Стара Загора, 
инж. Пламен Михалев от-
кри тържеството. Той 
подчерта ролята на КСБ 
при решаване на проблеми-
те в строителния бранш. 
„Най-трудната от всички 

задачи ще бъде да върнем 
доверието на фирмите, 
които членуват в Кама-
рата. Искам да благодаря 
на целия нов Управителен 
съвет за това, че е съпри-
частен с трудностите, 
с които се сблъскваме 
в нашия регион. Ръко-
водството на КСБ пое 
отговорността заедно 
да направим така, че на 

всички ни да е по-лесно и 
по-приятно да развиваме 
този труден, но изпълнен с 
радост и удовлетворение 
занаят“, заяви инж. Ми-
халев. Той изказа своята 
признателност на мест-
ните власти за доброто 
сътрудничество. „Надявам 
се да продължим да нами-
раме винаги необходимата 
подкрепа и партньорство. 

Благодарности отправям 
и към нашите колеги от 
сродните браншови ор-
ганизации – архитекти и 
проектанти в различни-
те специалности, с кои-
то ежедневно изпадаме 
в спорове с цел решаване 
на проблеми и удовлетво-
ряване желанията на въз-
ложителите ни. И не на 
последно място искам да 
благодаря на всички наши 
инвеститори и партньо-
ри, без които ние няма как 
да покажем на какво сме 
способни“, завърши пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Стара Загора.

Гергана Микова поз-
драви всички строители 
по повод професионалния 
им празник и благодари на 
ОП Стара Загора за от-
зивчивостта при решава-
не на конкретни проблеми 
в областта. Инж. Янчо 
Калоянов също поднесе 
приветствие и подчерта 
колко е важно сътрудни-
чеството между Област-
ното представителство 

и община Стара Загора, 
след което очерта бъде-
щите инвестиционни про-
екти на местната власт. 

На тържеството за 
дванадесети път бяха връ-
чени и отличията на ОП на 
КСБ – Стара Загора. Голя-
мата награда „Строител 
на годината” взе „Никон“ 
ЕООД с управител инж. 
Никола Нешев. В раздел 
Първа група – високо стро-
ителство, признание полу-
чи „Лесо инвест“ ООД с уп-
равител Христо Михалев. 
„ПСК Ес Би Ес“ АД с изп. 
директор Диана Мандажи-
ева бе отличено в раздел 
Втора група – транспорт-
на инфраструктура. „Ел 
контрол“ ЕООД с управи-
тел инж. Нягол Христов 
спечели в раздел Трета 
група – строежи от енер-
гийната инфраструктура. 
Наградата в Четвърта 
група – благоустройстве-
на инфраструктура, оти-
де при „Инфраструктурни 
системи“ ЕООД с управи-
тел Камен Пейков.

Снимка авторът

Снимки авторът

Даниела Йовчева, 
ОП на КСБ – Ямбол

Областното предста-
вителство на Камарата на 
строителите в България в 
Ямбол отбеляза професио-
налния празник на бранша – 
Деня на строителя. Домакин 
на събитието бе председа-
телят на ОП на КСБ – Ям-
бол, инж. Красимир Инджов, 
който приветства официал-
ните гости, сред които бяха 
досегашният кмет на об-
щина Ямбол Георги Славов, 
главният архитект на града 
Стоян Жечев, Ангел Калай-
джиев, главен архитект на 
община Тунджа, арх. Дани-
ела Сивкова, председател 
на регионалната колегия на 
Камарата на архитектите 
в Ямбол, Мария Тонкова, ди-
ректор на Професионална 
гимназия по строителство 
и архитектура „Кольо Фиче-
то“, и инж. Зоя Димитрова, 
преподавател в ПГСГ.

„Традиционно почитаме 
светлия християнски праз-
ник св. Димитър, който е 
покровител на строители-
те. Всички ние трябва да 
имаме самочувствието на 

хора, свършили добре своя-
та работа. Благодарение на 
труда, който заедно полага-
ме, нашият град става все 
по-добро място за живеене. 
Професионализмът на ар-
хитектите, инженерите и 
строителите допринася за 
това да имаме един пре-
красен град“, каза инж. Ин-
джов. „Уважаеми строители, 
колеги и приятели, бъдете 
здрави и дълголетни като 
сградите, които издигате. 
Да е спорна и лека работа-
та Ви и винаги да Ви спо-
менават с добро“, пожела 
председателят на ОП на 
КСБ – Ямбол. Той посочи, че 
ОП на КСБ – Ямбол, ще спа-
зи традицията и ще отли-
чи компаниите, постигнали 
забележими резултати, и 
припомни критериите за 
класиране на строителни-
те фирми.

Съгласно правилника 
компаниите, които две по-
следователни години са били 
класирани на първо място, 
нямат право да участват. 
На база сумата от всички 
показатели се е оформила 
следната класация по групи 
строежи:

Строителите ветерани Йордан Данев и Павлина Колева имат юбилей тази година

Инж. Николай Георгиев получи специална 

награда – пластика на художника Спас Киричев

Стефан Димитров, управител 

на „Ес Джи Ко Груп“ ООД, с 

отличието си в група „Високо 

строителство”

Христо Христов, управител на „Имсти“ 

ЕООД, с приз в група „Благоустройствена 

инфраструктура”

 Енергийна инфраструктура 
Първо място – „Овергаз инже-

неринг“ АД
Второ място – „Вени 97“ ЕООД
Трето място – „Елтър“ ЕООД

 Благоустройствена инфра-

структура

Първо място – „Имсти“ ЕООД
Второ място – „Свои 2000“ ООД
Трето място – „Хидросвят“ ООД

След като отличените фирми 
взеха своите награди, инж. Краси-
мир Инджов поздрави строителите 
ветерани от Ямбол, които тази го-
дина са юбиляри. За принос в строи-
телството на областта с почетна 
грамота и пластика „Колоната на 
Омуртаг” бяха удостоени:

– инж. Павлина Колева на 70 г. Тя 
завършва ТС „Г. Димитров“ в Стара 
Загора през 1968 г., а по-късно Вис-
шия инженерно-строителен инсти-
тут (сега УАСГ) в София, специал-
ност „Строителен инженер ПГС”. 
Работи в системата на СМК Ямбол 
към Домостроителния комбинат. 
От 1999 г. е в „Полисстрой“ ЕООД 
като зам.-управител.

– Иван Пасков - 70 г. Завършва 
ТС „Г. Димитров“ в Стара Загора 
през 1971 г. Работи в СМП към АПК 
„Г. Димитров“, а по-късно и във „Фо-
мис“. От 2000 г. е в екипа на „АВС 
Инженеринг-Н“ ООД.

– Йордан Данев - 75 г. От 1966 г. 
започва работа в „Помощно пред-
приятие“ - поделение на СМК Ям-
бол. Бил е технически ръководител 
ВиК в СМК „Монтажи“. До 1996 г. 
е изпълнявал длъжността групов 
технически ръководител.

– инж. Любомир Парашкевов 
- 75 г. От 1979 г. започва работа 
в СМК „Монтажи“ като зам.-ди-
ректор. По-късно е управител на 
общинската фирма „Инфрастрой 
монтаж“. 

„Желая Ви от все сърце да сте 
здрави и още много години да сте 
сред нас“, пожела на ветераните 
председателят на ОП Ямбол.

В края на официалната част 
инж. Красимир Инджов връчи на 
инж. Николай Георгиев специална 
награда – пластика на художни-
ка Спас Киричев, за принос в съз-
даването и структурирането на 
Областното представителство в 
Ямбол. 
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НКСВ

Станислава 
Босева-Минковска,
ОП на КСБ – Плевен

На 29 октомври Об-
ластното представи-
телство на КСБ в Плевен 
раздаде традиционните 
награди за достижения 
в строителния сектор в 
областта и отбеляза про-
фесионалния празник на 
строителя. Събитието се 

проведе в ресторант „Цен-
трал“.

Официални гости бяха 
зам.-кметът на община 
Плевен по „Териториал-
но развитие“ арх. Невяна 
Иванчева, главният ин-
женер на общината Вла-
дислав Иванов, инж. Розе-
та Маринова, член на УС 
на КСБ и председател на 
Комисията по професио-
нална етика към Камара-

та, арх. Емил Дечев, пред-
седател на регионалните 
колегии на Камарата на 
архитектите в България и 
на Съюза на архитектите 
в България, членовете на 
Контролния и Областния 
съвет на ОП на КСБ – Пле-
вен, и на РКСВ.

Тържеството откри 
председателят на Област-
ното представителство в 
Плевен Милен Илиев, който 

направи приветствие. Бяха 
прочетени поздравител-
ните адреси от арх. Емил 
Дечев и от досегашния 
председател на Общинския 
съвет Плевен Мартин Ми-
тев. 

След това присъства-
щите бяха запознати с ре-
шението на Областния съ-
вет на ОП Плевен, взето на 
заседание на 25.10.2019 г., 
за изявилите се през годи-

ната фирми от областта. 
Комисия в състав инж. 
Венцислав Недялков и Ста-
нислава Босева-Минковска 
е изготвила класацията, 
след приключилата проце-
дура по чл. 20, ал. 2 от ЗКС. 

Милен Илиев връчи от-
личия на „Хоризонт-Иванов“ 
ЕООД, „Стройконсулт“ 
ЕООД, „Валео Инвест“ 
ЕООД, „Новако строй“ 
ЕООД, Таси ООД, „Водо-

снабдяване и канализация 
- Плевен“ ООД и „Милкана“ 
ООД.

Елица Илчева

Традиционната сбир-
ка на строителите ве-
терани от секция „Граж-
данско строителство“ 
през 2019 г. бе специално 
посветена на почетния 
гражданин на София и те-
хен скъп колега инж. Делчо 
Гюров. Ветеранът, чийто 
живот е неразделно свър-
зан с бурното изграждане 
на София от началото на 
50-те години до смяната 
на режима през 1989-а, е 
роден точно на 26 октом-
ври, деня на св. Димитър, 
който е и професионален 
празник на бранша. По слу-
чай завидния му юбилей 
- 95 г., тази есен той бе 
удостоен с най-високата 
почест от Столичния об-
щински съвет именно по 
предложение на строите-
лите ветерани, подкрепе-
но от всички организации, 
свързани с бранша - КСБ, 
КАБ, САБ, КИИП, НТССБ.

Председателят на 
„Гражданско строител-
ство“ инж. Стоян Шатов 
не успя да скрие вълне-
нието от това, че него-
ва е честта да поднесе 
поздравителен адрес от 
името на секцията. „За-
помнил съм от Делчо думи-
те, че нашето призвание 
е никога да не спираме да 
работим и да знаем, че ко-
гато се наложи нещо да 
разрушим, трябва много-

кратно да го надградим. 
Той е човекът, който с 
безпределния си ентусиа-
зъм и професионализъм ви-
наги е обединявал млади и 
стари“, каза инж. Шатов. 

Юбилярят от своя 
страна сподели, че насо-
ченото към него внимание 
едновременно го радва и 
притеснява. „Животът е 
такъв, какъвто ни е от-
реден, и ние сме негови 
служители. Аз смятам, че 
строителите имат нужда 
не от похвали, а от при-
знание, защото без стро-
ителите няма същест-
вуване, градове, държави, 
няма нищо. Затова ние 
трябва да усещаме, че сме 
ценени, за да се стремим 
да работим качествено и 
всеотдайно. Това, което 
лично аз преценявам като 
стойностно в себе си, е, 
че от дете и до днес съм 
се запазил като най-обик-

новен човек, който не до-
пусна нищо да го промени. 
Вероятно и затова никога 
не съм очаквал толкова 
внимание, но сега съм ис-
крено развълнуван“, каза 
инж. Гюров. 

Преди да спази тради-
цията и да връчи поздра-
вителни адреси и на оста-
налите юбиляри на 2019-а, 
които никак не бяха мал-

ко, инж. Шатов отбеляза, 
че сред присъстващите 
като членове на клуба 
са двама бивши районни 
кметове на София - Мак-
сим Кънев и Иван Тодоров, 
както и двама някогашни 
зам.-кметове на Столич-
ната община - Теменужка 
Теофилова и Иван Тотев. 

Първият зам.-пред-
седател на НКСВ инж. 
Виктор Шарков, който е 
член на секцията, връчи 
на председателя й по-

здравителен адрес от 
името на националния 
клуб и припомни, че в ра-
ботата си организацията 
се води от съзнанието за 
строителя като творец 
и мисията за обединение 
на бранша. „Това, което е 
наша основна задача, е да 
подсилваме желанието за 
приемственост и взаимно 
уважение между различ-

ните поколения. И трябва 
да Ви кажа, че ние само за 
няколко години постигнах-
ме видим успех в тази си 
мисия. Днес младите вече 
имат подчертано добро 
отношение към нас, тър-
сят съдействието ни по 
места, ние сме част от 
отбора. Затова не чакай-
те да Ви поканят, ако има 
какво да кажете, ако же-
лаете да дадете съвет, 
да посочите пропуск. Не 
критикувайте работата 
на днешните си колеги по 
кафенетата, ами използ-
вайте възможността, коя-
то ни дава меморандумът, 
който подписахме не само 
с КСБ, а с всички 6 орга-
низации в бранша. Нека по-
кажем, че този документ 
може да работи, да носи 
ползи на гилдията и да 
подпомага развитието на 
страната към по-добро“, 
каза инж. Шарков. 

Той също бе специално 
поздравен за скорошния му 
85-и рожден ден. Поздрави-
телна телеграма отново 
за 85 г. получи и Йордан 
Божков. 

През 2019-а своя 80-го-
дишен юбилей е отбелязал 
и проф. д-р на техн. науки 
инж. Марин Белоев, чие-
то членство в клуба бе 
определено от инж. Ша-
тов като особено ценно. 
Белоев представи себе 
си като монтажник от 
системата на някогаш-

ното Министерство на 
строителството, който 
пази най-хубави спомени 
за времето, когато е бил 
началник на „Заваръчно 
управление“. „Когато ме 
представиха на Пенчо Ку-
бадински като „човека по 
заварките“, той ме поглед-
на странно, защото тога-
ва думата имаше пренос-
но значение – далавери“, 
припомни си с усмивка 
Белоев и отбеляза, че 
макар неговата специал-
ност да е малко встрани 
от представата за стро-
ителство, той е горд, че 
всички големи обекти са 
направени с ръководени 
от него професионали-
сти, като само в АЕЦ 
„Козлодуй“ са работили 
100 висококвалифицирани 
електроженисти и толко-
ва дефектоскописти. 

Инж.  Шатов връчи 
поздравителна грамота и 
на 80-годишния Пенчо Де-
шев, когото представи не 
само като служител на ня-
когашната „Софстрой“, а и 
като писател и художник. 
Специално написано сти-
хотворение обаче проче-
те друг от ветераните – 
70-годишният Максим 
Кънев, който е и вицепре-
зидент на секцията. 

Гост на тържество-
то беше Васко Неделчев, 
председател на секция 
„Инфраструктурно стро-
ителство“.

Елица Илчева

Деня на строителя не 
подминаха и ветераните 
воини. Вече 6 години те 
честват празника с изис-
кани тържества благода-
рение на личното спонсор-
ство на председателя на 
УС на КСБ инж. Илиян Тер-
зиев, който беше изпратил 
и поздравителен адрес от 
фирмата му „АТ Инжене-
ринг“ ООД. Прочете го 
първият зам.-председа-
тел на Националния клуб 
на строителите ветерани 
(НКСВ) инж. Виктор Шар-
ков, който припомни, че 

кариерата на инж. Терзиев 
всъщност започва в ГУСВ. 

Пред повече от 70 чо-
века председателят на 
секция „Строители во-
ини“ към НКСВ ген. Бо-
рис Анакиев отбеляза, че 
дейността на клуба е из-
ключително ценна за ве-
тераните. Той посочи, че 
вече втора година сред 
спонсорите на секцията 
са и Борис Шалев и него-
вата „Монолит Инвест 99“ 
ООД, както и фирма „Идол“ 
ЕООД на Тодор Стефчев.

„Вече 6 г. ние се съ-
бираме неведнъж, а поне 
3 - 4 пъти в годината и 

това, че сядаме на маса, 
е важно за нас не заради 
самата маса, а защото е 
начин да поддържаме живи 
връзките, които сме имали 
през годините помежду си. 
Тези срещи ни зареждат с 
енергия, а спомените за 
това, как сме строили най-
големите обекти в стра-
ната, влияят позитивно и 
на по-младите ни колеги, 
които се присъединяват 
към нас“, каза ген. Анакиев. 
Традиционно той почете с 
грамоти всички, които са 
чествали юбилей през го-
дината. 

Специални благодар-
ности за доброто сътруд-
ничество получи и екипът 

на вестник „Строител“, 
който държи страниците 

си отворени за строител-
ната история на България.
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Бургас ще има още няколко 
индустриални зони, които тряб-
ва да бъдат изградени в рамки-
те на две години. Те ще се на-
мират в жк „Меден рудник“, кв. 
„Долно Езерово“, кв. „Равнец“, 
района, известен като Девети 
километър, кв. „Черно море“. 
Предвижда се разширение на 
Промишлена зона „Север“. Вече 
са приключили процедурите по 
отчуждаване на терени, смяна 
на предназначението им и обо-
собяването им в парцели за биз-
нес и индустрия. 

Реалните дейности са запо-
чнали със засипването на бла-
тиста зона от 600 дка между 
п.в. „Юг“ и жк „Меден рудник“. 
Там се изгражда втора фаза 
на Индустриален и логистичен 

парк. Вече е готов проектът за 
обслужващите улици, като в мо-
мента се работи по заравняване 
на терена. В ход е промяна на 
предназначението на парцелите 
в района на Девети километър, 
които също ще се превърнат в 
нова бизнес територия. Имо-
тът от 150 декара е с отлична 
локация и има готова довежда-
ща инфраструктура. 

Готови са и ПУП, и план за 
улична регулация за „Долно Езе-
рово“ с площ от 120 дка, които 
са предназначени за логистични 
дейности. 

С влезлия в сила Подробен 
устройствен план на зоната в 
„Равнец“, която е 3600 дка, вече 
може да стартира поетапното 
изграждане на пътищата до 
бившето военно летище, съоб-
щиха още от общината. С него 
се обособяват урегулирани по-

землени имоти за чисти произ-
водства и високотехнологични 
обекти. Предвидена е възмож-
ност за построяване на обще-
житие за работещите, детска 
градина, обслужваща територия 

с паркинг и търговски обекти, 
както и места за спорт и от-
дих. 

При бившата мина „Черно 
море“ ще се обособят бизнес 
терени. Изготвен е ПУП за съз-

Община Дупница за-
почна процедурата за 
избор на изпълнител на 
рекултивацията на закри-
тото сметище в мест-
ността Злево над най-го-
лемия жилищен комплекс в 
града - „Бистрица“. Обяве-
на е вече пазарната кон-
султация и фирми могат 
да подават индикативни 
оферти за финансовата 

стойност, на базата на 
които ще бъде определе-
на прогнозната цена на 
обществената поръчка, 
съобщават от общинския 
пресцентър.

Преди повече от месец 
експертен екип е одобрил 
границите на рекултива-
цията, като в междуве-
домствената комисия са 
участвали представители 

на община Дупница, РДНСК 
- Кюстендил, РИОСВ - Пер-
ник, ОДЗ - Кюстендил, Ин-
ститута по почвознание, 
агротехнологии и защита 
на растенията „Никола 
Пушкаров“.

Сметонасипването е 
започнало преди 60 години 
и е изградено върху терен 
с денивелация около 75 м в 
границите му, а откосите 

с височина 60 м са много 
стръмни. С отпадъци са 
замърсени 79 758 кв. м те-
рени, а приблизителният 
отпадък е 465 000 куб. м.

Крайната цел е тере-
нът да бъде затревен и 
да бъдат засадени 17 322 
дървета и храсти, т.е. 
районът ще бъде превър-
нат в гора. Срокът за из-
вършване на същинските 

дейности е 2020 г., ин-
формират още от кмет-
ството.

Проблемът със самоза-
палването на това старо 
депо тази година еска-
лира. Сметището гори 
активно почти непрекъс-
нато от пролетта, а об-
щина Дупница не успява 
да овладее ситуацията. 
Преди около месец от  

РИОСВ – Перник уста-
новиха, че там продъл-
жават да се депонират 
отпадъци, въпреки че от 
1 януари 2018 г. съоръже-
нието би трябвало да е 
закрито. Същевременно 
заради обгазяването на 
града и съседни населени 
места проверка започна и 
Районната прокуратура в 
Дупница. 

Реалните дейности са започнали със засипването на блатист 
терен от 600 дка между п.в. „Юг“ и к-с „Меден рудник“

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

даване на нова зона за произ-
водствено-складови дейности. 
Тя граничи с промишлената в 
„Сарафово“ и е в непосредстве-
на близост до летище Бургас. 
Транспортният достъп се осъ-
ществява директно от пътя 
Бургас – жк „Меден рудник“ – кв. 
„Черно море“ – Каблешково. Мяс-
тото е с потенциал за развитие 
и обособяване на атрактивна 
територия северно от област-
ния център. 

Предстои строителство на 
обслужващи улици и техническа 
инфраструктура и в местност-
та Мадика, реализирането на 
които ще разшири зона „Север“ 
след сградата на КАТ. Необхо-
димите проекти са изготвени 
и СМР могат да стартират до-
година. 

В новите територии ще се 
търсят инвеститори в сферата 
на екологично чистите и висо-
котехнологични производства, 
които да създават устойчива 
заетост.

www.roland-terex.com

ISO 9001:2015 certified by

www roland terex com

ИНОВАТИВНИ
СТРОИТЕЛНИ 
МАШИНИ
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Протокол № 1302/03.10.2019 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1306/10.10.2019 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС
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поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител
175400340 АЙ ГРУП ПВп
203179140 СТАН-СГ ПВп
201423197 Огнянов Бизнес Солю-

шън
ПВп

203555272 СТАР СТРОЙ ГРУП 7 ПВп
205596474 ХЕКАТОН ХОУМС ПВп
123003355 ЕТ В И Г -96-ВЕЛИЧКА 

САРАМИНЕВА
ПВп

147231367 Атлант Билдинг ПВп
127633376 Южен бряг 6 ПВп
204873908 Имоти К Експерт ПВп
175157171 ШАЛОМ ПВп
201635570 НАЙС БИЛД РОб
147206481 Комфорт Системс РОб
131521924 ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРО-

ДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ
РОб

203527700 ГЕРМАНОВ ПАЙП РОб
813144389 КОСМОС ШИПИНГ РОб
128557643 МОНТАЖ КАУБОЯ СОб
131425114 ЕКСА СОб
121034658 КМС СОб
831914845 ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕ-

МОНТ ХОЛДИНГ
СОб

838169610 ПОЛИССТРОЙ СОб
127588059 ГАРАНТ СТРОЙ СОб
131086621 БУЛСТРОЙ ГРУП СОб
121094769 Бигла III СОб
131444641 ТОШЕЛ-92 СОб
831324823 Инос 1 СОб
147123046 ЛИЛИЯ ИМОТИ СОб
816089204 Химремонтстрой СОб
040717718 Иван Ташев СОб
130479867 Портал СОб
131490350 МИГ 23 СОб
115010446 Тракия - РМ СОб
104108825 ВАСИЛ ИВАНОВ КОС-

ТОВ
СОб

831768842 МОНИМЕКС СОб
160075089 Борд Констракшън СОб
127006726 М+М МИРОСЛАВ 

ЖЕЛЕВ
СОб

120604831 Диамант строй СОб
130530646 СТИВО Х СОб
115068684 КОНИЕЛ СОб
130771864 Геоплан СОб
127635434 СИМИ СОб
131166601 ДИСКОМ СОб
102903718 Ел -Трон СОб
104112179 ВТ ИНЖЕНЕРИНГ СОб
126658000 Евробилдинг ВТ СОб
123678751 САНДРА-ГЕС-2001 СОб
101643235 ВИНСТРОЙ СОб
200125059 БАРЪШ СТРОЙ 2008 СОб
131406594 Кадет консулт-строй СОб
124698016 ЕС ГЕ ХА СОб
131525829 Линеа арте СОб
127519344 ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 

2000
СОб

114640463 ТРАНС ЛОГИСТИКА СОб
131211815 Микра-КМ СОб
201803705 Елит строй 6 СОб
202027635 ЕКОДИН СОб
201269030 АЛВЕР СТРОЙ СМ СОб
201166856 АКМОН БЪЛГАРИЯ СОб
200678992 ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ СОб
200360121 АРЕТЕ СТРОЙ СОб
831390307 Флорекс СОб
175069082 СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ  

ГРУП
СОб

201532086 ЕЛЕКТРОСТРОЙ 333 СОб
115522254 Каневстрой СОб
202274087 АКВА КОНСТРУКШЪН СОб
202314635 ИЗОГЛАС СТРОЙ СОб
200229809 ЕВРО ЕКО БИЛД СОб
202831045 ИНФРАСТРОЙ  ГРУП СОб
202493006 ЕР СТРОЙ 

ИНЖЕНЕРИНГ
СОб

202347090 Кепта България СОб
202270473 ПЕМА ГРУП СОб
102855006 СЕНТРАЛ ПАРК 1 СОб

203270907 БГКОНСУЛТСТРОЙ-2014 СОб
202068280 МУЛТИБИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ
СОб

203205578 ПИ ЕЙЧ АЙ СОб
200083941 РИФ -А СОб
201366369 РОЯЛ МЕДЖИК СОб
201516947 Евротранс М 2011 СОб
201606693 ЕВРОХИДРОСИСТЕМИ СОб
200193850 КРЕАЛ - 21 СОб
202881952 ЕЛМА 2014 СОб
203271020 СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 

ПЗ
СОб

203851022 ЮГ БИЛДИНГ СОб
202126302 ВАРНА ИНВЕСТ ГРУП СОб
121838890 КОМАНС 2000 СОб
811161735 Георесурс СОб
200748088 ДАД  СТИЛ СОб
201484175 ШПИЦИ  СТРОЙ СОб
147189886 Нипо Терм СОб
204015126 МИКС БИЛД 99 СОб
123568073 Военно инвалидна коо-

перация Корона
СОб

202214421 СТРОЙИНВЕСТ ГРУП 
2011

СОб

148033655 ДИА-33 СОб
201667194 МИК-СТРОЙ-51 СОб
204646910 ТЕС КЪНСТРАКШЪН 

ГРУП
СОб

204352937 Еко Строй Проект СОб
121877053 ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ 

90
СОб

101678574 СТРОЙМАКС СОб
204804812 ГРАНИТ - СУКМО АГ СОб
175405768 ВАСКОНИ АРТ СОб
203723300 НИККА КОНСУЛТ СОб
202691052 НИКСТРОЙ  ГРУП СОб
131362112 РАДО ОЛРАТ СОб
131226429 НОВ ДОМ - СТРОЙ СОб
114679669 ИЛИЕВИ - МГ СОб
831234607 ВИДРИЦА СОб
200171722 ЕВРОСТРОЙ 08 СОб
130461680 МАКБУЛ - ИНФРА-

СТРУКТУРНО СТРОИ-
ТЕЛСТВО

СОб

831374518 МИРСА-93 - ЦВЕТАН 
АСЕНОВ

СОб

121092864 РЕМСТРОЙ Атанас 
Стоянов

СОб

122011744 Джиев СОб
131172974 ПИКСИ СТРОЙ СОб
124035416 Екострой СОб
101634161 Динатстрой СОб
831710255 Вилмат СОб

123093114 ДИН-3 ПВп
203815161 УАЙТ РОУЗЕСС ПРО-

ПЪРТИ-ГРУП
ПВп

148036391 Стела-Рид ПВп
205779867 Колев Констракшън ПВп
202018230 Джухолд ПВп
205808831 СТРОЙ ХОУМ 2019 ПВп
201807963 МГП-Р ПВп
205494195 Т.И.Р. АУТОПОЛИ ПВп
205823598 СМГ 21 ПВп
203434274 Аморсито ПВп
205738678 ЗИГ СТРОЙ ПВп
205307090 Билд Сейфли ПВп
200977279 РМ Инженеринг Груп ПВп
204280249 ТИ БИЛД ПВп
205648572 АТАНАСОВ С ПВп
131344025 ПРИМА КОРЕКТ ПВп
203298116 ТЕМПЪЛТЪН СЪЛЮ-

ШЪНС БЪЛГАРИЯ
ПВп

123758763 ЧАКАЛОВ-67 ПВп
147130927 СКМАТ ПВп
202557270 ВЕЛИКОВИ 2014 ПВп
114636319 Стеги ПВп
200714972 ТЕОФАНИ ПВп
204010759 МИМ 7 ПВп
130548861 ВИК ИНЖЕНЕРИНГ ПВп
205020763 СТРОЙ ХИЛС 1 РОб

030424040 ПЕТЪР ЯКОВ ЕТ З
101033538 Струма Имоти ООД З
101617183 ФИЛСТРОЙ ЕООД З
101667439 EЛМАР ЕООД З
101735511 Космо ин ООД З
200553800 Делен - А ЕООД З
200741834 Инвест консулт ГБ 

ЕООД
З

202121885 МЕТАЛПРОМ ИНВЕСТ 
ЕООД

З

202756888 БИ 59 ЕООД З
202990962 Империя ВНВ ЕООД З
203660202 НИКОКОП БГ ЕООД З
204592252 Рупите Спа Резорт 

ЕООД
З

204955305 Сюд Кънстракшън ЕООД З
102051749 ИНТЕРПЛАСТ ООД З
102095514 АДЕЛ ООД З
102635825 ЕСПЕРАНСА ЕООД З
102880251 НЕРГ ЕООД З
102906269 Балкан Инж Строй ЕООД З
102915603 ДРАЙ БИЛДИНГ ООД З
102945749 СЪНИ БИЛД ЕООД З
147020835 СИТИ ПЛАСТ 2003 ООД З
147098529 Д енд Д груп ЕООД З
147186961 ЕРА - 5  ЕООД З
147197648 Сан Марко Груп ЕООД З
147215893 ПИ БИ ЕС ЕНТЪРПРАЙЗ 

ЕООД
З

147245349 ИНСТАЛСТРОЙ ЕООД З
200840818 ТЕС КОНСУЛТ ЕООД З
201200326 ГРАНД ПРОПЪРТИ ООД З
201688103 ДЕНКО - 99 ЕООД З
202121433 СГ МИНЕРАЛ ЕООД З
202353766 ЕФГ БИЛД ГРУП ЕООД З
202584147 АССА СТРОЙ ЕООД З
202823810 АД ГРУП СТРОЙ ЕООД З
202912426 Промод 2014 ЕООД З
202927314 АЛ ГЕ ИНВЕСТ ООД З
203169096 Строй Монтаж 1 ЕООД З
203530641 МИЛ строй България 

ООД
З

203663746 Стройконсулт Примор-
ско ЕООД

З

203664371 КЕРОС ЕООД З
203738380 Стейт Билдинг ЕООД З
203738512 ЕВРОСТРОЙ ПРОЕКТ 78 

ЕООД
З

203808170 ЕСТРЕЛА ДС ЕООД З
203899316 3РС ЕООД З
203983981 ДИНСТРОЙ 16 ЕООД З
204258352 КАЛОСТРОЙ ЕООД З
204393987 С и С Строителство 

ЕООД
З

204698330 ХАРИЗАНОВ БИЛДИНГ 
ЕООД

З

104053275 ЕМУ АД З
104611449 ЕВО ООД З
104620590 Стройко - Д ООД З
104681725 АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД
З

202783846 АИКО - М ЕООД З
204916131 ХИДРОСТРОЙ ИНЖИНЕ-

РИНГ ВТ ЕООД
З

103073517 СТИНЕКС - НИКОЛА НИКО-
ЛОВ - ДИЯН НИКОЛОВ ЕТ

З

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

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

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

103845285 Никнайс РОб
119665901 АК-СИ РОб
115865025 СИТИ БИЛД-2004 РОб
200961870 ЕВРОБУЛГАРСТРОЙ РОб
202372115 БИЛДИНГ   КОМФОРТ РОб
201015110 С-М СТРОЙ РОб
115249026 МСТРОЙ98 РОб
116011316 МАТ РОб
203487896 Свети Георги Победо-

носец
РОб

203079371 Кодар инженеринг СОб
116042354 ВИТАДЖОЙ СОб
203086273 ВИК РЕМОНТ СОб
175431567 ПЪТСТРОЙ БГ СОб
203736269 ИМПЕРА  ТЕХ СОб

103734484 Аякс - 2002 ООД З
103811571 Маринимпекс ЕООД З
103933123 ЕЛМАР-МД ЕООД З
103937221 ВАРНЕНСКИ СТРОЕЖИ 

EООД
З

148011114 СТОЯНОВ - 06 ЕООД З
148018361 ЕЛЕКТРО БИЛД ГРУП 

ЕООД
З

148097056 СТАР-БИЛД ООД З
148097490 Болкан Дайнамикс ЕООД З
200046035 МОНТЕН ИНВЕСТ ООД З
200163056 EA-08 ЕООД З
200342130 НЕДЯЛКОВ СТРОЙ КОН-

СУЛТ ЕООД
З

200920207 СТЕВА - 2 ЕООД З
200990725 НАВАРА - 10 ЕООД З
201337549 Надин 95 ЕООД З
201826052 ТЕРМО ЛИДЕР ООД З
202168618 ДИМАКС ПЛЮС ЕООД З
202776200 ПРЕСИЯНСТРОЙ  ЕООД З
203122239 Скай Билд БГ ЕООД З
203810837 БГСТРОЙ-56 ЕООД З
204371955 РАМ-ВВ ЕООД З
204843733 Мо Груп 2017 ЕООД З
205005170 БИЛД СТРОЙ ИНЖЕНЕ-

РИНГ 2000 ЕООД
З

813192156 БИОКЛИМА АР ООД З
105552249 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ ЕООД

З

020328549 РЕГИАНА - СИМЕОНОВ, 
СИМЕОНОВА СД

З

106002315 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 
КОЗЛОДУЙ АД

З

106006192 Стройинвест  ЕООД З
202513605 САНТЕКС 12 ЕООД З
202900598 ИВАНОВ СТРОЙ 89 ЕООД З
816063259 Атанасов - Спас Атана-

сов ЕТ
З

107547553 АРИСТ ООД З
203091968 ВИДЕРИ ЕООД З
203575944 ЛИДЕР ЕЛЕКТРО ГРУП 

ЕООД
З

817044354 СТРИНАВА ООД З
124008889 ET СОЛОМОН - ИРИНКА 

КОСТАДИНОВА
З

124502635 Кристал глас ООД З
124575195 Петров и с-ие ООД З
124612918 ИНФРАКОМ ЕООД З
200304235 ГАБИ 0908 ООД З
200978712 Росвес Билдинг ЕООД З
203095386 ОПЪЛЧЕНОВИ ООД З
203479807 ЖПС БИЛД ЕООД З
204204511 Ремистрой ЕООД З
108533147 САНИ-72  АСЕН МАРИ-

НОВ ЕТ
З

200284086 17 СИРАКОВИ ЕАД З
202344112 АЛИАЛ М ЕООД З
202618517 Ковег инвест 2000 ЕООД З
203857406 СИТИ СТРОЙ СТА ООД З
204025437 НИКО - Н СТРОЙ ЕООД З
204308218 ЕМ ИНВЕСТ 2014 ЕООД З
204385378 КК БИЛД ИНВЕСТ ЕООД З
204470106 МЕДС ГРУП ЕООД З
205042546 ФАН - ТЕХ ЕООД З
109595080 АНКА АНИНА - РИ-

ЛАСТРОЙ ЕТ
З

109603164 Слави строй ЕООД З
203057817 УОЛМАСТЕР ЕООД З
205343065 ЕЛ ЕН БИЛДИНГ ЕООД З
819380859 ЕНЕРГОРЕМОНТ-БОБОВ 

ДОЛ ЕАД
З

201671374 ВИЛАНД КОМЕРС ЕООД З
111008533 ТЕХНО АРТ ЕООД З
111575868 АЛПЛАСТ ООД З
040081800 Инж. Владимир  

Терзийски ЕТ
З

112010868 АЙРЕДИН-АЙРЕДИН 
ЕЮПОВ ЕТ

З

200255615 КОМОДО ЕООД З
200853769 СМС СОЛАР ЕООД З
113552811 ЗОЛДИ БГ ООД З
113585804 РИКАРС ООД З
200407642 Г Б Страбаг ООД З
201231357 ЕВРОХИД ЕООД З
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201688548 Ви Джи Ейси ЕООД З
201773767 Сани-20 ЕООД З
202452579 НСК 1 ЕООД З
204411887 Демира 2003 ЕООД З
204633998 НС СТРОЙ З
204653278 Западна Инвестиционна 

Компания ЕООД
З

114072808 ИВАТЕКС-ИВАН ДЕКОВ 
ЕТ

З

114094103 Палмо АД З
114654979 ХИДРОМАТ ЕООД З
114675232 Лидер ООД З
114686119 ИВО Л - 70 ООД З
201656970 Мони-Инженеринг03 

ЕООД
З

202238319 Трансстрой Плевен 
ЕООД

З

203947654 ПЕСИМА КОНСУЛТ ЕООД З
204227531 НИП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З
824124605 Марсен ООД З
115142519 Диником ЕООД З
115501527 МАСТЕР ПРОДЖЕКТ 

ЕООД
З

115505778 ШАМОТ 2000 БЪЛГАРИЯ 
ООД

З

115512349 СТРОЕЛ - ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД

З

115585169 НЕТСТРОЙ ЕООД З
115737779 ТЕРМОПУЛС ООД З
115770844 Балис Д ЕООД З
115823179 Микаса ООД З
115825066 ЕЛ - БАУ EООД З
115838619 ИКОС ДОМИ ООД З
115868548 СТАМАТОВ И СИН ЕООД З
115870983 МАТЕКС - 90 ЕООД З
126726393 СИТИ - ПЪТ ЕООД З
160050867 ГИМАРСТРОЙ ООД З
160079708 ДАВЧЕВ ИНВЕСТ ЕООД З
160104524 ГРИЙН ЛАЙФ ЕООД З
160120375 СТИЛСТРОЙ - 77 ЕООД З
200351866 АСТРА 53 ЕООД З
200395072 Теракоминженеринг 

ЕООД
З

200615006 СТАТ- 2 ООД З
200816176 ЕР 35 КОНСТРЪКШЪН 

ЕООД
З

201302306 ВИК 04 ЕООД З
201545073 ЕКОТЕРА - СОЛАР ООД З
201584058 Реджина Михаела ЕООД З
201744559 ДЕЙЛАЙТ ПРОДЖЕКТ 

СЪЛЮШЪНС ЕООД
З

201917616 ЕнДжиПи-Груп ЕООД З
202073910 Ер 35 Солюшънс ЕООД З
202381331 ИНТЕРГРУП 99 ЕООД З
202488358 55 ХЛ ЕООД З
202752982 МАРИНА СЕКЮРИТИ 

СИКРЕТ ГРУП ЕООД
З

203193364 Екселенция ООД З
203219542 ФАЙН БИЛДИНГ 92 ЕООД З
203420709 Сигротех Технолоджи 

ЕООД
З

203704588 НП КОНСУЛТ ЕООД З
203915795 ИЛИЕВ СТРОЙ ГМБХ 

ЕООД
З

204195311 ИНВЕСТКОНТРОЛ 7 
ЕООД

З

204322513 П И Б БИЛДИНГС КОН-
СУЛТ ЕООД

З

204324382 ИНОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

З

204340454 ВАРИАНТ ЛСС ООД З
118544117 ЛУДОГОРСКИ КЛАС ООД З
201640432 ДОРИС РАЗГРАД ООД З
117000486 СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД З
200804213 ПРЕЦИЗ АЛ ЕНЕРДЖИ 

ЕООД
З

201471516 Метал-Билд 1 ЕООД З
202876802 МиК 0507 ЕООД З
204413831 Блу Рабит ЕООД З
118557919 СТРОИТЕЛ - 2005 ЕООД З
118586949 ЕЛВИРА-В-Иван Иванов 

ЕТ
З

203897817 Г К ИНЖЕНЕРИНГ-2016 
ЕООД

З

119625020 Дар - 55 ЕООД З
200925492 ЕКОСЪН ЕООД З
201567965 Загора Кънстракшън 

ЕООД
З

829094895 СТЕФАНОВ - СТЕФАН 
СТЕФАНОВ ЕТ

З

120523062 АСО-Асен Младенов ЕТ З
120618231 СЕВ АДИ - Милчо Чандъ-

ров ЕТ
З

203297085 ПАУЪР БИЛД ЕНД ТРЕЙД 
ЕООД

З

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

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

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

Легенда:  

203925921 ЛЪЧИ-97 ЕООД З
830127730 ФИЛТЕР - ФИЛИП ТЕР-

ЗИЙСКИ ЕТ
З

040416654 Михаил Цонев Импорт 
Експорт ЕТ

З

040576324 Тричков - И.Д.Л. ЕТ З
102907182 ПОНССТРОЙИНЖЕНЕ-

РИНГ АД
З

106624559 АКВА  ГРУП ЕООД З
111552816 МОНТРЕЙС ЕООД З
115843751 ДОМУС РЕА ЕООД З
121042904 Нитротен ООД З
121062764 КРАМ КОМПЛЕКС EООД З
121098244 ЕС БИ ЕЛ ООД З
121353182 ДОМОСТРОИТЕЛЕН 

КОМБИНАТ-СОФИЯ АД
З

121410620 ИВАН ИЛЬОВ ЕТ З
121513719 Булмикс 97 ООД З
121537047 ДЕЛТАКОМ ЕЛЕКТРОН-

ИКС ООД
З

121614440 НЕКСТ ЛЕВЪЛ КЪНСТРАК-
ШЪНС ООД

З

121705888 ВОЛАН 98 ООД З
121852185 СААВ ООД З
122052207 В и К Бебреш ЕООД З
130155534 СОФИЙСКИ СТРОИТЕЛ 

ООД
З

130464370 КАСТРОЙ ООД З
130474731 СТРОЙ-ИН-ВЕСТ 1 ООД З
130496763 ОРКА - С ООД З
130545438 ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪР-

ВИСИС ЕАД
З

130576215 Найс Билдинг ЕООД З
130595188 ДЕСТА Д ЕООД З
130843071 Тим инженеринг ЕООД З
130915873 Агенция ДФК Груп ЕООД З
131076449 ДАИ - Електроник ЕООД З
131086870 Планекс инженеринг ООД З
131121620 КАЛИНА КМ ЕООД З
131144107 ПИ ЕС ТИ ГРУП ЕООД З
131210407 Трафик пътна сигнализа-

ция  ЕООД
З

131244911 АСБ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД З
131313866 Макс Ковъринг ООД З
131321959 Камбуров ЕООД З
131344388 ВАМИ - КО АД З
131344915 КАБИТА ЕООД З
131364750 АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД З
131402471 Ди Ви Ес ЕООД З
131403744 Еком - 2 ООД З
131411310 ЕНТИ ЕООД З
131416713 НОРДФЕЙС ЕООД З
131499406 СТЕФАН ВОЛФ ЕООД З
131500289 ДЕКО ДИЗАЙН ЕНД БИЛ-

ДИНГ EOOД
З

131529433 КИМИС ГРУП ЕООД З
175000086 ПИ  ТИ  ЕС  -  ГРУП ООД З
175002411 БА ИНЖЕНЕРИНГ ООД З
175012505 Термо Топ ООД З
175015871 ТАНДЕМ 1 ЕООД З
175063478 ЕКСПЕРТ - СТРОЙ ООД З
175090984 ПАПАДОПУЛОС И СИН 

ООД
З

175112256 Енерго Ремонт Групс 
ЕООД

З

175171112 МУЛТИКЛИМА ЕООД З
175185044 Ф - СТРОЙ ГРУП ЕООД З
175194933 Астрон ЕООД З
175208817 НЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД З
175231463 КАБЕЛ ТВ СТРОЙ АД З
175244090 АКТУАЛ-М ЕООД З
175244560 ЦИПРОЛ ООД З
175307555 Дани Трейд 97 ЕООД З
175366482 К И К  БИЛДИНВЕСТ 

ЕООД
З

175375741 СТРОНГ СИТИ ЕООД З
175395904 Елит билд ООД З
175399144 АВИ-БИЛДИНГ  ООД З
200086880 ЕМ ВИ ДЖИ КЪНСТРЪК-

ШЪН ЕООД
З

200149099 ЕВРОПАЙП - М ЕООД З
200201514 Станков-76 ЕООД З
200329962 ВАРТУНГ ЕООД З
200401276 БУЛМАРМА - 2008 ООД З

200411352 ЛИАН КЪНСТРАКШЪН 
СЪРВИСИС ООД

З

200414932 ДРУМ КОНСУЛТ ЕООД З
200523611 Класико Проект ЕООД З
200523771 Дизайн Евро Груп ЕООД З
200599395 Плантел ЕООД З
200688933 РБ ГРИЙН ООД З
200727304 АРИС - 09 ЕООД З
200872075 ВАЛИ - СТРОЙ - ПРОЕКТ 

ЕООД
З

200916550 ЕНЛАЙТМЕНТ ЕООД З
201095619 КОСТАДИНОВ 06 ЕООД З
201108447 ОДОШКИ ЕООД З
201109403 Геострат ЕООД З
201237431 Сейм-Про ЕООД З
201279220 ИВИНСТАЛ 2 ЕООД З
201398331 РЕКО СОЛАР ООД З
201651222 ЕЛМА 5 ЕООД З
201660762 Поларис билдинг А ЕООД З
201696677 ВАЛФОРС ЕООД З
201725968 ПАУЪР СИСТЕМ ЕЛЕК-

ТРИК ЕООД
З

201857902 РЕ КОНСУЛТИНГ ЕООД З
202042480 МУЛТИ   УСЛУГИ ЕООД З
202080463 ЮВЕКС-СОФИЯ ООД З
202126334 ПМГ СТОУН ЕООД З
202171497 Зитастрой АД З
202210024 ВЕСИНВЕСТ ЕМ ЕООД З
202318587 ИКРАМ ЕООД З
202370979 Ъпстрийм Джеолоджи 

Консултинг ООД
З

202378748 А.И А. ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ 
ЕООД

З

202392356 Мундус Билд ЕООД З
202406884 EМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪ-

НЪЛ ООД
З

202438818 ДЖАН 2005 ЕООД З
202454410 Екоинженеринг АВ ООД З
202488671 СА.И.Е. EООД З
202607111 ЕКЛИПС АСЕТ ГРУП 

ЕООД
З

202627726 Джерамис Интернешъ-
нъл ЕООД

З

202710435 МСПОРТ БРОС ЕООД З
202735709 ИВ-ТО 2004 ЕООД З
202806533 ОСА 2000 И СИН ЕООД З
202902081 ИНЕСТ ГРУП ЕООД З
202942939 БИЛДСТРОЙ ПРОЕКТ 

ЕООД
З

202983252 ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ 1 
ЕООД

З

203046421 ЕМ БИ ТРЕЙД ЕООД З
203054350 ДЕМАР КОНСТРУКШЪН 

ЕООД
З

203068670 БУЛПРОЕКТИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

З

203175525 ПИК-СТРОЙБ ЕООД З
203210415 РЕТОНА ЕООД З
203221988 ТРИБИ ЕООД З
203385293 Инвестстрой НМ ЕООД З
203405590 Вал Ко Трейд ЕООД З
203409196 НОВОСТРОЕНЕ ООД З
203411521 СТРАЖ-М ООД З
203430920 ИMПОРТСТРОЙ ЕООД З
203445096 ГЛОБ БГ ЕООД З
203479878 План Инвест Консулт 

ЕООД
З

203488546 ЕС - ЕС ГРУП ЕООД З
203552696 ДАРУС ООД З
203566386 САЛЪХОВ СТРОЙ ЕООД З
203566429 АЛКОМ 22 ЕООД З
203606934 ДОМИНУС ГРУП ЕООД З
203629872 ВЕНКОВ КЪНСТРАКШЪН 

ООД
З

203636767 БУЛ КАН ПРОЕКТ ЕООД З
203670673 СОФБУЛТРЕЙД - 7 ЕООД З
203682120 Деконтех България 

ЕООД
З

203727836 БИЛД ИНВЕСТ - Н ЕООД З
203730622 ЛЕВЕРИДЖ ЕООД З
203740748 ЦСТ - СТОЕВ ЕООД З
203801642 БИЛДФАЙН ГРУП ЕООД З
203873862 МАРКОМ ТРЕЙДИНГ 

ООД
З

203877202 НИК МИ СТРОЙ ЕООД З

203892453 МАРАНД СТРОЙ ЕООД З
203918720 СТРОЙБИЛД ГРУП ЕООД З
203958483 СТРОЙ СЕМ ЕООД З
203960484 НЮ ЕКСКЛУЗИВ ЕООД З
203971032 МСИ България Проджект 

ООД
З

203980921 Б БИЛД ЕООД З
204011117 ГЕОТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕООД З
204016598 ИНФИНИТИ БИЛДИНГ 

ЕООД
З

204039262 ВАСЕНОВ ЕООД З
204065435 ИННОВА БИЛД  ЕООД З
204081037 СЕВА СТРОЙ ЕООД З
204118400 ЕРМИТАЖ КЛАСИК ЕООД З
204164305 ДАРВИ ЕООД З
204313247 МЕХАНОСТРОЙ ООД З
204364341 СТИЛ СТРОЙ А ЕООД З
204382542 АРХСТРОЙ БГ ЕООД З
204419656 ПЛАНИРАНЕ И МАРКИ-

РОВКИ ЕООД
З

204448309 ФАСАДИ БГ ЕООД З
204449350 ПЪТНИ НАСТИЛКИ 2012 

ЕООД
З

204449731 КУНСТ ДЕСИНГ ЕООД З
204463923 ЕКСТЪН ЕООД З
204499314 ИНЖЕНЕРИНГ 77 ЕООД З
204573679 СОФАПАРТ ИНЖЕНЕ-

РИНГ ЕООД
З

204621259 К ЕНД К СТРОЙ ООД З
204622286 СТРОЙГЕНПЛАН ЕООД З
204653310 ЕТ - СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 

- 93 ЕООД
З

204654017 ЩАСТИЕ ПРОЕКТ ЕООД З
204666180 ИНТЕРА БИЛД ИНЖЕНЕ-

РИНГ ЕООД
З

204739841 РАД СТРОЙ КОНСУЛТ 
ЕООД

З

204752618 МЕХАТРОНИКС ИС ЕАД З
204771668 ДЖОЙ ТРЕЙДИНГ 1 ООД З
204926225 ХИДРОСТРОЙ - БГ95 

ЕООД
З

204981022 АМГ БИЛД 99 ЕООД З
205027672 БИЛДТОП3 ЕООД З
205046644 ИН СТРОЙ БИЛДИНГ 

ЕООД
З

205198367 ИНВЕСТ 62 ЕООД З
831225113 А-ТРИ-АРХИТЕКТУРА И 

ИЗПЪЛНЕНИЯ ООД
З

831769677 СТАНИЛОВ ЕООД З
831846287 СМС - С ЕООД З
831906841 ФУНДАМЕНТ ООД З
123524098 МИХАЕЛА 2000 ООД З
123657814 АГРОИН ООД З
123658204 ЕВРОИМЕКС ООД З
123694894 СОЛАС ЛУКС ЕООД З
123722913 СТРОИТЕЛ - ГК ЕООД З
123727305 ЕНЕРГОРЕМОНТ - РАД-

НЕВО ЕООД
З

123743918 ПОПСАВОВИ ООД З
202592200 П.С.Н. ООД З
202741181 РАВДАИНВЕСТ ООД З
202982353 ЕН 87 ЕООД З
203212590 ПСК ВИАСТРОЙ ЕООД З
203400432 ГЛОБАЛ ТРЕЙД М ЕООД З
203568750 ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЪНТ 

ООД
З

203931582 КОМОДИТА ЕООД З
204180494 Маринови 2016 ЕООД З
833119354 ТЕЛЕКОМПЛЕКТ- ЗЕНИТ 

ООД
З

833159832 Металик - 6 ЕООД З
125035736 Герил монтаж - Ахмед 

Вели Кесим ЕТ
З

125552139 ЕВРОТИМ ЕООД З
203243590 АРЧИНВЕСТ ООД З
126523788 АРИВА ГМБХ ООД З
127622554 ИНТЕРСТРОЙ МАРИН-

СКИ ЕООД
З

200310385 АГРОФЕРМСТРОЙ ЕООД З
201938553 НАМСТРОЙ ЕООД З
203988843 АЙСИ - 2005 ЕООД З
128605682 Метал - стил  ЕООД З
128618085 ГАЛИС ЕООД З
201638043 ЕЛИТ КАР СТРОЙ ЕООД З
202769526 Георги Груп ООД З
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Георги Сотиров

Г-жо Донкова, поз-

дравления по случай из-

бирането Ви за кмет 

на район „Кремиковци“! 

Какви са приоритетите 

в програмата Ви, с която 

спечелихте доверието 

на хората от 10-те на-

селени места, за които 

отговаряте – квартали-

те „Враждебна“, „Чело-

печене“, „Кремиковци“, 

„Сеславци“ и „Ботунец“, 

селата Горни Богров, До-

лни Богров, Яна и Желява 

и град Бухово?

Смятам, че граждани-
те ме избраха не заради 
програмата ми, а защото 
през последните 12 години 
в районната администра-
ция съм била сред хората 
и съм работила за тях. От 
страниците на в. „Строи-
тел“ им благодаря отново 
за това, че ме подкрепиха 
на 27 октомври. За мен р-н 
„Кремиковци“ е нещо пове-
че от административно-
териториална единица. 
Тук е моят дом, целият ми 
живот е свързан с този ра-
йон. Тук пораснах, отгледах 
детето си и продължавам 
да живея. 

Разбира се, без сериоз-
на програма развитието 
на един толкова разноо-
бразен като структура 
район няма как да се случи. 
Затова ще изпълним необ-
ходимите действия за под-
готовка на интегрирания 
воден цикъл, така че след 
одобряване на регионал-
ното прединвестиционно 
проучване да имаме пълна 
готовност за подпомагане 
и осъществяване на всички 
етапи от реализацията на 
проекта. Освен това ще 
продължим с различните 
дейности по подобряване 
на транспортната инфра-
структура. Усилията на 
екипа ми ще са насочени и 
към повишаване комфорта 
на живот чрез внедрява-
не на мерки за енергийна 
ефективност (ЕЕ) в някои 
от читалищата. Ще тър-
сим средства за ремонт 
на Дома на културата в 
Бухово и ще изискваме да 
бъдат изработени нови 
устройствени планове за 
селищата, за които няма 
такива. Това ще създаде 
благоприятни условия за 
бъдещи инвестиционни 
инициативи.

Сред основните ни за-
дачи ще е да реновираме 
зелените площи и да обно-
вим парковата среда. Прио-
ритет ще е изграждането 
на още спортни съоръже-
ния и площадки за игра, на 
нови детски градини и раз-
ширения на съществува-
щите, където е необходи-
мо. Програмата е сериозно 
обмислена и включва още 
внедряване на мерки за ЕЕ 
в училищата, предвижда-

ме ремонти и закупуване-
то на модерно оборудване 
на болниците в района, 
както и реконструкция на 
амортизираната водопро-
водна инсталация в някои 
от селищата. Предстои ни 
сериозна дейност в мно-
го направления. Няма как 
да изпълним заложените 
цели без професионалната 
работа на нашите добри 
партньори – строителите 
от столицата, които мно-
го ценим.

Разбира се, проблемите 
са много и съвсем отговор-
но мога да кажа, че няма да 
мога да реша всички, но за-
едно с моя екип ще напра-
вим всичко необходимо за 
преодоляването им.

Какво по-конкретно 

може да ни кажете за 

състоянието на ВиК мре-

жата, пътната инфра-

структура, детските и 

спортните съоръжения?

Определено има още 
какво да се желае във всич-
ки тези области. По отно-
шение на ВиК има много 
проблеми в селищата. В 
твърде малко от тях има 
изградена законна канали-
зационна система, като 
участъците са малки. Така 
е във „Враждебна“, „Креми-
ковци“ и „Ботунец“. В „Чело-
печене“, Бухово, Яна, Горни 

Богров и Долни Богров има 
частично изградена кана-
лизация, но тя е в много 
лошо техническо състоя-
ние и се поддържа от об-
щинския бюджет, а не от 
„Софийска вода“ АД. 

Водопроводната мрежа 
в района също е изключи-
телно остаряла и създава 
ежедневни неудобства. 
Проходимостта на тръ-
бите е много малка, което 
води до проблеми – и със 
снабдяването на потреби-
телите, и с качеството на 
питейната вода.

В Бухово, „Враждебна“, 
Яна, „Челопечене“ и кв. 
„Кремиковци“ съществува 
реална необходимост от 
изграждане на нови дет-
ски или спортни площадки. 
В останалите населени 
места по-скоро трябва да 
намерим начин за опазва-
нето им чрез осигурява-
не на видео наблюдение и 
съответно да реконстру-
ираме тези, които имат 
нужда от СМР. Освен дет-
ски и спортни площадки 
в района има изготвени 
проекти за обособяване на 
зелени зони в кварталите 
„Враждебна“ и „Челопече-
не“. Имаме спортна зала 
в „Челопечене“ в двора на 
159 ОУ „Васил Левски“, коя-
то до обяд се ползва от 
учениците като физкулту-

рен салон. След това тя 
се предоставя на деца от 
всички клубове по хандбал 
и футбол в района.

За пътната инфра-
структура също не можем 
да се похвалим с добро 
техническо състояние, 
като дори и главните ар-

терии, като Челопешкото 
и Кремиковското шосе и 
Буховският път не правят 
изключение. Във всички на-
селени места тя е много 
остаряла и амортизирана, 
а има пътища, които са 
без асфалтова настилка. 
Най-лошо е положението в 
кв. „Враждебна“ и в Бухово. 
Тротоарите също имат 
належаща нужда от подо-
брение. 

Като кмет на района 

отговаряте и за образо-

вателната инфраструк-

тура и социалните заве-

дения. Как изглеждат те? 

Има ли достатъчно деца? 

Какво можете да ни каже-

те за 85-о СУ във „Враж-

дебна“?

Категорично сред ос-
новните ми задължения е 
и поддръжката на образо-
вателната инфраструк-
тура. В р-н „Кремиковци“ 
има 7 училища с 2 филиала. 

От тях 2 са гимназии, 2 
– обединени училища, и 3 - 
основни. В момента само 
единият от филиалите на 
училищата осъществя-
ва дейност – този в „Се-
славци“, защото в с. Желя-
ва няма достатъчно деца. 

От всички учебни заве-

дения не са санирани само 
162 ОУ „Отец Паисий“ в 
„Ботунец“ и 117 СУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Бухово, 
които имат спешна необ-
ходимост от обновяване 
на фасадата. През 2019 г. 
в училището в Бухово на-
правихме основен ремонт 
на покрива, монтирахме 
окачени тавани на послед-
ния етаж и подменихме 
дограмата в мазетата. 
Нужда от реновиране имат 
и спортните площадки 
в двора на 156 ОУ „Васил 
Левски“ в кв. „Кремиковци“. 

На територията на 
района осъществяват 
дейност и седем детски 
градини с един филиал 
в с. Яна. Повечето са в 
добро състояние, като 
трябва да бъде направен 
ремонт само на покрива 
на филиала. Има изгот-
вени проекти за изграж-
дане на детски градини в 
„Сеславци“ – за две групи, 
и в „Ботунец 2“ – за пет 
групи, както и за разши-
рение на съществуващи в 
кварталите „Челопечене“ 
и „Враждебна“, с. Горни Бо-
гров. 45 ДГ „Шарена дъга“, 
кв. „Враждебна“, се нуждае 
от саниране, СМР на по-
крива, вътрешен ремонт, 
вертикално планиране, об-
новяване на ударопоглъща-
щата каучукова настилка 
на външните площадки, 
включително сградата на 
яслената група. 

Не само имаме деца в 
градините и училищата на 
територията на района, 
но и дори се усеща недос-
тиг на места в яслените 
групи.

Относно 85 СУ „Отец 
Паисий“ в кв. „Враждебна“ 
мога да кажа, че в сграда-
та са въведени мерки за 
енергийна ефективност с 
финансиране от Национал-
ния доверителен Екофонд. 
От Столичната община 
бяха осигурени средства 
за съпътстващите дей-
ности, за които не получи-
хме подкрепа от НДЕФ. 

Можем да се похвалим и 
с внедрените съвременни 
отоплителни инсталации 
с възобновяеми енергийни 
източници в едно от учи-
лищата ни и в три от дет-
ските градини.

„Кремиковци“ все още 

се свързва с бившия ме-

талургичен комбинат, 

но новата икономическа 

ситуация на района е раз-

лична.

Металургичният ком-
бинат вече е история. Пло-
щадката му със сигурност 
в даден момент ще бъде 
разделена и продадена поне 
на две части и там ще се 
развива лека промишле-
ност. Дано се сбъдне и 
мечтата ни – в бъдеще да 
ни свързват с автомобило-
строенето. Територията 

Лилия Донкова, кмет на столичния район „Кремиковци“:

Територията ни има необходимите комуникации за обособяване         

Лилия Донкова е икономист. Завършила е вис-

шето си образование в София. Има две специално-

сти – „Икономика и управление на транспорта” от 

Университета за национално и световно стопан-

ство и „Бизнес администрация” от Нов български 

университет.

Трудовата й кариера до ноември 2007 г. е пре-

минала през всички степени на счетоводството 

– от редови счетоводител през гл. счетоводител 

и ръководител на счетоводна къща. От 2007 г. дo 

края на септември 2019 г. е зам.-кмет на р-н „Кре-

миковци“. Избрана е за кмет на района на първия 

тур за местен вот в края на октомври т.г.

Омъжена, с една дъщеря.

Спортната зала в кв. „Челопечене“

Снимки авторът
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        на индустриална зона за различни икономически дейности
ни има необходимите ко-
муникации за обособява-
не на индустриална зона 
за различни икономически 
дейности.

 Няма спор, че нашият 
район е един от най-кра-
сивите в Столичната об-
щина. Той е разположен в 
полите на Стара планина, 
което само по себе си е 
предпоставка да се разви-
ват чисти производства. 

Множеството фир-
ми осигуряват работа не 
само на жители на района, 
но и на част от население-
то от цялата Столична 
община. В различни места 
в кварталите и селата 
са обособени малки или 
по-големи индустриални 
или търговски зони, кои-
то предоставят услуги 
за бизнеса и гражданите. 
В голямата си част те са 
ситуирани в бившите сто-
пански дворове, а имаме и 
новоизградени.

Можем ли да твърдим, 

че подножието на Стара 

планина става перспек-

тивно място за ново 

строителство?

Категорично да. По 
южните склонове на пла-
нината са разположени 
най-слънчевите селища 
в цялото Софийско поле. 
Очертава се това да са 
единствените места, 
подходящи за разширение 
на столицата. В послед-
ните години в района се 
построиха много едно-
фамилни къщи, които са 
изградени по съвременни 
модерни технологии. Не 
мисля, че има жител или 
гост на столицата, който 
да не потвърди красотата 
на р-н „Кремиковци“.

Нашите квартали, 
села и град Бухово ежегод-
но променят своя облик. В 
тях има много паркове и 
зелени площи, които създа-
ват уют на населението. 
По-голямата част от тях 
обаче са със стари регу-
лационни планове, което 
създава множество пре-
пятствия за разширение-
то им и започване на ново 
строителство. 

Част от селищата са 
разположени в по-равнин-
ната част на района, а 
други – в планинската. В 
първата са кварталите 
„Враждебна“, „Челопечене“ 

и „Ботунец“ и селата Яна, 
Горни Богров и Долни Бо-
гров. По-планински са кв. 
„Кремиковци“ и Сеславци, 
Бухово и с. Желява. Всич-
ки те с изготвяне на нови 
регулационни планове ще 
могат да се разширяват. 
Разбира се, има какво да се 
желае и по отношение на 
градския транспорт – от-
носно неговото разписа-
ние, часовете на тръгване 
на първия за деня автобус 
и на прибиране на послед-
ния. За много от нашите 
жители това е проблем, 
защото София предлага 
възможности за професио-
нално развитие, но дос-
тъпността за хората, 
които работят на смени, е 
много трудна. 

В част от Вашите на-

селени места се събира и 

преработва битовият и 

строителният отпадък 

на столицата. Какви са 

вредите и ползите от 

тази дейност?

На територията на ра-
йон „Кремиковци“ има два 
завода и депа за битови 
отпадъци и земни маси. 
В с. Яна, в местността 
Садината, е депото за 
неопасни отпадъци. На 
площадката „Хан Богров“ 
е изградена инсталация за 
биологично третиране. В 
кв. „Враждебна“ функциони-
рат депото за строителни 
отпадъци и това за земни 
маси, които са с изчерпан 

капацитет и много бързо 
следва да бъдат осигуре-
ни подходящи терени за 
извършване на тези дей-
ности. 

Относно площадките 
в Садината и в Хан Богров 
мога да кажа, че това са 
нови технологии, построе-
ни са по съвременни мето-
ди и те осигуряват и рабо-
та на част от жителите 
на района. 

Разкажете за рекулти-

вацията след уранодоби-

ва в Бухово.

 Това е много важен 
въпрос за жителите на 
района и по-конкретно 
за тези от „Кремиковци“, 
„Сеславци“, Бухово и с. Яна. 
Все още съществуват та-
бани, които не са рекулти-
вирани или поне по видими 
белези изглеждат зле. През 
тази година с възлагане 
от РИОСВ се затвори по-
голямата част от щол-

ните (хоризонтална или 
наклонена подземна мин-
на галерия), което обаче 
само по себе не осигурява 
спокойствие на жители-
те на посочените селища. 
Най-малко съществуват 
достатъчно открити та-
бани, които със сигурност 
не са залесени и са вредни 
за здравето на хората.

Освен последиците 
от уранодобива друг про-
блем е и работата на съ-

ществуващите кариери 
за добиване на инертни 
материали и земни маси 
Те създават лош облик на 
тази част от района, а 
тежките камиони разби-
ват пътищата…

Територията е из-

вестна и със своите ма-

настири - средища на ду-

ховна култура и част от 

Софийската Мала Света 

гора. Сред тях е и пре-

красният „Св. Георги По-

бедоносец“…

Те са важна и значима 
част от живота на наши-
те жители. По живопис-
ните склонове на Стара 
планина, обгърнати в зеле-
нина, наистина са разпо-
ложени много манастири. 
Някои от тях са част от 
Софийската Мала Света 
гора. Това са Сеславски-
ят манастир „Св. Николай 
Мирликийски“, Буховски-
те манастири „Св. Мария 
Магдалина“ и „Св. Архангел 
Михаил“, Челопеченският и 
споменатият от Вас „Св. 
Георги Победоносец“. 

Всяка събота и неделя 
от април до октомври, пъ-
тят от горната част на 
кв. „Кремиковци“ до входа 
на „Св. Георги Победоно-
сец“ е труден за преми-
наване поради паркирали 
автомобили и от двете му 
страни. Самият манастир 
е разположен в южните 
склонове на Стара планина 

на около 3 км от кв. „Креми-
ковци“ в местността Гра-
дището. Изграден е върху 
скалиста тераса, от коя-
то се открива прекрасна 
гледка към обширното Со-
фийско поле и столицата. 
Смята се, че той е основан 
още по време на царува-
нето на Иван Александър 
(1331 - 1371), но сигурни 
сведения за съществува-
нето му има от края на XV 
век. От няколко години в 
манастира през периода 
от юни до септември се 
осъществява и образова-
телна дейност чрез нароч-
ни детски лагери. 

Сеславският манастир 
е датиран откъм XVI в. и 
се смята за средновековен 
паметник. Той впечатлява 
със стенописната украса, 
покриваща стените и сво-
да. Първите писмени следи 
за Челопеченския манастир 
„Рождество Богородично” 
са от 1192 г., когато цар 
Асен в специален хрисовул 

казва: „Христолюбивият 
Йоан Калиман, цар на бълга-
ри и гърци, надарява мана-
стира с тази повеля царска 
златопечатная“. Оригина-
лът на документа е открит 
и се намира в Амстердам, а 
копие се пази в Зографския 
манастир в Атон.

В най-североизточна-

та точка на Столичната 

община, в подножието 

на вр. Мургаш, се намира 

с. Желява, чиито жители 

принадлежат към българ-

ските шопи…

Не само в Желява, но 
и във всички населени 
места от района живеят 
шопи, известни със своя-
та упоритост и после-
дователност. Шопът е 
сложна комбинация от сляп 
догматизъм и житейска 
мъдрост. Той е реалист и 
стъпва здраво на земята, 
но се придържа към утвър-
деното от столетия. Ос-

вен това е патриот. 
Шопите са известни с 

буйния си темперамент, 
духовитост и находчи-
вост. Видно място в бъл-
гарската народна култура 
заема фолклорът им, из-
вестен както в страната, 
така и в цял свят. От де-
сетки години в селищата 
ни се осъществява чита-
лищна дейност – народни 
песни и танци. С гордост 
бих казала, че едни от най-
добрите танцови състави 
и певчески групи у нас са 
именно от района ни. Веро-
ятно вследствие на тем-
перамента на шопите.

Район „Кремиковци“ има 
богато историческо мина-
ло. За това говорят и обя-
вените за паметници на 
културата над 50 обекта 
с национално и регионал-
но значение, съхранени и 
до днес, което е доказа-
телство, че шопът цени 
своето минало и своите 
предци.

Кремиковският манастир

Строителството на модерни еднофамилни къщи продължава

117 СОУ в Бухово

Санирана детска градина
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Кабинетът на кмета 
на Лондон публикува доку-
мент (Design for a Circular 
Economy), чиято цел е да 
улесни архитекти и стро-
ителни компании да проек-
тират и работят съгласно 
принципите на кръговата 
икономика – в него се спо-
делят идеи като наема-
нето на обзавеждане или 
използването на блокчейн 
технологии, както и се 
разяснява терминология-
та около концепцията за 
устойчиво развитие.

Известно е, че в кръ-
говата икономика се на-
малява до минимум из-
хвърлянето на отпадъци 
и се удължава жизненият 
цикъл на съществуващи-
те продукти и материали 
чрез поправка, рецикли-
ране, споделяне, заемане. 
В архитектурата това 
означава например да не 
се унищожават сгради, а 

да се адаптират за пов-
торно използване. Според 
документа на кметство-
то 54% от отпадъците, 
генерирани в Лондон вся-
ка година, са следствие 
от дейността на строи-
телните компании, които 
консумират 400 милиона 
тона материали за същия 
период.

В напътствията се 

казва още, че в сградите 
трябва да се предвидят 
общи помещения, в които 
живущите да разменят не-
желани материали, проду-
кти и обзавеждане, както 
и да се осигури достатъч-
но място за съхраняването 
им за последващо рецикли-
ране. Реконструкцията на 
здания ще се насърчава и 
новите проекти ще тряб-

ва да доказват, че са кон-
струирани за дълъг експло-
атационен живот.

„Вече не можем да иг-
норираме въздействието 
на нашето индивидуално 
и колективно поведение 
върху околната среда и 
обществото. Сега на-
блюдаваме ефектите на 
икономическата ни сис-
тема – рекордно високи 

температури, замърсява-
не на въздуха. Призоваваме 
всички, заети в проекти-
рането, строителството 
и недвижимите имоти, да 
започнат да приемат кръ-
говата икономика като 
стандартна практика. 
Ако производителите на 
мебели например запазят 
собствеността върху про-
дуктите си, е по-вероятно 
те да са с по-дълъг жизнен 
цикъл и да се улесни тях-
ната поправка“, споделя 
архитект Сунанд Прасад, 
съветник на кмета на Лон-
дон.

Тамошната управа 
очак ва, че намаляването 
на строителните отпадъ-

ци ще спести средства за 
редица проекти за тяхно-
то извозване, депониране и 
рециклиране. Обещава се, 
че сградите, които бъдат 
адаптирани през жизнения 
им цикъл за други начини 
на употреба, ще запазят 
постоянна висока пазарна 
стойност за своите соб-
ственици. Според мест-
ната Асоциация за ре-
циклиране и управление на 
отпадъците, ако успешно 
се приложат принципите, 
които се въвеждат, това 
може да донесе растеж 
от порядъка на до 5 мили-
арда паунда и създаването 
в града на нови 12 000 ра-
ботни места до 2036 г.

Управата на Лос Ан-
джелис се е обърнала към 
младата производствена 
компания Technisoil с иска-
не да започне изграждане 
на пластмасови пътища 
в града. Материалът – 
проклятие за околната 
среда – отскоро се раз-
глежда като ценен ресурс 
за шосейни настилки. За-
местването на асфалта с 
полимерните продукти би 
могло да реши два пробле-
ма наведнъж – да намали 
количеството на пласт-
масите, които отиват на 
сметището, и да осигури 
икономии при строител-
ството. 

Иновативният метод 
ще бъде тестван на ъгъ-
ла на Първа улица и Гранд 
Авеню (West First Street и 
North Grand Avenue). Най-
напред отпадъците ще бъ-
дат раздробени на пелети, 
които разтопени във вид 
на течен материал, подо-
бен на битум, ще играят 
ролята на свързващо ве-
щество. Смесен с другите 
традиционни съставки, ще 
се създаде нов вид „пласт-
масов асфалт“.

Освен че е по-евтина 
алтернатива в сравне-
ние с популярната, но-
вият продукт намалява 
количеството на петрол, 
съкращава времето за 
строителство и го прави 
по-изгодно и от финансо-
ва гледна точка. Наред с 
това новите трасета ще 
имат по-нисък въглеро-
ден отпечатък, тъй като 
преработката на пласт-
маса произвежда по-мал-
ко емисии. Очаква се да 
се постигне и по-висока 
издръжливост, по-дълъг 
живот и седем пъти по-
голяма здравина, което 
води до по-малка нужда от 
поддръжка.

Природозащитници-
те все пак имат своите 
опасения. Те се боят, че 
пластмасата ще изпуска 
вредни вещества. Дали 
е така – предстои да се 
разбере. От Technisoi l 
твърдят, че са извършили 
тестове, които доказват 
противното. Ако процеду-
рата се окаже успешна, 
може да бъде модел, който 
да прилагат и други гра-
дове.

В света има много 
градски пространства, 
които са толкова уникал-
но планирани, че оставят 
хората без думи. С помощ-
та на въздушната фото-
графия вече имаме въз-
можност да видим колко 
интересно са разположе-
ни сградите в различните 
райони на земното кълбо. 
Една от завладяващи-
те забележителности е 
Brøndby Garden City. Разпо-
ложен близо да Копенхаген, 
Дания, този град е място 
с много градини, които са 
известни с уникалната си 
кръгова подредба. 

Къщите там имат го-
леми дворове, които осигу-

ряват тишина и дават въз-
можност да се отдадете 
на градинарство. Идеята 
се реализира през 1964 г., 

когато община Бриндби се 
съгласява да отдели място 
за такова разпределение. 
Архитектът избира типа 

подредба неслучайно, а за 
да се увеличи социалното 
взаимодействие между 
обитателите.

Глобалният капаци-
тет за добив на възобно-
вяема енергия ще се уве-
личи с 50% за пет години. 
Ключови фактори ще са 
слънчевите фотоволта-
ични (PV) инсталации в 
домове, сгради и предпри-
ятия според Международ-

ната агенция по енерге-
тика (IEA). 

Общият ВЕИ капаци-
тет ще нарасне с 1,2 те-
равата (TW) до 2024 г. на 
фона на наличните 2,5 TW 
за миналата година. Со-
ларните фотоволтаичнни 
системи ще представля-

ват почти 60% от този 
растеж. Наземните вет-
роенергийни системи ще 
допринесат за други 25%, 
показва годишният до-
клад на IEA за глобалното 
състояние на възобновя-
емите енергийни източ-
ници. Очаква се делът на 

ВЕИ системите в произ-
водството на електрое-
нергия да нарасне до 30% 
през 2024 г. в сравнение с 
26% днес.

„Тъй като разходите 
продължават да спадат, 
има все по-голям стимул 
за увеличаване на внедря-
ването на фотоволтаици. 
Очаква се разходите за 
генериране на електро-
енергия от слънчеви мо-
дули да намалеят с още 
15% до 35% в периода 
до 2024 г., което прави 
технологията още по-
привлекателна за инста-
лиране. Необходими са 
обаче политически и та-
рифни реформи, за да се 
гарантира, че растежът 
на слънчевата енергия е 
устойчив, и за да се из-
бегнат смущения на паза-
рите на електроенергия 
и по-високите разходи за 
енергия“, се казва в до-
клада.

Ъгълът на Първа улица и Гранд Авеню ще бъде тестовата 

площадка за „пластмасов асфалт“
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в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
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дейността на съдебната система
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ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията
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ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ НКСВ

В ОП Смолян – 
първа изнесена приемна 
на в. „Строител“

Инж. Георги Георгиев, 
член на НКСВ – 
Велико Търново

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

В последните дни на октомври се изигра 11-и 
кръг от Българска строителна футболна лига. В 
него момчетата от „Технопанел“ записаха успех с 
4:3 над „Теразид“. Той дойде след обрат в резултата 
с головете на Илиян Лянгов (2), Мариан Георгиев и 
Георги Георгиев. За загубилите се разписаха Юлиан 
Илиев (2) и Алекс Станков.

Един срещу друг се изправиха „Главболгарстрой“ и 
„Кондекс“. След два късни гола на Мирослав Филипов, 
с които той оформи хеттрик, крайният победител 
стана „Главболгарстрой“ с 6:4. Другите три попаде-
ния за по-добрите бяха дело на Георги Политов (2) 
и Емил Маринов (1). За „Кондекс“ точни бяха Ангел 
Милев (2) и Ивайло Русев (2).

Мачът между „Пайп Систем“ и „Каммартон Бъл-
гария“ завърши 11:3. За „Пайп“ се разписаха Милен 
Кръстев (5), Денис Борисов (5) и Димитър Иванов, 
а за „Каммартон“ отбелязаха Людмил Гацов, Ивайло 
Давидков и Кристиан Кирилов.

„Инфра Холдинг“ и „Бокал“ направиха поредния 
спектакъл помежду си, като отново победител бе 
„холдингът“ с 3:0. Това стана благодарение на точ-
ните изстрели на Димитър Димитров, Филип Марков 
и Георги Асенов.

„Марибор строй“ не срещна никаква съпротива 
от „Джи Пи Груп“ и ги надигра с категоричното 7:2. 
С хеттрик се отличи Николай Зайков, Борислав Бе-
широв вкара два гола, а по един братята Огнян и 
Стоян Милекови. За „Джи Пи“ се разписаха Алексан-
дър Пенев и Асен Георгиев - автогол.

С хеттрик на Калин Митов „Монтаж Строител-
ни Конструкции“ успя да се наложи с 3:2 над „Щра-
баг“, с което постигна 6-а победа в лигата. За „Щра-
баг“ точни бяха Волен Киров и Владимир Кънчев.

Стефан Терзиев от „Хоум Комфорт“ добави нови 
5 попадения към голмайсторската си сметка от 
32 точни удара във вратата. Това стана в мача на 
„Хоум Комфорт“ и „Строителния техникум“, който 
завърши 9:0. За победителите вкараха Ивайло Боя-
нин (2) и Иван Иванов (2).

Двубоят между „Виваком“ и „Джи Ди Инвест Груп“ 
приключи с равенство - 5:5. Точни за „инвестито-
рите“ бяха Кристиян Спасов с два гола, а по един 
реализираха Димитър Иванов, Дойчин Божков и Ки-
рил Йорданов. За „Виваком“ Костадин Трифонов се 
отчете с хеттрик, а Стоян Янев и Емил Генчовски 
– по веднъж.

Най-резултатния мач изиграха „Йони ДМ“ и „Биг-
ла 3”. „Лястовичките” от „Бигла 3“ отбелязаха цели 
13 попадения – Александър Господинов (5), Ивайло Пе-
тков (4), Никола Гушлеков (2) и Йордан Терзиев (2). 
„Йони ДМ“ записа само две, дело на Сашко Кирилов.
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Георги Сотиров

Ново вечно зелено дър-
во пуска корени в двора на 
ВТУ „Тодор Каблешков“. За-
садиха го първенците на 
Випуск 2019 като продъл-
жение на наложената от 
ректорското ръководство 
традиция, символизираща 
успешния старт на профе-
сионалното поприще.

Преди това 146 възпи-
таници от трите факул-
тета на училището офи-
циално получиха дипломите 
си в зала „Юбилейна“, която 
едва събра младите бака-
лаври и техните роднини 
и приятели. Тържеството 
уважи и зам.-министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Ангел Попов. 
От името на министър Ро-
сен Желязков и от свое име 
той призова младите си ко-
леги по най-бързия начин да 
предприемат решителни 
стъпки за бъдеща реали-
зация в сферите на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та. „Българската транс-
портна система има нужда 
от Вас. Тя е най-големият 

работодател в страната“, 
каза зам.-министър Попов. 

Ректорът на ВТУ проф. 
д-р инж.-икон. Даниела То-
дорова също поздрави аб-
солвентите. „Приемете 
сертификатите си като 

заслужена награда за уси-
лията и упоритостта, 
които вложихте през годи-
ните на следването. Нека 
дипломата, която получава-
те, винаги Ви напомня, че 
всяко начало се увенчава с 

успех, когато е съпроводе-
но с борбеност и с хъс за 
развитие“, заяви тя. Рек-
торът лично връчи серти-
фикатите за бакалавър на 
най-добрите, които бяха 
изненадани и със специално 
изработени почетни ста-
туетки „Отличник на ВТУ“.

Приветствие поднесе 
и Кирил Ерменков – член на 
Съвета на настоятелите 
на ВТУ „Т. Каблешков“, а от 
името на завършващите 
говори първенецът на ви-
пуска Давид Стоилковски, 
който е и първенец на фа-
култет „Техника и строи-
телни технологии в транс-
порта“ и на специалност 
„Автомобилна техника“.

Десислава Бакърджиева 

ЧЕЗ се включи активно в Евро-
пейската седмица на професионал-
ните умения в периода 28 – 31 ок-
томври, съобщиха от дружеството. 
Проведени са срещи с 86 ученици 
между VI и X клас от София, Перник, 
Дупница и Плевен. Те са посетили 
професионалните гимназии, с които 
ЧЕЗ си партнира в тези градове, и 
са се запознали с възможностите за 
професионално обучение и за работа 
в ЧЕЗ след завършване на образова-
нието си.

„Целта ни като работодател е 
да осигурим възможности за кариер-
но развитие на младите хора, за да 
ги задържим в България. Професио-
налната ориентация не трябва да 
разчита само на специализираните 

гимназии, а да започва още от се-
мейството и да продължава в учи-
лище. Затова трябва да се обърнем 
отрано към учениците и техните 
родители, за да запалим у тях инте-
рес към професията на енергетика“, 
каза Евгения Накова, директор „Чо-
вешки ресурси“, ЧЕЗ България.

В Плевен учениците са разгледа-
ли оперативния център на ЧЕЗ Раз-
пределение и контактния център 
за всички клиенти на дружеството. 
Там те са наблюдавали в реално 
време работата на служителите в 
присъствието на зам.-министъра на 
науката и образованието Таня Ми-
хайлова. Възпитаници на ПГМЕ „Ни-
кола Й. Вапцаров“ в София са били в 
Техническия учебен център на ЧЕЗ 
Разпределение и са се запознали с 
уникалния за Западна България уче-

бен полигон, като са видели отблизо 
как функционира лабораторна кола 
на ЧЕЗ Разпределение, използвана за 
бързо локализиране на аварии. 

В Перник представители на ЧЕЗ 
са разказали на момичета и мом-
чета от ПГ „Мария Кюри“ за пре-
дизвикателствата на професията 
електротехник и възможностите 
за бъдещо кариерно развитие в ком-
панията. Ученици и учители от ПГ 
„Акад. С. П. Корольов“ са посетили 
централния склад на ЧЕЗ Разпреде-
ление, където са презентирани мла-
дежките програми на дружеството.

Традиционно церемонията започна с „Гаудеамус 

игитур“ - неостаряващия студентски химн

Проф. Тодорова награждава първенеца на 

випуска Давид Стоилковски

Снимки авторът
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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

  
%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА 

СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

Казиното на Сан Ремо е проектирано от 

френския архитект Южен Фере в стил 

ар деко. То отваря врати през 1905 г. 

Днес се стопанисва от общината, която 

генерира сериозен процент от приходите 

си именно от неговите посетители

Един от символите на градчето, 

добило истинската си популярност след 

1951 г., когато е открит фестивалът 

на италианската естрадна песен - 

голямата руска църква

Сан Ремо е разположен на 

брега на Лигурско море и 

амфитеатрално разгърнат 

по склоновете

Хотел „Париж“

Наричат Сан Ремо столица на цветята. 

И това личи не само на традиционния 

цветен пазар в града, където  се  

провежда най-големият аукцион в Италия, 

но и от безкрайните пъстри и зелени 

градини навсякъде

Снимки Ренета Николова


