
Изданието на Камарата бе отличено с наградата „Гласът на родопските строители“ 
за цялостна медийна и издателска дейност и за обективна журналистика
Екип на в. „Строител“

„Добре дошли, радвам се,  че 
стартираме тази много полезна и 
навременна инициатива на нашето 
издание вестник „Строител“ именно 
от Смолян“. С тези думи председа-
телят на ОП на Камарата в краси-
вия родопски град Владимир Кехайов 
откри първата изнесена приемна 
на вестника, домакин на която бе 
Областното представителство. В 
приемната се включиха и членовете 
на Областния съвет на организация-
та Асен Соколов („Артстрой“ ООД), 
Весела Цолова („Дюлгер“ ООД), инж. 
Валентин Кюлхански - („ВИК Строй“ 
ЕООД), Кремен Красин („Красин“ 
ООД), представители на фирми 
членове, на проектантски и консул-
тантски компании, на областната 
управа и местната власт.

„Колеги, форумът е открит и 
целта е да кажем нашите проблеми, 
трудностите, с които се сблъскваме, 
какви са темите, по които очакваме 
Камарата да работи, за да защита-
ва по-добре интересите на своите 
членове. Освен това обаче можем 
да споделим и какво сме постигнали, 
какъв напредък имаме в строител-
ството, как работим с местната и 
централната власт“, каза още Ке-
хайов. „Каквито мнения и идеи имате, 
можете да ги споделите тук и имам 
уверението, че те ще се публикуват 
във вестника. Така ще достигнат 
до всички колеги, а съм сигурен, че 
проблемите ни по места са мно-
го сходни. Поставените въпроси и 
предложенията, които ще направим, 
ще обобщим и предоставим и на ръ-
ководството на Камарата“, допълни 
той. 
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Строителният бранш става 
все по-конкурентоспособен, 
и то не само на нашия пазар 

В. „Строител“ ще има една 
от най-модерните интернет 
страници в България
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18 ноември
Инж. Любомир Шербетов, ОП на КСБ – Велико Търново

Елица Илчева

Специален фонд ще 
подпомага малки и сред-
ни предприятия (МСП) 
в граничните области 
на България и  Сърбия 
през следващия програ-
мен период 2021 - 2027 г. 
Финансирането ще е по 
Програмата за  тран-
сгранично сътрудничество 
(ПТС) INTERREG ИПП „Бълга-
рия – Сърбия 2021-2027“, която 
се очаква да бъде одобрена до 
края на 2020 г. Това стана ясно 
на първото заседание на Съв-
местната работна група за 
разработване на ПТС. Форумът 
бе председателстван от зам.-
министъра на регионалното 
развитие и благоустройство-
то Деница Николова и Михайло 
Дашич - помощник-министър 
по европейската интеграция 
на Република Сърбия. На него 
присъства и председателят на 
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

МСП ще могат да разчитат 
на до 100 хил. евро, които ще 
са безвъзмездни, при облекчени 
процедури за подпомагане и мо-
дернизиране на производство-
то, увеличаване на капацитета 
и достигане на нови пазари, по-
вишаване на конкурентоспосо-
бността и др. Целта е да се под-
крепи икономическото развитие 
на регионите. От друга страна 
30% от бюджета на програмата 
може да бъдат насочени към ре-
ализирането на мащабен стра-

тегически обект между двете 
държави, за да се постигне по-
голям ефект от инвестициите. 
Очаква се да се финансират 
проекти чрез възможностите на 
тематична цел 5 - Европа близо 
до жителите. 

В бъдещата ПТС се запазва 
териториалният обхват, като 
се предвиждат гъвкави възмож-
ности за функционални зони. Фи-
нансирането от ЕС отново ще е 
в размер на 85%. 

В рамките на заседанието 
на Съвместния комитет за на-
блюдение стана ясно, че в мо-
мента по настоящата програ-
ма между България и Сърбия се 
работи по проекти за близо 26 
млн. евро. Приключило е изпъл-
нението на 36 от общо 39 про-
екта, финансирани по първата 
покана за близо 18,5 млн. евро. По 
втората покана са сключени 28 
договора на обща стойност поч-
ти 7,45 млн. евро. Към момента 
е спестен ресурс от 4 млн. евро, 
които ще бъдат разпределени за 
реализирането на допълнителни 
проекти с фокус в инвестиции-
те за околна среда.

22 процедури за над 315 млн. лв. ще бъдат обявени през 2020 г.
Елица Илчева

Публичният модул ИСУН 
2020 е обновен и вече гаранти-
ра по-добра проследимост на 
управлението на фондовете на 
ЕС и предоставя възможност 
за повече и по-детайлни справ-
ки. Системата бе представена 
пред журналисти от вицепре-
миера Томислав Дончев и екип 
от Централното координационно 
звено към Министерския съвет. 

За разлика от предишната 
версия ИСУН 2013, която е имала 
предимно деловодни функции, на-
стоящата предлага всеобхват-
ност – не само се кандидатства по 
електронен път, но и оценката на 
проектите става електронно от 
възложителя. Платформата дава 
пълна информация за обществени-
те поръчки – в нея са включени 20 
програми, има над 70 000 потреби-
тели и към момента са отразени 
над 31 000 проектни предложения. 
Тя гарантира прозрачност – на-
пример само с един клик може да 
се види, че към края на октомври 
нивото на договаряне на средства-
та от ЕС е над 78% от бюджетите 

на програмите, а плащанията към 
бенефициентите са около 38%. 

„ИСУН 2020 е най-мощният ин-
струмент, с който се принуждават 
всички институции, които изпъл-
няват програми и проекти, да оп-
ростяват условията за кандидат-
стване, защото то вече става по 
типизирани апликационни форми и 
няма как да се допуска усложнява-
не. Тя силно рестриктира броя до-
кументи, които се изискват – към 
момента типовите бланки са не 
повече от 35, като амбицията ми 
е той да се намали“, каза Томислав 
Дончев. 

Публичният модул осигурява и 
тотална проследимост – дава ин-
формация за договорите, изпълни-
телите, подизпълнителите и дори 

за това колко пари са получили и 
физическите лица по проектите. 

„На база информацията в пор-
тала може да се правят анализи – 
например за това какво се случва в 
отделните райони - концентрация 
и деконцентрация на инвестиции, 
което пък дава възможност да се 
водят политики, съобразени с нуж-
дите на съответното място. Ще 
може да се правят дори съпоставки 
на цените“, коментира Дончев 

От сайта става ясно още, че 
през следващата година по програ-
мите, съфинансирани от Европей-
ските структурни и инвестицион-
ни фондове, ще бъдат обявени 22 
процедури за набиране на проект-
ни предложения на обща стойност 
над 315 млн. лв. 

„България е сред страните в 
Европа, които днес могат да се 
похвалят с добре функционираща 
система за управление на сред-
ствата от ЕС – ИСУН. Преди около 
10 години като кмет трябваше да 
кандидатствам по един голям про-
ект. Документацията тежеше 200 
килограма, карахме я до Управлява-
щия орган с бус. Днес, за да се кан-
дидатства, са нужни само флашка 
и компютър, свързан с интернет“, 
каза още вицепремиерът Томислав 
Дончев. Той добави, че системата 
има и екологична функция - спасе-
ни са над 15 000 дървета, които 
е трябвало да бъдат отсечени за 
хартия.

През следващите 1 - 2 г. ИСУН 
2020 ще се усъвършенства още.

Снимка Румен Добрев



нят положително облика на ре-
гиона, в който се изграждат – 
магистралите „Тракия“, „Хемус“, 
„Европа“ и „Струма“, обходът на 
София, околовръстните пъти-
ща на Пловдив и на Пазарджик. 
„Работи се на пълни обороти, с 
хиляди машини“, сподели още ми-
нистър-председателят.

„Цифрите говорят сами по 
себе си. Това, което бизнесът 
прогнозираше, за щастие и пра-
вителството също – ръст на 
БВП за 2019 г., се случи“, заяви 
на свой ред председателят на 
КРИБ Кирил Домусчиев и добави, 
че има проблем с недостига на 
работна ръка.

Церемони ята продължи 
с връчването на наградите 
„Мистър и Мисис Икономика“ 
за 2019 г. Носител на приза в 
категория „Корпоративна со-
циална отговорност“ стана 
председателят на Българската 

болнична асоциация адв. Свилена 
Димитрова за своята инициати-
ва „Национална класация - най-
добрите болници“.

Отличието за „Индустрия“ 
бе за изп. директор на „Биовет“ 
АД Ангел Желязков. Наградата 
за „Финанси и застраховане“ 

отиде при управителя на АВВИ 
ООД Михаил Антонов. Мариела 
Белитова, регионален директор 
за България и Гърция в логистич-
ния гигант „Гопет Транс“, спече-
ли в категорията „Транспорт и 
логистика“. Победител в „ИКТ 
и аутсорсинг“ стана Ли Дзие, 
ген. мениджър на „Хуауей Техно-
лоджис България“ ЕООД. Призът 
в „Търговия и Услуги“ бе за Йордан 
Чорбаджийски, търговски дирек-
тор на „Черноморско злато“ АД. 
Наградата за „Консултантски 
бизнес/услуги“ беше връчена на 
адв. Наталия Димитрова, упра-
вляващ съдружник в адвокатско 
дружество „Димитрова и парт-
ньори“. В категория „Земеделие 
и хранителна промишленост“ 
признание получи Иван Папа-
зов, председател на Съвета 
на директорите на VP Brands 
International. Специално отличие 
за качество в туризма грабна 

Марина Вълканова от „Мин-
строй хотели“. За подпомага-
нето на българските компании 
при реализацията на проекти 
с европейски средства бе на-
граден Стоян Ставрев от „Бъл-
гарска консултантска органи- 
зация“.

Емил Христов

Главният изп. директор на 
Vivacom Атанас Добрев и глав-
ният изп. директор на „УниКре-
дит Булбанк“ Теодора Петкова 
станаха носителите на прес-
тижните награди „Мистър и 
Мисис Икономика“ за 2019 г. 
Призовете им бяха връчени от 
вицепремиера Марияна Николова 
и министъра на финансите Вла-
дислав Горанов на тържествена 
церемония в зала „Джон Атана-
сов“ в „София Тех Парк”. 

Традиционно конкурсът се 
организира от Конфедерацията 
на работодателите и индустри-
алците в България (КРИБ). До-
макин на събитието беше пред-
седателят на УС на КРИБ Кирил 
Домусчиев. Официални гости 
бяха премиерът Бойко Борисов, 
министрите на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията Росен Желязков, 
на туризма Николина Ангелкова 
и на енергетиката Теменужка 
Петкова, кметът на Столична-
та община Йорданка Фандъкова, 
Николай Пехливанов, областен 
управител на София. То бе ува-
жено и от инж. Илиян Терзиев, 
председател на Управителния 
съвет на Камарата на строи-
телите в България и член на УС 
на КРИБ, Владимир Житенски, 
зам.-председател на УС на КСБ 
и изп. директор на „Джи Пи Груп“ 
АД, Любомир Пейновски, член 
на УС на КСБ и на КРИБ, почет-
ният председател на КСБ инж. 

Светослав Глосов, изп. директор 
на КСБ инж. Мирослав Мазнев, 
главният редактор и прокурист 
на в. „Строител“ Ренета Нико-
лова, депутати, представители 
на институциите и членове на 
КРИБ.

„Благодаря на всички Вас, 
които със своите умения, воля, 
предприемчивост давате въз-
можност икономиката да про-
дължава да расте. През послед-
ните 10 години вървим заедно и 
успоредно все нагоре“, заяви в 
началото на церемонията пре-
миерът Борисов. Той подчерта, 
че в държавата продължава 
ударното строителство на го-
леми инфраструктурни обекти, 
което по думите му помага на 
бизнеса. „В България в момента 
се изграждат десетки заводи. 

Правителството ще продължи 
внимателно и пестеливо да хар-
чи, като поставяме образова-
нието на първо място. Дуалното 
обучение все повече се развива. 
Данъците остават същите и 
през следващата година“, каза 
още той. Бойко Борисов посочи 
и редица проекти, които проме-
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Любомир Пейновски, член на УС на 
КРИБ и на УС на КСБ, връчи приза 
в категория „Търговия и услуги“ на 
Йордан Чорбаджийски

Стоян Ставрев получи грамотата 
и статуетката си от министър 
Николина Ангелкова

Министър Росен Желязков отличи 
адв. Свилена Димитрова

Емил Христов

В Камарата на стро-
ителите в България се 
проведе работна среща 
между ръководствата на 
КСБ и Френската федера-
ция по сградно строител-
ство (FFB), на която две-
те браншови организации 
обмениха добри практики. 
От страна на Камарата 
участие взеха инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
УС на КСБ, инж. Любомир 
Качамаков, член на ИБ и на 
УС на КСБ, председател 
на ОП на КСБ – София, и 
зам.-председател на Ев-

ропейската федерация на 
строителната индустрия 
(FIEC), и изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав 
Мазнев. FFB беше пред-
ставена от нейния пред-
седател Жан-Люк Туффиер.

Сред  обсъжданите 
теми бяха състоянието 
на строителния сектор в 
България, недостигът на 
квалифицирани кадри, как-
то и нуждата от развитие 
на професионалното обра-
зование. Ръководството 
на Камарата представи 
подробно дейността на 
организацията и запозна 
гостите с приоритетите 

в работата си. 
Жан-Люк Туффиер ин-

формира колегите си за 
състоянието на строи-
телния сектор във Фран-
ция. Той засегна и тема-
та за командироване на 
работници в неговата 
страна и необходимост-
та да се реши проблемът 
с недекларирания труд.

По време на работна-
та среща двете стра-
ни обсъдиха и въпроси, 
свързани с енергийното 
обновяване на сгради, еко-
логията, иновациите и ди-
гитализацията на сектор 
„Строителство“.

Снимка авторът

Снимки Румен Добрев



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 15 ноември 2019

Десислава 
Бакърджиева 

Дванадесетокласници 
от 11 професионални гим-
назии в Западна България 
ще премерят сили в учи-
лищния кръг на новото из-
дание на конкурса „Стани 
стипендиант на ЧЕЗ“. На 
13 декември те ще реша-
ват тест от 60 въпроса. 
За целта трябва да се ре-
гистрират до 29 ноември 
на адрес www.stipendiant.
com/apply/students.

Надпреварата се ор-
ганизира за осма поредна 
година. Тя е част от гра-
фика на националните със-
тезания по професии през 
учебната 2019 – 2020 г. на 
Министерството на обра-
зованието и науката.

„Целта ни е да пока-
жем на младите хора, че 
българската енергетика и 
бизнес имат нужда от тях 
и те могат да намерят 
своята професионална ре-
ализация в родината. „Ста-
ни стипендиант на ЧЕЗ“ 
осигурява не само стипен-
дия на победителите, но и 
възможност за надграж-
дане на образованието и 
за работа в престижна 
българска компания“, каза 
Евгения Накова, директор 
„Човешки ресурси“ в „ЧЕЗ 
България“ ЕАД.

Победителите в пър-
вия кръг ще бъдат обявени 
в края на януари. Те ще се 
явят на регионален кръг 
през февруари, а финалът 
на състезанието ще бъде 
през март 2020 г. Ученици-

те в отборите, класирани 
на първите три места (по 
двама участници във все-
ки отбор), ще получат от 
ЧЕЗ стипендия в размер на 
600 лв. за втория учебен 
срок на XII клас и шанса да 
кандидатстват с оценка-
та от конкурса в четири 
висши учебни заведения - 
Техническия университет 
в София, Колежа по енерге-
тика и електроника, Мин-
но-геоложкия университет 
„Св. Иван Рилски“ и Висше-
то транспортно училище 
„Тодор Каблешков“.

Допълнителна инфор-
мация за регламента на 
състезанието и периоди-
те на провеждане на от-
делните кръгове може да 
бъде намерена на сайта  
www.stipendiant.com.

Росица Георгиева

На първото заседание 
на Столичния общински 
съвет (СОС) за мандат 
2019 – 2023 г. избраната за 
четвърти мандат за кмет 
на София Йорданка Фандъ-
кова положи клетва заед-
но с районните кметове, 
кметовете на кметства 
и общинските съветници. 
Председател на СОС за 
трети път ще бъде Елен 
Герджиков от ГЕРБ, а не-
гови заместници са проф. 
Иво Петров от ГЕРБ, Мил-
ка Христова от „БСП за 
България“ и арх. Борислав 
Игнатов от „Демократич-
на България”. Като първи 
свой приоритет Герджиков 
обяви сформирането на ра-
ботна група, която да запо-
чне изработването на нов 
правилник за дейността на 
СОС. 

В своето обръщение 
към съветниците и кмето-
вете Йорданка Фандъкова 

заяви, че планира да въведе 
нови ресори за своите за-
местници – строителство, 
дигитализация и инвести-
ции, транспорт. „Това са 
големите мотори на про-
мяната за София и начинът 

да увеличим скоростта на 
развитие“, заяви тя и до-
бави, че до месец ще пред-
ложи на СОС структурни 
промени в дейността на 
общината, които да гаран-
тират по-голяма бързина 

на работата, повече кон-
трол и повече публичност. 

Фандъкова подчерта, че 
първата отговорност на 
местната власт в София е 
към хората, независимо за 
кого са гласували те. „Все-

ки от нас е в тази зала, за-
щото е получил доверието 
на гражданите. Нашата 
партийна принадлежност 
отстъпва крачка назад, 
тъй като решенията, кои-
то ще взимаме, са решения 
за града“, каза тя и допълни, 
че предизборната кампания 
е била тежка. „По време на 
нея едно обещание обаче ни 
обединяваше – обещанието 
за промяна не за един или 
друг, а промяна за града. За 
София това е единствено 
в развитието и в реална-
та работа, защото не е 
лозунг, а посока и цел”, из-
тъкна Йорданка Фандъкова. 

Тя подчерта, че винаги 
е открита за диалог, го-
това е за провеждане на 
разговори за споделяне на 
идеи и решения по наболели 
проблеми. „Очаквам от но-
вия общински съвет да се 
структурира бързо и да за-
работи с темпото, което 
гражданите изискват от 
нас. София няма време за 

губене“, категорична бе тя. 
Фандъкова обяви, че 

предстои да предложи на 
общинския съвет да прие-
ме нова структура на СО, 
както и новите ресори на 
зам.-кметовете. Тя инфор-
мира, че „Дигитализация и 
инвестиции” ще бъде възло-
жен на Владимир Данаилов, 
който досега беше изп. 
директор на Столичната 
общинска агенция по при-
ватизация и инвестиции. 
Фандъкова посочи, че Да-
наилов е в тясна връзка с 
фирмите, работещи в IT 
сектора в София, а кои ще 
са останалите й замест-
ници, все още не е обявено.

„Пожелавам след 4 го-
дини всеки от нас да се 
гордее с това, което е на-
правил, с решенията, които 
е предложил, с проектите, 
които е защитил, мислей-
ки за града днес и за гра-
да отвъд тези 4 години“, 
завърши кметът Йорданка 
Фандъкова.

Ден след като положи клетва като 
кмет на София, Йорданка Фандъкова вне-
се в Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството пакет 
от предложения за законови промени, с 
които да се премахне възможността за 
строителство на жилищни сгради, като 
се използват занижените изисквания за 
общежития, ателиета и апартаментни 
хотели. „Целта е да затворим вратички-

те в закона, които позволяват скриване 
на жилищни сгради зад фиктивни нежи-
лищни сгради, към които изискванията 
за строителство са по-ниски. Това е 
първият пакет с промени в Закона за ус-
тройство на територията (ЗУТ), който 
внасям в МРРБ“, отбеляза Фандъкова. Тя 
поясни, че практиката показва, че някои 
инвеститори заобикалят правилата и по 
този начин се създават проблеми както 

за градската среда, така и за бъдещи-
те собственици на апартаменти, които 
не могат да се регистрират и плащат 
такси по промишлени тарифи. „Затова 
настоявам да се премахне възможност-
та за строителство на сгради изцяло с 
ателиета и продажба на самостоятелни 
обекти в сгради, които са предназначе-
ни за общежития и хотели. Разговарях с 
министър Аврамова и зам.-министър Нан-
ков, с които ще сформираме работна гру-
па за изчистване на текстовете, които 
ще предложим на Народното събрание“, 
информира кметът на София.

Йорданка Фандъкова и главният ар-
хитект на Столичната община Здравко 
Здравков предлагат и създаване на регис-
тър на системите за паркиране.

„Констатираме злоупотреби със сис-
темите за гариране и паркиране. С тях 
се осигурява нужният по норматив брой 
паркоместа, а след въвеждане на сгра-
дата в експлоатация те се демонтират 
и продават на друг обект“, обясни арх. 
Здравков. „Това също е начин да се зао-
бикалят правилата и по тази причина 
настояваме подобни системи да бъдат 

регистрирани и да подлежат на ежегоден 
технически контрол. Така ще се повиши и 
безопасността при ползването на съоръ-
женията“, допълни Фандъкова.

Следващият пакет от законодателни 
промени ще бъде за увеличаване на от-
стоянията за ново строителство в реа-
лизираните жилищни комплекси. „Заедно с 
екип от Университета по архитектура, 
строителство и геодезия вече работим 
по анализ на плановете и наредбите“, за-
яви арх. Здравко Здравков.

През 2018 г. по настояване на Фан-
дъкова и арх. Здравков беше премахната 
възможността за строителство на сгра-
ди без ограничение на правилата в т.нар. 
ъглови имоти. С промени в Закона за ус-
тройство и застрояване на Столичната 
община бяха въведени и горни граници 
за височините на сградите в различни-
те зони на София. „Разчитам, че СОС ще 
подкрепи предложението за промяна на 
Общия устройствен план на София. С 
него ще въведем допълнителна защита 
на зелените площи, ред в строителство-
то и развитието на териториите“, каза 
още Йорданка Фандъкова.

Зам.-кметовете ще са с нови ресори – строителство, дигитализация и инвестиции, транспорт
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Емил Христов

В Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) бяха 
отворени ценовите офер-
ти на допуснатите кан-
дидати в обществената 
поръчка за избор на изпъл-
нител за проектиране и 
строителство на 13,2 км 
от АМ „Струма“ в участъ-
ка между Кресна и Крупник. 
Това е платното в посока 
Кулата – София, което 
ще преминава източно от 
Кресненското дефиле по 
ново трасе. Цялата близо 
24-километрова отсечка 
на автомагистралата от 
Кресна до Крупник е разде-
лена на два лота - 3.2.1 и 
3.2.2, за да може на обекта 
да се работи едновремен-
но. 

Участъкът от 13,2 км 
влиза в лот 3.2.1 и е от км. 
375+860 до км. 389+100. 
Индикативната стой-
ност на търга за 3.2.1 е 
444 796 305 лв. без ДДС. В 
АПИ бяха разпечатани пли-
ковете с ценовите предло-
жения на трима участници 
- „ГБС-Инфраструктурно 
строителство“ АД, Обе-
динение „Геопът Струма 
3.2.1“ и ДЗЗД „АПП Лот 
3.2.1“. 

Офертата на „ГБС-
Инфраструктурно стро-
и т е л с т в о “  А Д  е  з а 
635 972 625,41 лв. с ДДС. 
О б е д и н е н и е  „ Ге о п ъ т 
Струма 3.2.1“, в което 
са „Геострой“ АД, „Път-
строй-92“ АД, „Биас-М“ 
ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД, 
ще изпълни дейностите за 
504 037 616,93 лв. с ДДС. 
Обявената стойност от 
ДЗЗД „АПП Лот 3.2.1“, със-
тавено от „Грома Холд“ 
ЕООД, „Европейски Пъ-
тища“ АД, „Водно строи-
телство – Благоевград“ 
АД, „Пътпроект“ ЕООД 
и „Вахостав-СК“ а.с., е 
599 999 903,90 лв. с ДДС.

В отсечката избрани-
ят изпълнител ще трябва 
да построи 3 тунела - „Си-
митли“ (211 м), „Ракитна“ 
(1135 м) и „Стара Кресна“ 
(1052 м). Съоръженията 
ще бъдат със системи за 
пожароизвестяване, вен-
тилация, електроснабдя-
ване, осветление, управле-
ние на движението и т.н. 
Ще бъдат изградени и 10 
виадукта с обща дължина 
3,5 км, както и 3 надлеза 
и подлеза. Достъпът до 

трасето ще бъде осигу-
рено чрез 3 пътни възе-
ла - „Полето“, „Мечкул“ и 
„Стара Кресна“. П.в. „По-
лето“ ще е при 379-и км и 
ще осигурява достъпа от 
посока Кулата до селата 
Брежани и Полето и включ-
ване в автомагистралата 
по направление София. При 
384-ти км е п.в. „Мечкул“. 
Той ще прави връзка към 
селата Мечкул и Брежа-
ни, както и включване в 
АМ „Струма“ по посока 
на столицата. Третият 
п.в. „Стара Кресна“ ще е 
разположен при 387-и км и 
ще осигурява достъпа до 
селата Стара Кресна и 
Ощава и също включване 
в автомагистралата към 
София.

Срокът за изпълнение 
на обществената поръчка 
е 1556 дни, в рамките на 
които трябва да се осъ-
ществи и проектирането, 
и строителството.

Лот 3.2.2 от АМ „Стру-
ма“ е с дължина 10,4 км 
– от км. 389+100 до км. 
399+500. В този лот е 
включен и обходният път 
на Кресна, който е 5,5 км 
– от км. 396+137 до км. 
401+691. В участъка ще 
бъдат изградени 4 туне-
ла - „Тисата“ (171 м), „Све-
та Неделя“ (1,3 км), „Кре-
сна 1“ (358 м) и „Кресна 2“ 
(230 м). Те ще бъдат с ин-
сталации и системи за по-
жароизвестяване, венти-
лация, електроснабдяване, 
осветление, управление на 
движението и т.н. По тра-
сето ще се построят и 11 
виадукта с приблизителна 
дължина 5 км, както и 9 
надлеза и подлеза. Инди-
кативната стойност на 
обществената поръчка за 
проектиране и строител-
ство е 430 525 209 лв. без 
ДДС. От АПИ съобщиха, 
че работата на тръжна-
та комисия, разглеждаща 
техническите оферти за 
лот 3.2.2, продължава и 
предстои отварянето на 
ценовите оферти.

Проектът за изграж-
дане на участъка от АМ 
„Струма“ през Кресненско-
то дефиле се планира да 
се съфинансира от Кохе-
зионния фонд на Европей-
ския съюз и националния 
бюджет чрез Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“. 

Мирослав Еленков

„Догодина най-късно по 
това време България ще 
може да доставя втечнен 
газ от САЩ, Катар, Кипър, 
Египет, Азербайджан.“ 
Това заяви министър-пред-
седателят Бойко Борисов 
по време на проверката 
на напредъка на дейност-
ите по изграждането на 
междусистемната газова 
връзка България – Гърция, 
което стартира през май 
т.г. На инспекцията при-
състваха министърът на 
енергетиката Теменужка 
Петкова и посланиците на 
САЩ Н.Пр. Херо Мустафа, 
на Република Азербайджан 

Н.Пр. Наргиз Гурбанова и 
на Гърция Н.Пр. Димитрис 
Хронопулос.

Премиерът Борисов 
подчерта, че с реализа-
цията на газовата инфра-
структура ще се постигне 
реална диверсификация на 

доставките. Той уточни, 
че газовият хъб „Балкан“ и 
газовата борса, които се 
правят, ще осигурят по-
евтино гориво, тъй като 
ще има конкуренция.

„България  и  Гърция 
така трябва да разпреде-

лят ресурсите и възмож-
ностите, че те да ползват 
Черно море и Дунава, а ние 
– Егейско море“, подчерта 
министър-председателят. 
Той добави, че газовата 
връзка България – Гър-
ция ни свързва директно 
с Александруполис и ще 
бъдат обсъдени възмож-
ностите за изграждане на 
път между Александрупо-
лис и Димитровград, за да 
се свържат Черно и Егей-
ско море. Бойко Борисов 
информира още, че вече е 
извършена доставката на 
тръбите за първия кило-
метър от трасето между 
България и Гърция. 

„Този проект е мно-
го важен за диверсифи-
кацията и енергийната 
сигурност. Енергийната 
сигурност е национална 

сигурност“, заяви Н.Пр. 
Херо Мустафа. Според 
Н.Пр. Димитрис Хроно-
пулос в последните 10 г. 
България се е развила мно-
го, особено по отношение 
на инфраструктурата. 
„За мен и за Азербайджан 
това е исторически мо-
мент. Щастливи сме да 
подкрепяме България в 
диверсификацията“, каза 
Н.Пр. Наргиз Гурбанова.

Газовата връзка меж-
ду България и Гърция е с 
дължина 182 км, от кои-
то 150 км са на наша те-
ритория. Тя започва от 
Комотини и се свързва с 
българската газопреносна 
система в Стара Загора. 
Техническият й капацитет 
е от 3 до 5 млрд. куб. м. 
Общата стойност на про-
екта е 220 млн. евро.

Десислава 
Бакърджиева 

Премиерът Бойко Бо-
рисов и президентът на 
Сърбия Александър Вучич 
откриха последния учас-
тък от автомагистрала-
та Ниш – Димитровград 
с обща дължина 86,8 км. 
Тя е част от Общоев-
ропейския транспортен 
коридор 10. С пускането 
в експлоатация на авто-
магистралата от българ-
ската граница до Ниш се 
завършва частта на Кори-
дор 10 през територията 
на Сърбия. Сред официал-
ните гости на церемония-
та бяха и министър-пред-
седателят на Сърбия Ана 
Бърнабич, и ръководство-
то на „Трейс Груп Холд“ 
АД, изпълнител на сложни 
отсечки по протежение 
на над 14 км в рамките 
на трасето на ключовия 
инфраструктурен проект 
- от Димитровград до Пи-
рот. 

„Днес свързваме Азия 
и Европа през България и 
Сърбия“, подчерта преми-

ерът Бойко Борисов. Той 
добави, че цялата родна 
промишленост ще може 
да ползва този път за За-
падна Европа. 

„България вече е по-
близо отвсякога, затова 
благодаря на министър-
председателя Бойко Бори-
сов“, обърна се президен-
тът Вучич към премиера. 
Александър Вучич подчер-
та, че Сърбия ще се свър-
же с братска България и 

чрез „Балкански поток“.
Новата отсечка от 

автомагистралата е с 
дължина 22,5 км. Инвести-
цията в последния учас-
тък е на обща стойност-
та 476 млн. евро, които са 
осигурени от Европейска-
та инвестиционна банка, 
Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие и от Световната 
банка. Трасето включва 
87 моста, 5 тунела (Бан-

царево, Сопот, Сарлах, 
склон Пражна и Протон 
с обща дължина 2,6 км) и 
5 детелини. При строежа 
на участъка са използва-
ни 290 000 куб. м бетон, 
37 000 т арматура и около 
780 000 т асфалт. 

Преди церемонията по 
откриването премиерът 
Борисов и президентът 
Вучич обсъдиха напредъка 
по важните за региона ин-
фраструктурни проекти. 

Снимки авторът
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Много от предложенията на КСБ влизат в българското законодателство

Александър Ненков, зам.-председател на парламентарната Комисия по          

Емил Христов

Г-н Ненков, кои са ак-
туалните теми пред пар-
ламентарната Комисия 
по регионална полити-
ка, благоустройство и 
местно самоуправление 
(КРПБМС), на която сте 
зам.-председател?

Тъй  като  вестник 
„Строител“ е официално-
то издание на КСБ, първо 
бих искал да коментирам 
доброто сътрудничество 
между КРПБМС и бранша. 
През последните години 
най-големият възложител 
в строителния сектор е 
държавата. С общи уси-
лия, много сериозна рабо-
та и добър диалог между 
местната и централната 
власт и фирмите този 
отрасъл се развива добре. 
Строително-инвести-
ционният процес е сложен, 
през периода възникваха 
редица трудности, но те 
бяха успешно преодолени. 
Разбира се, останаха ня-
кои дребни казуси, които 
тепърва трябва да бъдат 
отстранявани. Говоря за 
отговорността, която 
носят всички участници 
в инвестиционния процес 
– строителите, проек-
тантите, възложители-
те и консултантите. В 
това отношение ние от 
Комисията винаги сме на-
стоявали да се приемат 
необходимите законода-
телни промени, които да 
гарантират, че всички по 
веригата носят своята 
отговорност. 

Една от актуалните 
теми през последните ме-
сеци за КРПБМС, както и 
за Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) е необходимост-
та от редица промени в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), кои-
то да доведат до пови-
шаване на качеството на 
работа на изпълнителите 
и контрола от страна на 
възложителите, а това 
съответно ще регулира 
по-добре сектора. През 
септември на Портала за 
обществени консултации 
към Министерския съвет 
www.strategy.bg беше пуб-
ликуван Проект на Закон 
за изменение и допълнение 
на Закона за устройство 
на територията (ЗИД на 
ЗУТ), изготвен от МРРБ. 
В момента различните 
предложения се разглеж-
дат и обсъждат и вярвам, 
че в най-скоро време те 
ще влязат за гласуване в 

Комисията. 
Искам да припомня, че 

вече беше променена На-
редба 2 от ЗУТ, която се 
отнася за въвеждането 
в експлоатация на стро-
ежите и удължаване на 
минималните гаранцион-
ни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни 
работи по обектите. Тази 
наредба не беше изменя-
на от създаването й през 
2003 г. и промените бяха 
наложителни. Безспор-
но ЗУТ ще продължава да 
бъде един от основните 
приоритети на КРПБМС. 
Още веднъж ще подчер-
тая ,  че  най -важната 
корекция в Закона за ус-
тройство на територия-
та е да се персонализира 
отговорността не само 
на юридическите, но и на 
физическите лица. Така 
за изпълнението на даден 
обект ще отговаря не 
само техническото лице, 
но и проектантът, и над-
зорникът. Не е редно само 
строителната компания, 
която е спечелила поръч-
ката, да носи това бреме. 
Обществените очаквания 
са да се строи все по-ка-
чествено. Компаниите в 
България вече натрупа-
ха достатъчно сериозен 
опит и могат да отгова-
рят на тези изисквания. 

Приоритет в дневния 
ред на Комисията е при-
емането на държавния 
бюджет, както и доста 
други законопроекти, кои-
то разглеждаме, повечето 
от тях имат отношение 
към МРРБ. Предвиждани-
те изменения в Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП) също са в полезре-
нието на КРПБМС.

Бихте ли посочили кои 
изменения в норматив-
ната база ще доведат 
до подобряване на стро-
ително-инвестиционния 
процес?

Всяка една законода-
телна промяна би трябва-
ло да води до подобряване, 
но ЗУТ е основополагащ 
за сектора. Той има пряко 
отношение върху регла-
ментацията на бранша, 
съответните гилдии – 
строители, проектанти и 
консултанти, да намерят 
своето място, за да не се 
стига до противоречия и 
всеки да върши съвестно 
своята работа.

Знам, че Камарата на 
строителите в България 
има много предложения за 
изменения на ЗОП, които 
касаят подизпълнители-

те и количествено-стой-
ностните сметки. КСБ 
нееднократно е повдигала 
и темата за ценообразу-
ването в обществените 
поръчки. Според мен въз-
ложителят трябва още 
в самата идейна фаза да 
даде една много ясна пред-
става на участниците в 
строителния процес какъв 
ресурс ще е нужен, за да 
могат те да направят съ-
ответните оферти много 
по-близки до реалността.

Има и други предложе-
ния за ЗОП, които трябва 
да бъдат обсъдени, свър-
зани с инвестиционния 
процес, като, да кажем, по 
отношение на финансо-
вите параметри, които в 
началото на заданието не 

са можели да бъдат пред-
видени. Говоря за промени, 
настъпили вследствие на 
покачване например на 
минимална работна запла-
та, цена на ток, вода или 
други материали, които 
няма как възложителят 
в самото начало на една 
процедура да е очаквал да 
настъпят. Даден обект се 
изгражда в продължение на 
години и през този период 
е възможно да се случи 
всичко. Това не трябва да 
става за сметка на стро-
ителите и да води до нело-
ялна конкуренция. Против 
съм тези параметри да 
бъдат изменяни в хода на 
изпълнение на проекта. Те 
трябва да бъдат заложени 
още в началото чрез опре-

делени индикативни стой-
ности, които биха могли 
да се променят в зависи-
мост от икономическото 
състояние и пазарните 
цени на продуктите. Ако 
това не е определено в 
началото на самата про-
цедура, то би могло да по-
роди нелоялна конкуренция 
между фирмите. Нужно 
е тези неща да са абсо-
лютно ясни, за да може и 
възложителят да направи 
по-точна стойност на ре-
сурса, необходим за обек-
та, който е планирал да 
изгради.

Ще Ви върна отново 
на ЗОП. Правителство-
то одобри проект на 
ЗИД на ЗОП, с който се 

прави прецизиране на раз-
поредби, свързани с пое-
тапното въвеждане на 
електронно възлагане на 
обществените поръчки. 
Кога можем да очакваме 
изцяло електронни тър-
гове?

Важно е да отбеле-
жим, че всички промени в 
нормативния акт ще са 
от полза за заинтересо-
ваните страни. Вярвам, 
че електронните поръчки 
ще станат факт и реално 
ще навлязат в практика-
та през следващата годи-
на. Безспорно в началото 
това ще породи някакви 
проблеми, докато към но-
вия метод се напаснат 
както възложителите, 
така и изпълнителите. 

Снимки Румен Добрев
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         регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

Крайният резултат ще е 
да се провеждат по-добри 
процедури, по които ще 
се подават по-качестве-
ни оферти. През 2020 г. 
основните държавни ин-
ституции ще започнат 
да провеждат електронни 
търгове. 

Вероятно в началото 
кандидатстването за по-
вечето строителни компа-
нии ще е трудно. Вярвам, 
че въпреки това те ще се 
адаптират и ще се спра-
вят. Електронните поръч-
ки ще доведат до по-голя-
ма прозрачност и по-малко 
нелоялна конкуренция. 

Тук отново ще повдиг-
на темата с цените на 
отделните материали, 
които ще бъдат много 
по-ясно посочени в един 
електронен вариант. Зна-
ете, че през последните 
години правителството е 
особено чувствително по 
темата за допълнително 
анексиране. Най-добрият 
вариант е още в началото 
цената да е актуална и да 
отговаря на качеството.

На дневен ред е Дър-
жавният бюджет за 
2020 г. Какво може да оч-
акваме от него? Какви са 
Вашите виждания?

Голямо перо от него е 
за инфраструктурни про-
екти. Естествено тези 
средства няма да стиг-
нат за всички планирани 
обекти. Но ако погледнем 
финансовата рамка, има 
все повече предвидени 
приходи – над 3 млрд. лв. 
Имаме един смел бюджет, 
защото се търси той да 
е балансиран, без да се 
трупа излишен дефицит. 
Това говори за добра фи-
нансова политика през 
последните години. Бъл-
гария спрямо другите 
страни в ЕС е сред тези с 
най-нисък дълг. Очакваме 
той да достигне под 20%. 
БВП е от порядъка на 130 
млрд. лв. Цифрите показ-
ват добра икономическа 
среда и балансирането на 
бюджета може да е като 
буферна мярка за случва-
щото се в Европа. В мо-
мента в световен мащаб 
икономическата ситуация 
не е най-добрата. В Бъл-
гария тя обаче е стабил-
на и в същото време ще 
имаме буфер, който да ни 
помогне при непредвиде-
ни ситуации, породени от 
търговски конфликти меж-
ду държави, промени на це-
ната на горива или военни 
действия в някоя точка 
на света, които веднага 
сриват икономиките на-
долу. Абсолютен отличник 
сме и това се оценява от 
всички чуждестранни ана-
лизатори. Не е случайно, 
че кредитните агенции 
ни дават само позитивни 
оценки за макроикономиче-
ската рамка. 

Що се отнася до опре-
деления бюджет за МРРБ, 

разходите и приходите са 
съобразени основно със за-
доволяване на нуждите на 
министерството. Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) също разчита на 
повече средства от дър-
жавния бюджет, но тук 
трябва да си дадем ясна 
сметка, че проектите до 
голяма степен зависят 
и от това колко бързо и 
адекватно ще успеем да 
въведем тол системата. 
Неведнъж сме определяли 
пускането й като прио-
ритет. Надявам се през 
март 2020 г. тя вече да 
бъде в действие, за да 
може АПИ да разполага с 
много по-голям ресурс. Ако 
си спомняте, преди години 
нямаше основни пътни 
артерии, а сега нещата 
стоят по различен начин 
и за тяхното поддържане 
са необходими пари. За да 
може Агенцията да обърне 
внимание и на второклас-
ните и третокласни пъти-
ща, ще трябва да се осигу-
ри много по-голям ресурс. 

450 млн. лв. са предви-
дените през 2020 г. прихо-
ди от тол такси за използ-
ване на републиканската 
пътна мрежа от тежко-
товарни автомобили над 
3,5 тона и 296,3 млн. лв. 
от електронни винетки. 
Така новите постъпления 
ще са общо 746,3 млн. лв. 
Всичките тези пари ще 
могат да се инвестират 
за поддържането на път-
ната инфраструктура, 
издръжката на новата 
електронна система, за 
текущи ремонти, за зим-
но почистване. Немалко 
ресурси ще са необходими 
за укрепителни дейности, 
които се налагат по репу-
бликанската мрежа. 

За държавата изграж-
дането на автомагистра-
ла „Хемус“ и скоростния 
път Видин – Ботевград 
са основен приоритет. За 
тези обекти ще се разчи-
та на парите, които вече 
са осигурени от държавния 
бюджет. В този ред на ми-
сли се надявам бизнесът и 
държавата час по-скоро да 
си стиснат ръцете за тол 
таксите.

В края на активния 
строителен сезон сме. 
Как определяте до този 
момент 2019 г. за бран-
ша? 

През тази година дър-
жавата направи много за 
строителите. Вярвам, че 
2020 г. ще бъде още по-до-
бра за сектора. Искрено 
се надявам и да се норма-
лизират политическите 
страсти от местните 
избори. Предстоят важни 
неща, не само в сферата 
на строителството. 

Стартирането на ВиК 
проектите също е важен 
приоритет за правител-
ството. Това ще е огро-
мно предизвикателство 
за бизнеса. Извършихме 

сериозна водна реформа, 
ВиК операторите се кон-
солидираха и вече 15 от 
тях са сключили договори 
по Оперативна програма 
„Околна среда“. Предстои 
да се изпълнят и същин-
ските проекти. Това със 
сигурност ще даде допъл-
нителен тласък на строи-
телния бранш. Говорим за 
около 1,8 млрд. лв. само във 
водния сектор. Естестве-
но, те ще са недостатъч-
ни, но сумата не е никак 
малка, с нея ще се направи 
много за развитието на 
ВиК мрежата и за подобря-
ването на качеството на 
питейната вода. 

Важно е да отбележим, 
че ни предстои година, в 
която няма да има избори, 
което е много благодатно 
за нас, защото ще могат 
да се предприемат и по-
решителни законодателни 
стъпки, където е необхо-
димо. Знаете, че когато 
има избори, има прекалено 
много противопоставяне 
на политическите сили и 
това забавя някои от про-
цесите, които трябва да 
се случат за доброто на 
държавата като цяло. 

Аз имам възможност-
та да комуникирам с мно-
го фирми от строителния 
бранш.  Наблюденията 
ми са, че нашите компа-
нии стават все по-добри, 
придобиват все по-сери-
озен международен опит, 
експертиза, капацитет. 
Българска фирма стои зад 
изграждането на отсеч-
ка от Коридор 10 от Ниш 
до границата с България. 
Това говори, че родните 
строители заемат зна-
чима регионална позиция 
и активно участват на 
пазара в Европа. Нашите 

компании са напълно под-
готвени да помагат на 
своите колеги в съседни-
те държави, които тепър-
ва започват присъединя-
ване към ЕС и ще имат 
достъп до европейско фи-
нансиране. България може 
да е полезна на Македония, 
Албания, Сърбия. 

В сектора продължава 
да стои проблемът с об-
разованието и създаване-
то на кадри. Без работна 
ръка, колкото и опит и ка-
квито и сертификати да 
има дадена компания, няма 
как да се справи с всички 

проекти успешно. Напри-
мер след ремонта улица 
„Граф Игнатиев“ се пре-
върна в невероятно кра-
сива част от центъра на 
София, на която сега сто-
личани се радват, но в про-
цеса на работа възникнаха 
някои проблеми, донякъде 
породени от проектиране-
то, защото невинаги кра-
сивото на картинка може 
да се пресъздаде в дейст-
вителност. За реализира-
нето на подобни обекти е 
нужна висококвалифицира-
на работна ръка. 

Държавата е длъжник в 
това отношение, защото 
трябва заедно с бранша 
да изработи ясни правила 
за това как да се създа-
ват кадри, как те да бъ-
дат обвързани по някакъв 
начин със строителните 
компании. Вече има добри 
примери в тази насока – в 
минно-геоложката индус-
трия постигнаха такава 
обвързаност между бизне-
са и образованието и вече 
започнаха да произвеждат 
кадри. Специализираните 
училища, които подгот-
вят кадри за строителния 
бранш, също имат важна 
роля за решаването на 
проблема. Може да се по-
мисли за по-дългогодишна 
обвързаност, някакъв вид 
стипендии или договори с 
фирми.

Строителният бранш 
неведнъж е заявявал своя-
та подкрепа към Нацио-
налната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС). Вълну-
ваме се какво ще бъде ней-
ното бъдеще.

Смятам, че тя наисти-
на беше много полезна за 

страната. Сградите бяха 
обследвани и където бе 
необходимо, се извършиха 
допълните укрепителни 
дейности. Доколкото ми 
е известно, от всичките 
над 2200 блока, финанси-
рани по програмата, близо 
1700 са завършени. Пред-
стои и дейностите по 
другите да бъдат приклю-
чени в срок, с което ще се 
доизразходи ресурсът. 

Тук не става дума дали 
някой е за или против  
НПЕЕМЖС. По естествен 
път тя трябва да продъл-
жи, защото има хиляди 

панелни блокове, които в 
даден момент ще бъдат 
негодни за живеене. Как-
ва обаче ще бъде нейната 
визия, предстои да стане 
ясно. По-важното е, че ка-
квито и да бъдат възмож-
ностите и прилаганите 
финансови инструменти 
от държавата, бъдещето 
на НПЕЕМЖС ще е обвър-
зано до някаква степен със 
самоучастие от страна на 
гражданите. Всеки трябва 
да си носи отговорност 
за собствеността. Това 
не може да е за сметка на 
държавата. Нужно е да си 
променим малко мислене-
то. Собствеността не е 
само привилегия. Собстве-
ниците на жилища трябва 
да знаят, че поддържането 
им до голяма степен зави-
си и от тях самите. 

Няма как да не отбеле-
жа, че програмата беше 
полезна и за строител-
ните компании, осигури 
работа на стотици хора 
и помогна на малките и 
средните компании. Има-
ше дори недостиг на ка-
дри, защото блоковете 
за саниране бяха много. 
Вярвам, че държавата ще 
продължи да инвестира 
в енергийната ефектив-
ност, защото има още 
много обекти за саниране.

Как протича работа-
та Ви с КСБ?

Лично аз работя пре-
красно с Камарата на 
строителите в България. 
Комисията разчита на 
експертното мнение на 
КСБ. Много от техните 
предложения влизат в за-
конодателство, особено 
тези по ЗУТ и ЗОП. Пример 
за това са приетите про-
мени в ЗУТ и ЗКС, касаещи 

чл. 14, ал. 2, с които вече 
само строежи с разгъна-
та застроена площ до 100 
кв. м могат да се изпълня-
ват от строители, които 
не са вписани в ЦПРС. Ние 
искахме това да се отна-
ся за 0 кв. м, но в крайна 
сметка мнозинството в 
Народното събрание ре-
шава. Все пак трябваше 
да се намери баланс. Чуха 
се противоречиви мнения. 
Счетохме, че при 100 кв. м 
не би трябвало да има 
недоволни. Вижда се, че 
решението дава положи-
телни резултати и много 

фирми вече започнаха да 
излизат на светло, което 
беше и целта на промяна-
та в законодателството. 

Ние с Камарата вина-
ги ще работим в добри 
взаимоотношения. Из-
ключително горд съм, че 
браншът става все по-
конкурентоспособен, и то 
не само на нашия пазар. 
Не трябва да забравяме, 
че строителите помагат 
за изграждането на нова и 
модерна България.

В момента една от 
целите на държавата 
е да развие северната 
част на страната, коя-
то значително изостава 
от южната. Проектите 
за направленията Видин 
– Ботевград, Русе – Ве-
лико Търново, както и ту-
нелът под Шипка имат 
задачата да помогнат за 
развитието на Северна 
България. С изпълнението 
им тя ще покаже своя по-
тенциал и това ще доведе 
до по-голям БВП. Затова 
ще разчитаме много на 
строителните компании 
да свършат бързо и в срок 
своята работа.

България е строител-
на площадка, градим във 
всички сфери - не само ма-
гистрали, и вярвам, че ком-
паниите от бранша ще се 
справят с многообразните 
предизвикателства и ще 
помогнат на страната ни 
да става все по-развита, 
а те още по-добри и конку-
рентоспособни. 

Какво е Вашето мне-
ние за в. „Строител“? 

Изданието има голя-
ма роля да осведомява и 
прави връзката между из-
пълнителната, местната 
власт и строителните 

фирми. Вестник „Строи-
тел“ винаги отразява най-
актуалните теми, касае-
щи сектора. Трибуна сте и 
на общините, които имат 
възможност да предста-
вят своите проекти, да 
разкажат за това как се 
развива икономиката им. 
От страниците на меди-
ята читателите могат 
да проследят промяната 
на регионите в страната. 
Самият факт, че в. „Стро-
ител“ е на вече над 10 г., 
говори сам по себе си кол-
ко значим е той за строи-
телния бранш.
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Недялка Маргаритова

Област Смолян се намира в Южна България и е раз-
положена в централната част на Родопите на тери-
тория от 3192,9 кв. км, или на 2,9% от територията на 
страната. Надморската й височина е от 450 до 2191 м. 
Тя има обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, 
Кърджали и Благоевград. На юг граничи с Република 
Гърция. 

В Смолянския район има 10 общини – Баните, Борино, 
Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, 
Смолян и Чепеларе, с 242 населени места, 8 от които 
са градове. По данни от Националния статистически 
институт през 2018 г. населението в тях е 105 421 
души, като гъстотата е около 33 човека на кв. км.

Икономически профил

В област Смолян малките и средните предприятия 
са със структурно значение за икономиката и са осно-
вен двигател за постигането на растеж. Водещи са 
фирмите от сектор „Преработваща промишленост”, 
„Селско, горско и рибно стопанство”, „Строителство”, 
„Добивна промишленост” и „Транспорт, складиране и 
пощи”.

Строителство

В основата на стратегическите документи на 
Смолян е залегнала идеята за подобряване на транс-
портната свързаност на областно и регионално рав-
нище, в това число трансграничната, преодоляване на 
икономическата изостаналост на региона и пости-
гане на по-устойчив растеж, инвестиции в по-високо 
качество на живот чрез 
предоставяне на по-до-
бри обществени услуги и 
запазване на природното 
богатство.

Инфраструктура

Смолян е единствена-
та област, която разчи-
та само на автомобилен 
транспорт. Това поражда 
ежесезонни ангажименти 
за поддръжка на основната 
артерия Пловдив – Смолян, 
както и на цялата шосейна 
мрежа. В момента се реа-
лизират дейности по реха-
билитацията на пътя Смо-
лян – Девин – Михалково 
– Кричим, които обхващат 
общо 64 км в областите 
Смолян и Пловдив.

Основен проект по Програмата за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014 
– 2020“ са извършващите се СМР по II-86 в отсечка-
та Средногорци – Рудозем. Предстои изграждането 
на обходния път на Рудозем с мостово съоръжение над 
р. Чепинска, които водят до бъдещия граничен пункт 
до града. Този проект е ключов и е в процес на реали-
зация. Приключили са процедурите по проектиране и 
възлагане на обществените поръчки, очаква се СМР да 
стартират до края на тази година. За подобряване на 
състоянието на общинските пътища успешно са реа-
лизирани редица проекти по Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР), но все още са необходими 
усилия, за да се приведе в добър вид цялостната мрежа. 

Предстои възлагането за изготвяне на разширен 
идеен проект с подробен ПУП за частична трета лента 
по направлението Асеновград – Смолян, като той ще 
включва изграждането на обходен път на град Чепе-
ларе.

Владимир Кехайов – председател на ОП на КСБ - Смолян („Крис-МТ“ ООД)
Членове на Областния съвет ОП Смолян:
1. Кремен Красин („Красин“ ООД)
2. Асен Соколов („Артстрой“ ООД )
3. Весела Цолова („Дюлгер“ ООД )
4. Валентин Кюлхански („ВиК Строй“ ЕООД)
В Областното представителство на КСБ членуват 100 фирми от целия Смолянски регион.

Туристически перспективи

Мащабен проект за зимния туризъм в региона е бъде-
щото строителство на спортно-туристически център 
„Перелик“, който ще се намира под най-високия връх в 
Родопите – Голям Перелик. Предвижда се комплексът да 
бъде с площ 130 000 дка. Намеренията на инвестито-
рите са да изградят 200 км писти с 65 лифта. Все още 
има процедурни пречки за стартирането на проекта, но 
е безспорен фактът, че реализирането му ще доведе до 
съживяването на областта. 

Фактор в туризма са и геотермалните води в Девин 
и с. Баните, а амбицията на местната власт е да се 
привличат инвестиции за оползотворяването на този 
природен дар по най-опти-
малния начин. 

В най-успешния курорт 
в областта – Пампорово, 
е в ход строителството 
на допълнителни атракции, 
включително бъдещото из-
граждане на стрелбище за 
биатлон. 

ВиК инфраструктура

В Смолянска област 
функционира първата в 
страната Асоциация по 
ВиК. Предстои изграждане-
то на интегрирания воден 
цикъл на областния център 
– Смолян. Това бе първият 

проект с бенефициент ВиК оператор, финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. В 
момента текат процедурите за избор на изпълнител.

На територията на областта функционира новият 
язовир „Пловдивци“ на 14 км южно от Рудозем. Той об-
служва с питейна вода, която е с добро качество, 37 
населени места. 

В момента по ПРСР няколко общини рехабилитират 
довеждащи водопроводи, както и вътрешната ВиК мре-
жа в населените места.

Образователна инфраструктура

През последната година са изпълнени няколко зна-
кови обекта. Изградена е модерна многофункционална 
спортна зала към ПМГ „Васил Левски“ в град Смолян. 
Санирани и реновирани са гимназии, детски градини, 
училища и дворните пространства около тях. Напра-
вени са и детски площадки, както и пространства за 
фитнес на открито.

Социални дейности

В ход е строителството на нови 35 жилища за со-
циално слаби семейства в гр. Смолян. В областния град 
предстои и създаването на Дневен център за подпома-
гане на лица с различни форми на деменция и техните 
семейства. Очаква се и да бъде обновена сградата на 
Планетариум - Смолян. 

Сред предстоящите обекти на община Смолян е 
изграждането на приют за кучета. С изпълнението му 
ще се реши трайно проблемът с популацията на без-
стопанствените кучета и съпътстващите проблеми.

В областния град са санирани 60 сгради, в това 
число жилищни и общински. 

Модерна офис сграда

Църквата „Св. Висарион Смоленски“
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„Искам да благодаря 
на г-н Кехайов, на Об-
ластния съвет на ОП на 
КСБ - Смолян, и на всички 
представители на фирми-
те членове на Камарата 
за това, че подкрепихте 
инициативата, и за наис-
тина много сериозното 
участие, което виждам. 
Радвам се, че стартира-
ме именно от Смолян, от 
сърцето на Родопите, и 
то на двоен празник - днес 
честваме св. Архангел 
Михаил и Димитровден по 
стар стил“, заяви от своя 
страна Ренета Николова, 
прокурист и гл. редактор 
на в. „Строител”. „Идеята 
ни е екипът на вестника 
да посети всяко едно от 
Областните представи-
телства на Камарата, да 
се срещнем с областните 
съвети, с представители-
те на фирмите на място, 
ние да ги познаваме лично 
и те нас, контактите да 
станат много по-тес-
ни, да знаят, че могат по 
всяко време и повод да 
вдигнат телефона и да ни 
се обадят, защото това 
е ролята на вестника на 
Камарата - да работи за 
всеки един от членовете 
й”, обясни Николова. „Ще се 
радваме да се чуваме и да 
си говорим и за проекти, 
и за успехи, и за проблеми. 
Както каза Кехайов, след 
днешната дискусия ще 
подготвим материал за 
вестника, тези предложе-
ния, които касаят наме-
са на КСБ и придвижване 
към институциите, ще 
ги оформим, след което 
ще ги внесем от ОП на 
КСБ – Смолян, към органи-
те на Камарата, за да се 
търси решение на инсти-
туционално ниво, напр. 
когато става въпрос за 
промени в законодател-
ството. Има общи за 
бранша проблеми, които 
се обсъждат от фирмите, 
в. „Строител” предоста-
вя трибуна за открита и 
конструктивна дискусия 
и търсене на решения на 
наболелите въпроси“, каза 
още гл. редактор на изда-
нието. „От името на Съ-
вета на директорите на 
„Вестник Строител” ЕАД 
и на председателя на УС 
на Камарата инж. Илиян 
Терзиев предавам поздра-
ви и пожелания за успех на 
инициативата, която, убе-
дени сме, ще е от полза и 
за ръководството на КСБ 
при формирането на поли-
тиките и приоритетите 
на организацията“, завър-
ши изказването си Ренета 
Николова.

„Както казва предсе-
дателят Терзиев, тряб-
ва ние сами да си подре-
дим къщичката отвътре, 
така че, колеги, имате 

думата - какво можем да 
направим, какво трябва да 
променим“, даде старт на 
дискусията Кехайов. Той 
постави и 

първата тема, свързана с 
проблемите с качеството 
на проектите. 

„На този етап няма 
проект, който да е на 90% 
изряден. Не гоним 100%. 
Особено по европейските 
проекти това е сериозен 
проблем“, заяви председа-
телят на ОП. Той даде за 
пример проект за ремонт 
на училище, в който са за-
ложени 3 хил. кв. м плочки, 
а фирмата не може да по-
ложи повече от 1200 кв. м. 
„Проектантът от София 
не е идвал на място, за 
да види обекта. Ако не по-
ложим 3 хил. кв. м плочки, 
финансирането ще бъде 
спряно. Принудихме се 
дворът на училището да 
го правим с плочки, за да 
може да защитим проек-
та“, коментира Кехайов. 
„Нашата идея е законода-
телят да предвиди отго-
ворността да се раздели 
между проектанта, стро-
ителя и надзора. За това 
говорим от много време. 
Мисля, че е назрял момен-
тът такава промяна да 
влезе в НС. На този етап 
проектантът има застра-
ховка, но на практика ни-
кой не търси отговорност 
от него“, каза още той.

Весела Цолова, член на 
ОблС, подкрепи изказва-
нето на Кехайов. „Всеки 
един от нас, строители-
те, се сблъсква с недотам 
добре обмислени проекти. 
Не бива да забравяме, че 
тежестта не пада само 
върху проектанта. Необ-
ходимо е да говорим за 
възложителя и неговия 
инвеститорски контрол. 
Може би това трябва да 
бъде изнесено една стъп-

ка напред и той да бъде 
предварителен. Самият 
възложител, ако се прие-
ме, че той е публичен ор-
ган, да може да преценява 
проекта до каква степен 
отговаря на заданието, 
което той е дал, дали удо-
влетворява всички функ-
ции по един съвременен 
и законосъобразен начин. 
Защото много често из-
падаме в хипотеза, че 
при проектирането не са 
спазени определени нор-
мативни актове, а това 
рефлектира върху изпъл-
нението и самата експло-
атация. Затова смятам, 
че ролята на възложителя 
е много съществена. Той 
е звеното, което лансира 
тази отговорност“, ко-
ментира Цолова. „Следя 
в. „Строител” и чета ху-
бави неща. КСБ работи с 
НСОРБ, което е стъпка 
в правилната посока. Тук 
трябва да акцентираме 
върху това - общините да 
не бързат с изготвянето 
на проекти, за да не се 
налага да режат финан-
сиране след това. Нека 
строителят да може да 
реализира един качест-
вен продукт накрая, който 
не създава проблеми и за 
самия възложител. Това е 
много важно. Смятам, че 
е нужно да се направят 
законодателни постъпки в 
тази посока, защото сега 
отговорностите на учас-
тниците в инвестицион-
ния процес не са баланси-
рани и цялата тежест е 
прехвърлена на строителя. 
Той обира негативите на 
един недотам качествен 
проект, на слабия кон-
трол, на недостатъчно-
то финансиране. За да се 
възвърне балансът между 
участниците, е необхо-
димо строителят да има 
функция да верифицира 
дали е извършван автор-
ски надзор, дали е извърш-

ван строителен надзор, 
дали проектантът е бил 
действително на обекта 
и е заслужил своя хонорар, 
който после получава. Каз-
вам го във връзка с това, 
че много често местни 
колеги тук сме изправени 
пред проблем да работим 
с проектантски екипи от 
други градове - най-често 
от София. Какво се полу-
чава в момента? Строи-
телят подготвя цялата 
документация - всички ак-
тове по Наредба 3, всички 
протоколи и изпитвания, и 
тъй като проектантът не 
идва или не идва редовно, 
строителният контрол не 
идва, не се отзовават на 
покани, ние сме принудени 
да взимаме на своя глава 
разни решения, да дейст-
ваме проактивно. Това 
причинява неудобства, но 
и разходи за един проект. 
Когато накрая продуктът 
е готов - проектантът си 
взима хонорар за автор-
ски надзор, строителният 
контрол си взима хонорар, 
а те не са присъствали 
един ден на обекта. Добра 
крачка в правилната посо-
ка ще бъде строителят да 
верифицира работата на 
проектанта и на строи-
телния надзор“, заяви Ве-
села Цолова. 

Тя постави и следваща-
та тема в дискусията –

наболелия въпрос с липсата 
на кадри. 

„От години говорим по 
този проблем. Аз привет-
ствам идеята на КСБ - да 
се търсят благоприятни 
условия за внос на работ-
на ръка от Молдова, от 
трети страни. Но мое-
то мнение е, че по-скоро 
фокусът трябва да бъде 
обърнат към това как да 
гарантираме едно добро 
заплащане на български-
те специалисти, така че 

те да предпочетат да ос-
танат при нас в България. 
Не може с часова ставка 
4,40 лв. да задържиш един 
специалист, от когото да 
изискваш да гарантира ка-
чество на продукта. Той 
ще предпочете по-добро-
то заплащане в чужбина. 

Считам, че трябва да се 
работи в тази посока - как 
да оправим заплащането 
и да задържим нашите 
специалисти, а не как да 
внасяме работна ръка“, е 
позицията на Цолова. 

 Според нея е необхо-
димо да се намерят ме-
ханизми за стимулиране 
на работодатели, които 
дългосрочно са осигурява-
ли заетост на своите слу-
жители. „В нашата фирма 
от 30 години работим със 
сравнително постоянен 
персонал - хора се пенси-
онираха при нас и това 
коства страшно много. 
Знаете, че строителство-
то не е поточна работа, 
и в месеците, когато няма 
пълна заетост, социални-
те разходи, които имаме 
към тези служители, са 
значителни. Може би КСБ 
трябва да намери място и 
да постави и този въпрос. 
Дали държавата има на-
чини да подкрепи корект-
ните работодатели чрез 
данъчни облекчения или 
чрез възстановяване на 

част от сумите за здрав-
но и социално осигуряване, 
защото паралелно с това 
ние инвестираме и в пови-
шаване на квалификация-
та на служителите“, каза 
още членът на ОблС на 
ОП Смолян. „За определени 
обекти се наемат брига-
ди, плаща се на калпак и с 
това приключват задълже-
нията на работодателя. 
Това не може да се срав-
нява с работодатели, кои-
то поддържат персонал 
20 - 30 години. Въпросът е 
много наболял и доста от 
колегите са потърпевши - 
ние сме поставени на рав-
на нога с тези компании, 
които са от днес за утре 
и са с един печат в джоба 
за сключване на договори 
и техният ангажимент 
приключва най-често до-
там. Трябва да се помисли 
за това да бъдат под ня-
каква форма стимулирани 
и фирми, които извършват 
инвестиционна дейност, 
поддържат производстве-
ни бази като спомагател-
ни звена“, категорична бе 
Цолова. 

Тя засегна и темата за 
наближаващата световна 
рецесия и посочи, че КСБ 

трябва да работи проак-
тивно с общини и държава, 
за да се изготви пакет от 
мерки и да не се допусне 
крахът отпреди 10 години, 
когато масово фалираха 
строителни фирми. 

Ренета Николова при-
помни инициативата на 
КСБ за разработване на 
5 – 10-годишни инвести-
ционни планове в сфера-
та на строителството, 
които биха дали предвиди-
мост и сигурност за стро-
ителния сектор. 

„Основното нещо, за 
което пледираме като 
местна  организаци я , 
това, което подхванахме 
преди година, е свързано 
с регионите, които са из-
вън големите градове - да 
има регионална защита 
на местните оператори 
- в случая строителите. 
Няма логика, ако си пла-
щаме всички данъци тук, 
ако хората ни са от райо-
на, в един момент, когато 
става въпрос за харчене 
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Весела Цолова, член на ОблС на ОП на КСБ – Смолян:Асен Соколов, член на ОблС на ОП на КСБ – Смолян: 

на обществени средства, 
да няма предпочитаемост. 
Говоря за законово дейст-
вие, а не за нещо, което е 
недопустимо. Това може 
да бъде направено“, каза 
членът на ОблС Кремен 
Красин. „Всички говорим 
за общ пазар и отворени 
граници, но има редица 
мерки в икономиката, кои-
то всяка държава или общ-
ност от държави прилага 
в защита на местните 
производства, структури 
и хора. Поради тази причи-
на много сериозно трябва 
да се помисли, особено за 
компании, които са малки, 
позиционирани са в реги-
она и не могат да изля-
зат на пазара в големите 
градове. Малкият бунт, 
който направихме тук, е 
не защото ние искаме да 
излизаме извън закона, а за 
да дадем ясен знак, че има 
проблеми и трябва да им 
се обърне внимание. Сега 
се разминахме по-спокой-
но, но следващия път може 
да не е така. Може да не е 
в Смолян, а да е на друго 
място. Защо е необходимо 
да ескалира ситуацията, 

вместо съвсем нормал-
но да се случват нещата 
и да има добър ефект за 
местните фирми“, посо-
чи той. „В нашето ОП са 
100 компании и по-голя-
мата част от тях много 
трудно могат да излязат 
от региона да работят 
с по няколко души. На нас 
много ни задаваха този 
въпрос - защо са такива 

условията в търговете, 
че ние, местните, обеди-
нени заедно в един солиден 
консорциум, не можем да 
отговорим на тези усло-
вия. Нима тези 100 компа-
нии нямат 100 багера? Коя 
компания в България има 
100 багера накуп - сигур-
но са една или две. Нима 
нямаме 100 камиона, нима 
нямаме 4 хил. строители? 

В един момент местната 
областна структура не 
може да отговори на изис-
кванията. Защо? Защото 
трябва да сме направили 
някакви конкретни метра-
жи водопровод и канализа-
ция, което, без да омало-
важавам самата дейност, 
не е направа на космиче-
ски кораб, а елементар-
на строителна дейност. 

Технологията дали е на 
метър канализация или на 
17 км – тя е една и съща“, 
коментира Красин. „После 
разбрахме, че подобни про-
блеми е имало и при избора 
на фирма за надзор, по съ-
щия начин е имало някакви 
непосилни условия. В Смо-
лян имаме компании, които 
се занимават с надзор, и 
пак не можаха с тези из-

исквания да се справят. 
В края на краищата нали 
това е за добруването на 
хората. Ако не успеем да 
го направим за благото на 
хората и всички тук да по-
лучим по едно парче хляб - 
някакси справедливостта 
се изплъзва“, заяви членът 
на ОблС. 

„Моделът е  изцяло 
сбъркан. Наличието на 

предходен опит не може 
да бъде критерий за до-
бро изпълнение, да дава 
гаранция на възложите-
ля, че строителят ще 
може да го направи. Не 
знам доколко е адекватен 
този модел. Една фирма 
може да има перфектна 
организация, достатъч-
но материални и човешки 
ресурси, да се справи с 
обект, който не е работи-
ла преди. А в същото вре-
ме голяма фирма, която е 
изпълнявала сходни обек-
ти, да няма капацитета 
на добрата организация, 
на спазване на контрола 
на качеството. Трябва да 
се мисли по-мащабно и да 
излезем от този модел за 
пет години назад или за 
определен опит, който да 
бъде доказан. Не смятам, 
че това трябва да бъде 
водещ критерий“, допълни 
Весела Цолова. 

В ас и л ка  Зи д ар ов а 
(ЗИДА ЕООД), представи-
тел на регионалния клуб на 

строителите ветерани в 
града, сподели, че нейната 
фирма се занимава основ-
но с реновиране на стари 
сгради. „Как може на един 
човек например от Несе-
бър да му е по-изгодно да 
направи всичко по стро-
ежа, отколкото на нас, 
които сме тук и дори сме 
го изградили навремето. 
Оказа се, че заради непо-
силните изисквания, ние, 
които сме построили но-
вия център, сега не можем 
да го реновираме. И какво 
се получава - този, който 
е спечелил поръчката от 
другия край на България, 
като дойде тук, търси нас, 
но ние сме под-под-под из-
пълнители“, коментира 
Зидарова. 

„Проблемът е, че основ-
ната тежест при опреде-
лянето на поръчките е су-
бективна - организацията 
на работата. Това са 50 
– 60%. Няма обществена 
поръчка с под 50% за орга-
низация на работата. Това 
е камъчето, което обръща 
колата. Не е въпросът как-
ва е тежестта, а че може 
да се използва такъв кри-
терий “, добави тя. 

Според Весела Цоло-
ва представяне на един 
стегнат график, с показа-
ни взаимовръзки между са-
мите процеси, с показани 
ресурси, разпределени по 
функции, които да бъдат 
реални и обективни, за да 
се избегне субективното 
описване на мерки, би га-
рантирало на възложителя 
достатъчно прозрачност 
и проследимост относно 
фирмата изпълнител. 

„КСБ е  длъжник  на 
бранша“, заяви един от 
доайените на ОП в Смолян 
Спиро Чавдаров. 

„Темата за обществените 
поръчки е много болезнена. 

Трябва да се тръгне 
към някакви ясни правила 
за участие в обществе-
ните поръчки и за наемане 
на подизпълнители“. Всяка 
една от фирмите е вписа-
на в ЦПРС за строежи от 
дадена група и категория 
и това би трябвало да и 
дава право да строи обек-
ти, за които е регистри-
рана. А на практика какво 
се получава - във всяка 
оферта пише - сходен 
обект през последните 
пет години. Аз имам гру-
па, вътре пише какво мога 
да правя. Изискването за 
деклариране на опит от 
последните години тряб-
ва да отпадне, защото то 
създава условия за мани-
пулиране на търговете, за 
залагане на критерии за 
конкретна фирма“, счита 
Чавдаров. 

Инж. Вели Паликаров 
(„Сепал“ EOOД) постави 
въпроса за ценообразува-
нето в строителството. 
„За съжаление в днешно 
време  

прилаганите методи за из-
числение на цената водят 
до съществени изкривява-
ния в ценообразуването. 

Различните видове ме-
тодики като референтни 
цени или пазарни консул-
тации не дават надеждни 
резултати, защото осред-
нените цени не могат да 
отразят реално редица 
фактори, които са харак-
терни за територията 
на Република България, 
като например равнинни 
местности като Плов-
див и околностите и ви-
сокопланински скалисти 
местности като Смолян и 
околностите. Отхвърляне-
то с лека ръка на старите 
практики и опит, на някога 
действащите Правилник 
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Искам да изразя нашето задовол-
ство и своето лично мнение – имаше 
нужда от такъв форум. Отдавна ча-
каме публично и утвърдено издание 
като вестник „Строител” да обърне 
внимание на проблемите във всяко 
едно Областно представителство. 
Да се осигури възможност за подобна 
работна среща, похвално-критикар-
ска. 

Благодарим на изданието, че за-
почва инициативата за приемните 

именно от Смолян и ни обръщате 
толкова специално внимание. Мисля, 
че няма да се изненадате от пробле-
мите ни, те не са коренно различни 
от тези на колегите. Но тук имаме 
регионални специфики, които ни от-
личават от другите ОП. С нетърпе-
ние ще очакваме следващите броеве 
на в. „Строител”, за да разберем как-
ви проблеми и постижения ще споде-
лят останалите представители на 
бранша.

Дискусията беше много полезна. За-
сегнаха се доста въпроси, касаещи бран-
ша. Включиха се и колегите проектанти, 
което също е важно. Сред ключовите 
теми, които се обсъдиха, е, че фирмите 
от региона нямат достатъчно работа. 

Нашата компания се занимава пре-
димно с високо строителство, но из-
пълняваме и инфраструктурни обекти, 
тъй като проектите в България са на 
приливи и отливи. В частния сектор сме 
ориентирани към жилищното строител-
ство.

Снимки в. „Строител“
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Инж. Елка Чаушева, община Златоград: 

Кремен Красин, член на ОблС на ОП на КСБ – Смолян: 

Бизнесът и мест-
ната власт заедно мо-
гат да направят една 
община атрактивна за 
инвестиране – с подхо-
дящи терени, техниче-
ска инфраструктура и 
работна ръка. Природ-
ните, географските и 
исторически ресурси, 
които има Златоград, 
дават сериозно пре-
димство в борбата с 
безработицата, но без 
инициативата на биз-
неса усилията на администрацията ще 
бъдат безплодни. Без активността на 
гражданите и фирмите демографският 
въпрос ще продължава да стои на дне-
вен ред в малките общини. А местната 
власт от своя страна трябва да пре-
зентира по атрактивен начин община-
та като добро място за инвестиране 
и развитие.

Финансирането на базисна инфра-
структура продължава да има своето 
водещо място и в новия мандат на кме-
та Мирослав Янчев. Община Златоград 
залага изключително много на дейнос-
ти, свързани с осигуряване на чиста и 
привлекателна околна среда. Сред воде-
щите проекти, върху които ще концен-
трираме усилията си, е този за извеж-
дане на топлата вода, съсредоточена 
в геотермалната система Ерма – река 
Елидже. През изминалите години по-
стигнахме много в това направление и 
държавата застана зад нашата идея. 
Тя е наш гарант пред Световната бан-

ка, заедно с общините 
Велинград и Сапарева 
баня. 

Друг важен проект, 
който е належащо да 
се завърши, е за из-
граждането на канали-
зационната система 
на града, включително 
и колекторите. Тук е 
мястото да отбеле-
жа и значимостта на 
строителството на 
композираща станция. 
Занапред всяка една от 

дейностите, които планираме, ще има 
равна тежест и в зависимост от на-
личното финансиране по европейските 
програми ще се търси възможност да 
се реализират едновременно или пое-
тапно.

Бих искала да споделя и добър при-
мер – инициативата „Красиво Старце-
во“. Жителите на с. Старцево са се 
обединили в благородното начинание и 
с дарения и доброволен труд са пред-
приети редица дейности по разкрася-
ването на родопското село. Като се 
има предвид, че общинският бюджет 
е твърде ограничен, за да може да се 
благоустрои територията на нашата 
община, използването на всякакви фор-
ми на публично-частно партньорство 
е ключово за подобряването живота в 
населените ни места. Инициативата 
е по идея на активните граждани и е 
пример за успешна и устойчива форма 
на ПЧП, която много лесно може да се 
мултиплицира и в другите общини.

Според мен срещата 
беше на високо ниво и из-
ключително полезна, защо-
то на нея започнахме да 
назоваваме проблемите 
с истинските им имена 
и без заобиколки. Стра-
хът от това да кажеш 
реалностите постепенно 
ще изчезва от колегите. 
Големият проблем е, че 
районът ни се обезлю-
дява, защото местната 
частна инициатива е на 
изключително ниско ниво, 
а обществените поръчки 
обикновено не се печелят 

от фирмите от областта 
заради праговете, които 
дори обединени не могат 
да постигнат. 

Трябва да се предприе-
мат законодателни иници-
ативи, за да се справим с 
тези пречки. Да се търси 
начин, по който местните 
компании да бъдат толе-
рирани и по-лесно да се 
достига до подписването 
на договори. Изисквания-
та за минимум извършени 
обекти и обеми да бъдат 
определени така, че по-
голяма част от фирмите 
да могат да участват. 
Договорите с възложи-
телите са достатъчно 
сериозни и ако някой не си 

е преценил възможности-
те, той ще бъде солидно 
санкциониран. И когато 
се види, че за неизпълне-
ние се налагат неустойки 
и санкции, тогава всички 
ще са наясно, че не могат 
да бъдат лекомислени и да 
дават цени, които в даден 
момент е ясно, че не мо-
гат да постигнат, или да 
поемат работа, за която 
нямат необходимия капа-
цитет. 

Друг проблем е липса-
та на кадри, който може 
да бъде решен, ако има 

работа в региона. Хора-
та искат да се задържат 
при семействата си, дори 
и при по-ниско ниво на за-
плащане спрямо това в 
големите градове. Това е 
основният фундамент – да 
има работа. 

Мнението ми и за дис-
кусията и за вестник 
„Стро ител“ е изключител-
но положително. Медията 
е отворена към проблеми-
те на бранша и когато се 
захванете с нещо, докато 
не го доведете до край, не 
го оставяте на мира. Наше 

желание е да продължите 
да пишете за трудности-
те, с които се сблъсква ОП 
Смолян, и тези на бранша. 
Вестник „Строител“ вече 
има обединителна роля за 
бранша, а може да присъ-
единява и други сродни 
организации. Надявам се в 
бъдеще да продължавате 
все така отговорно да из-
пълнявате работата си. 
Благодарни сме, че Ви има! 
Едни от малкото пари от 
нашите такси, които се 
харчат изключително ка-
чествено, са за вестника.

за капитално строител-
ство, както и Правилник 
за проектиране, изпълне-
ние, приемане и отчитане 
на СМР също не води до 
по-добро взаимодействие 
при ценообразуване и из-
пълнение на СМР. Може 
би в тази насока е добре 
да се потърси съдействие 
от специалистите към 
катедрите „Технология и 
механизация на строител-
ството“ и „Икономика и 
организация на строител-
ството“ на строителните 
висши учебни заведения. 
За да се постигне яснота 
при ценообразуването за 
всички участници в про-
цеса на строителството, 
трябва да има единна и 
ясна база за ценообразу-
ване, която да бъде общо-
достъпна. Тази база тряб-
ва да стъпи на анализи за 
цената, които включват 
три основни компонента 
– труд, материали, механи-
зация, както и съответни-
те начисления към тях. По 
този начин ще се гаранти-
ра прозрачност, яснота, 
възможност за коректно 
планиране, реализация на 
съответните СМР, както 
и поддръжката на обекти-
те след реализацията. Те-
мата е изключително ва-
жна и обширна, но на този 
етап мисля, че акцентите, 
изложени по-горе, са дос-
татъчни за начало на де-
бат“, е мнението на инж. 
Паликаров.

Кехайов посочи, че КСБ 
настоява проектите да се 
актуализират към датата 
на обявяване на процеду-

рата и вече са направени 
промени в ЗОП в това на-
правление. „Няма как про-
ект, който е правен преди 
3 – 4 години, да включва 
адекватни цени на мате-
риалите и часовите став-
ки“, коментира той. 

Спиро Чавдаров допъл-
ни, че е важно и самите 
фирми да не работят под 
себестойност. „Така бран-
шът се самоунищожава. 
Разбирам, че някои фирми 
имат кредити и се стара-
ят да вкарат свежи пари, 
работят под себестой-
ност - под цената на бе-
тона, под цената на пре-
воза - това е пагубно за 
целия бранш“, добави той. 

На срещата бе диску-
тиран и 

въпросът за ползите и 
необходимостта от продъ-
лжаване на НПЕЕМЖС. 

Р у м я н а  Я н ч е в с к а 
(„Стройтехноконсулт“ 
ЕООД) разказа, че е била 
сред първите фирми, за-
нимавали се със саниране 
още през 2007 г. „Цената, 
на 1 кв. м, на която тръгна 
пилотният проект за са-
нирането тогава, и 

цената сега, 13 години по-
късно, е една и съща, 

а цената за проекти-
ране е свалена до 3 лв. за 
всички части“, заяви Ян-
чевска. И посочи, че те-
мата може да се свърже 
с демографската криза и 
липсата на кадри. „Ние сме 
хора, които цял живот сме 

били тук, за да останем 
ще направим компромис, 
а един млад човек няма да 
остане. Не трябва държа-
вата да притиска цените 
надолу“, каза в заключение 
Янчевска. 

По темата за цените 
бе отправена и препоръка 
към в. „Строител” да пуб-
ликува цени за строител-
ство в ЕС, напр. за 1 км 
магистрала. „Нашите цени 
са толкова ниски, че се 
чудя строителният бранш 
как издържа“, бе комента-
рът на Димитър Георгиев, 
проектант ХТС. 

Сред дискутираните 
теми в първата открита 
приемна бяха и промените 
в ЗУТ, обжалванията и не-
обходимостта от норма-
тивни изменения, които да 
облекчат инвестиционния 
процес, злоупотребата с 
гаранционната отговор-
ност от страна на възло-
жителите. Поставен бе и 
въпросът за 

проектирането и строи-
телството в свлачищни 
райони.

„Не може всички свла-
чища да се третират по 
един и същи начин. Говорил 
съм с ВиК колеги, които 
казват: как да се изгради 
канализационна система 
в подвижен масив? Кана-
лизационната система 
е под въпрос, пречиства-
телна станция няма как, 
защото не може отпад-
ните води да се заустят 
по изискванията на МРРБ. 
Изгребните ями въобще ги 

отхвърлиха и е пълен ту-
пик, блокира се всякакъв 
инвеститорски интерес“, 
заяви Господин Господинов, 
дългогодишен инженер ге-
олог.

„Трябва да се направи 
някакво зониране. Този 
въпрос се опитваме да го 
придвижим напред и в мо-
мента е в ход проучване 
на смолянското свлачище 
и са отпуснати 60 хил. лв. 
Целта е да се зонира свла-
чището. Където се дока-
же, че е много активно и 
има вече разкъсвания, там 

ще се забрани дейност. Но 
има масиви, които са по-
стоянни и стабилни - там 
ще може да се строи“, до-
пълни той.

На следващ етап в 
дискусията се включиха 
и зам.-областният упра-
вител на Смолян Влади-
мир Гърбелов, и инж. Елка 
Чаушева, гл. секретар на 
община Злагоград. 

Те бяха запознати от 
Владимир Кехайов с по-
ставените от фирмите 
проблеми. Договорено бе в 
кратки срокове да бъде ор-

ганизирана работна сре-
ща на ОП Смолян с всички 
кметове от общината и 
областния управител, на 
която с общи усилия да се 
търсят възможности за 
решаване на актуалните 
за строителите въпроси. 

„Ние защитаваме ин-
тересите на района, а не 
собствените си, ако ние 
работим тук, тук ще ре-
инвестираме. Когато ре-
инвестираме, създаваме 
нови работни места“, каза 
в заключение Владимир Ке-
хайов. 
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Г-н Кехайов какво е ха-
рактерното за работата 
на строителните фирми 
в района? Разкажете по-
вече за общата картина 
на сектора в региона.

Основният проблем на 
фирмите тук е намалени-
ят обем работа и липсата 
на поръчки, инвестиции и 
перспектива. При тези 
условия в най-неизгодна 
позиция са най-малките и 
средните фирми, за които 
достъпът, особено до об-
ществени поръчки с евро-
пейско финансиране, е мно-
го ограничен. В момента 
именно търговете са поч-
ти единственият източ-
ник на работа за компани-
ите от областта. Те не са 
в състояние да отговарят 
на необосновано завише-
ните изисквания или други 
„специфични“ дискримина-
ционни критерии, които 
обобщават възможните 
участници до няколко го-
леми фирми. Браншът все 
още е изправен пред про-
блеми, като корупцията, 
влиянието на политически 
протекции и нелоялна кон-
куренция. В тази връзка се 
борим за колективна защи-
та на интересите.

Специално внимание 
заслужава един станал 
известен казус като „бун-
та на малките строите-
ли в Смолян“, при който 
реагирахме колективно в 
защита на местния стро-
ителен бранш. Искам да 
подчертая, че за сектора 
в нашия регион, който обе-
динява фирми от различен 
мащаб, специализация и 
опит, е много важно да ус-
пяваме да създаваме зае-
тост на персонала си тук 
и сега. В противен случай 
рискуваме миграционната 
вълна да помете и разру-
ши целия бранш. Това е 
и нашето послание към 
местната власт. Със съв-
местни усилия да запазим 
строителните компании в 
нашия регион, защото ос-
вен че създават заетост, 
държат и сериозен дял в 
местната икономика. Тук, 
в Родопите, нашата про-
фесия е с вековни тради-
ции и се надяваме да я съх-
раним с общи усилия, да се 
противопоставим на обез-
людяването на планината.

Държавата трябва да 
поеме отговорна политика 
за защита на национални-
те интереси, а общините 
да преодолеят политиче-
ските боричкания, за да 
може да се обединят уси-
лията на всички и това да 
доведе до успешно сто-
пиране на емиграционния 
процес.

Как оценявате иници-
ативата за откритите 
изнесени приемни, коя-
то вестник „Строител” 

стартира именно от Ва-
шия регион?

Мисля, че ще имаме до-
бри резултати във връзка 
с тази инициатива, и се 
надявам всички колеги да 
я подкрепят и да се въз-
ползват от нея. Убеден 
съм, че по-голямата част 
от Областните предста-
вителства на Камарата 
в страната ще я привет-
стват и ще се включат 
активно. Това е важна 
възможност да говорим 
открито за проблемите, с 
които фирмите се сблъск-
ват по места, и те да на-
мерят своето обективно 
представяне на страни-
ците на нашия вестник 
„Строител”. 

Кое според Вас е най-
важно, върху което би-
хте акцентирали от сре-
щата в Смолян?

Трябва да се намери на-
чин да се подкрепят мест-
ните фирми да работят в 
собствените си региони. 
Голяма част от хората 
искат да се върнат, къ-
дето са семействата им, 
а това, както казах, ще 
стане, когато се вдигнат 
доходите. Политиците 
трябва да обърнат внима-
ние на този проблем.

В тази посока е и пред-
ложението ни за законода-
телна инициатива, която 
да регламентира облекчен 
режим за фирмите, които 
развиват дейност в пог-
раничните райони и които 
са инвестирали в бази и 
човешки ресурси в тях. Те 
са гръбнакът на местния 
бизнес и не функциони-
рат при равни условия с 
фирмите, развиващи дей-
ност във вътрешността 
на страната. Съществу-
ват допълнителни труд-
ности, които утежняват 
работата ни и поставят 
компаниите от погра-
ничните райони в небла-
гоприятна ситуация. Не 
само споменатата липса 
на инвестиции в района, 
но и завишените транс-
портни разходи и цени на 
материали, работата в 
почти напълно обезлюде-
ни райони, отдалеченост-
та от големите градски 
центрове, липсата на ка-
дри са неблагоприятни и 
рискови за дейността ни 
фактори. Инструментите 
за насърчаване са много – 
от данъчни облекчения, 
облекчения при наемането 
на работна ръка и квали-
фицирането й до промяна 
в законодателството, 
така че най-малкото да 
благоприятства участи-
ето на местните фирми 
в обществени поръчки в 
този район, за да се из-
бегне ситуацията външни 
фирми да изпълняват обек-
ти, за които местните 

имат достатъчно опит, 
капацитет и ресурси. 
Обществените поръчки 
са основният проблем за 
всички. Критериите, про-
цедурите на провеждане 
и т.н. 

Когато проектът се 
възлага на местна фир-
ма, възложителят е наяс-
но, че тази компания ще 
защитава своето име с 
работата си, ще използва 
най-рационално местните 
ресурси и ще познава си-
туацията на място много 
по-добре от една външна 
фирма. Това освен в цена-
та на изпълнението ще се 
отрази и като социален 
ефект, който няма своята 
адекватна тежест при 
оценката на обществени-
те поръчки понастоящем. 
Ще се създадат трайни 
работни места. Извес-
тен е моделът, при който 
обществените поръчки се 
печелят от фирми, които 
отговарят на определени 
критерии, а те превъзла-
гат проекта на местни 

компании срещу нищожно 
заплащане. Това поставя 
малките в крайно неизгод-
но положение.

Повдигнах и въпроса 
за сивия сектор. Все още 
фирмите, които развиват 
дейност „на светло“, са 
подложени на ударите на 
нелоялната конкуренция. 
Необходимо е местната 
власт и институции да 
осъществяват стрик-
тен контрол върху проз-
рач ност та в сектора, 
за да не страда в крайна 
сметка потребителят на 
строителни услуги, защо-
то той няма да получава 
онова качество, гаранции 
и сигурност, които са за-
дължени да предоставят 
регистрираните фирми.

Разбира се, и в нашия 
район особено остро стои 
въпросът с недостига 
на квалифицирани кадри. 
Стремим се да компенси-
раме това с обучения, в 
които Областното пред-
ставителство е много 
активно. Правим всичко 

възможно да насърчава-
ме приема в Смолянска-
та гимназия по туризъм 
и строителство, но това 
е сложен въпрос и влияят 
много фактори.

Имат ли капацитет 
местните фирми да ра-
ботят по големи обек-
ти?

Имат, да. Ние се сла-
вим като район, който 
има много дюлгери. Кога-
то има подсигурено фи-
нансиране, какъвто и да е 
обектът, можем да го на-
правим. Ако се разходите 
по големите обекти в Со-
фия, ще видите, че дюлге-
рите са от Трънския край, 
Смолян, Кърджали и част 
от Добруджа. Капацитет 
имаме. Проблемът, както 
се коментира и на среща-
та, са ограничителните 
изисквания в търговете, 
като напр. деклариране на 
опит от последните 3 го-
дини за точно определени 
обекти. По този начин се 
лишават компаниите от 

възможност, дори и сдру-
жени, да печелят общест-
вени поръчки. Нашата 
позиция е, че щом дадена 
фирма е вписана в ЦПРС 
за съответната група и 
категория строежи, това 
би трябвало да й дава пра-
во да изпълнява такива 
обекти, без да се налага 
да доказва опит от по-
следните години. Защото 
сега на практика, дори да 
имаш категория, при всяка 
поръчка има ограничения. 
Камарата трябва да рабо-
ти за нормативни промени 
в тази посока.

Наскоро бяхте пре-
избран за председател 
на ОП Смолян, какви са 
приоритетите за новия 
мандат? 

Основно гледаме да 
сме от полза на всич-
ки фирми. Това е ролята 
на председателя според 
мен - да бъде от полза на 
всички членове на Област-
ното представителство. 
Да решаваме заедно те-
кущите проблеми, които 
съществуват. Мисля, че 
в Смолян сме доказали, че 
сме обединени. Това, кое-
то през първия мандат 
си поставих като цел, да 
имаме 100% участие на 
фирмите, които са впи-
сани в Регистъра, сме го 
постигнали. Високата 
степен на представител-
ност е „запазената мар-
ка“ на ОП Смолян. Разбира 
се, предстои да проведем 
разговори с компаниите, 
които са отпаднали от 
ЦПРС след процедурата по 
член 20 тази година, но в 
общия случай трайно под-
държаме висока степен на 
представителност на ОП 
спрямо регистрираните 
строителни фирми в Ре-
гистъра. Този факт ста-
на известен като „модела 
Смолян“. 

Успяхме да спечелим 
и запазим доверието на 
строителните компании 
в местното ръководство 
на Областното предста-
вителство на КСБ в Смо-
лян. Те намират смисъл в 
членството както като 
реална защита на техни-
те професионални интере-
си, така и в чисто практи-
чен план. Организираме и 
регулярни обучения – общо 
6 съвместно със „Строи-
телна квалификация“ ЕАД, 
което е от изключително 
значение за фирмите, осо-
бено в по-малките насе-
лени места, където липс-
ват сериозни обучителни 
институции. Провеждаме 
и месечни сбирки и обсъж-
даме различни казуси. Най-
голямото ни желание е да 
успеем да направим така, 
че местните компании да 
участват в обществени-
те поръчки.

Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян:

Убеден съм, че инициативата с изнесените приемни ще доведе до добри резултати

Картината със завета на кан Кубрат, илюстрираща силата на единството, е подърък на 
председателя на Областното представителство от неговите колеги за активността му като 
обединител на местния строителен сектор в защита на интересите на всички фирми от 
бранша в региона
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Николай Мелемов, кмет на община Смолян:

Г-н Мелемов, първо 
приемете нашите поз-
дравления за успеха на 
изборите. Пожелаваме 
Ви все така да развивате 
Смолян и региона, за да 
става все по-привлекате-
лен. Как ще обобщите из-
миналия мандат и с какво 
стартирате новия?

Всеки  мандат има 
своите предимства и не-
достатъци. Аз винаги съм 
се опитвал да направя 
гражданите съпричастни 
към управлението на гра-
да. А още повече и стро-
ителния бизнес, защото 
хората искат най-много 
инфраструктура и добра 
градска среда. Ролята на 
общинската администра-
ция е да създаде европей-
ска среда, за да могат 
жителите да не мигрират 
заради лошо качество на 
живот и ниски доходи. Но 
държавата се развива и 
аз се надявам Смолян да 
си върне младите хора. 
Благодарение на община-
та и строителния бизнес 
имаме редица постижения 
през изминалите години. 
Мога да изброя някои от 
тях, напр. по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“ (ОПРР) инвестирах-
ме в образователна ин-
фраструктура, в социална 
инфраструктура, в рехаби-
литация на улици в града, 
изградихме нова спортна 
зала, ремонтирахме ба-
сейна, който беше затво-
рен от 20 години. Всичко 
е било приоритет и всич-
ко сме го направили съв-
местно със строителния 
бизнес. Смея да твърдя, 
че местните строителни 
фирми са изключително 
отговорни и заедно свър-
шихме много неща.

С какво стартирате 
в самото начало на новия 
мандат, кое е на дневен 
ред?

Започваме да прове-
ряваме готовността на 
фирмите за снегопочист-
ване. Времето е с нас, но 
неизбежно ще дойде и зи-
мата. Това е първата ми 
задача. В момента имаме 
процедури за саниране по 
ОПРР. Тях ги довършваме. 
Финализираме и проект за 
строителство на кучешки 
приют. Ежедневните за-
дачи са много. Ние не сме 
прекъсвали дейност – из-
борите бяха един месец, но 
работата си продължава.

Споменахте санира-
нето. Как се разви в ре-
гиона Националната про-
грама за саниране? Има 
ли вече проблем с това, 
че няма нови средства?

Разбира се, че има. Ние 
сме от отличниците - има-
ме санирани над 50 блока. 
В момента по ОПРР сме 

спечелили средства за 12 
и имаме документална го-
товност за още над 50 
блока. Затова се надяваме 
програмата да продължи, 
защото ефектът е мно-
гостранен. Един път е по-
лезно за хората, от друга 
страна изглежда красиво. 
СМР се извършват от 
по-малките строителни 
фирми. Така има осигурена 
работа за по-малките в 
бранша. Много разчитаме 
на национално финансиране 
и смятам, че когато нещо 
е започнато и е показало 
своите позитиви, то тряб-
ва да продължи. Защото 
тези, които не успяха да 
се възползват до момен-
та от програмата, имат 
своите очаквания. Аз съм 
благодарен на Областно-
то представителство на 
КСБ, че взима отношение 
по темите за санирането, 
защото Камарата има екс-
пертното мнение и това 
е нейната роля. В Смолян 
ОП на КСБ е достатъчно 
активно и винаги търсим 
тяхното мнение. Така тряб-
ва да бъде. Има проблеми 
за изчистване, много от 
проектите не са особено 
добри и е важно да създа-
ваме съвместни експертни 
групи, за да повишим тяхно-
то качество. Иначе всички 
поемаме негативите.

От Вашия град стар-
тираме една инициатива 
на вестник „Строител” 
за открити изнесени 
приемни, едно отворено 
пространство за срещи 
между строителния биз-
нес и местната власт, 
за да се дефинират про-
блемите и актуалните 
за строителния бизнес 
по места въпроси. Как 
виждате развитието на 

партньорството между 
ОП на КСБ и общината, 
така че да се решават 
тези проблеми? 

Поздравления за пре-
красната и много полезна 
инициатива! Радвам се, че 
стартирате именно от 
Смолян, където имаме мно-
го добро сътрудничество 
с местната структура 
на Камарата. Един от не-
достатъците на българ-
ската действителност е, 
че трудно се сближаваме 
и трудно намираме общи 
позиции. Много се надя-
вам да има инициатива от 
специалистите, аз мога да 
заявя, че винаги ще търся 
тяхната експертиза. В об-
щината нямаме определен 
приемен ден, вратите ни 
са винаги отворени за дис-
кусии. Достъпът до мен е 
много лесен. Това е един 
от методите за борба с 
бюрокрацията.

Предстои стартът 
на водния цикъл в града. 
Това е един от водещите 
проекти по ОП „Околна 
среда“ в рамките на на-
стоящия програмен пе-
риод. 

Ние бяхме едни от пър-
венците по проекта за 
водния цикъл и вече 8 го-
дини сме такива. За този 
период съм направил много 
срещи с министри на окол-
ната среда и водите. Като 
че вече се вижда светлина 
в тунела и ще тръгнат не-
щата. На този етап общи-
ната се занимава с доста 
по обем работа. Обектът 
е сложен и касае много 
хора. Добрата работа на 
изпълнителите ще е от 
особено значение за всич-
ки нас. Много разчитам на 
строителите и ще направя 
всичко възможно негати-

вите за населението да 
бъдат минимизирани. При-
тесненията са налице, за-
щото ще има неудобство 
за гражданите, но когато 
всичко свърши добре, не-
щата ще се нормализират. 
Надяваме се да работят в 
синхрон – ВиК оператор, 
община и строители, за 
да има възможно най-мал-
ко негативи за жителите. 
Такива големи обекти без 
синхрон между всички учас-
тници в процеса няма как 
да станат.

Има ли други големи 
проекти, които се очак-
ват в региона?

Спечелихме проект за 
подмяна на горивните сис-
теми – от дърва и въглища 
да минат на пелети, газ и 
климатизация, защото 
през зимата въздухът се 
замърсява изключително 
много. Предстои стро-
ителство на социални 
жилища и дневен център 
за хора с деменция. На-
дявам се да продължим 
околовръстния път на 

града. Догодина трябва 
да се пусне ГКПП Рудозем - 
Ксанти. Довършихме част 
от трасето, като остана 
един лот към Мадан. Раз-
говаряли сме с Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ) и вече има 
предпроектно проучване 
за трето платно на места 
от Асеновград до Смолян. 
Това също е приоритет, 
защото когато икономи-
ката потръгне, инфра-
структурата трябва да е 
изпреварила този момент 
и да може да поеме тра-
фика след отварянето на 
граничния пункт. Смолян 
е единствената област, 
която е само с автомоби-
лен транспорт, а имаме 
един единствен второкла-
сен път. Изграждането на 
пътища е особено важна 
за нас тема.

Как стои въпросът 
със свлачищата в общи-
ната?

Тук се води най-голя-
мото свлачище от Смо-

лянските езера до града. 
Имали сме голям дебат по 
темата с МРРБ, тъй като 
с промяна в закона без 
включване в канализация 
не се разрешават строи-
телни дейности. Това ка-
сае района около Смолян-
ските езера, защото там 
няма канализация. Законо-
дателят трябва да намери 
решение и нормативът да 
се коригира. Важно е зако-
нодателството да е близ-
ко до реалните прблеми на 
хората. Поставили сме го 
като проблем. Направи се 
и подписка от жителите.

Една от темите, коя-
то се коментира от учас-
тниците в приемната, бе 
колко е важно да се наме-
рят механизмите мест-
ните фирми да могат да 
работят в региона, да ос-
танат тук и да се разви-
ват. Какви възможности 
виждате от страна на 
общината?

Подкрепям исканията 
на местните фирми и Ви 
уверявам, че когато проек-
тът е такъв, че може да 
поканим местни фирми – 
винаги го правим.

Какво бихте искали 
да постигнете през но-
вия мандат и какво би Ви 
удовлетворило?

Ще ми се Смолян да 
се развива и да става все 
по-хубав град за живеене, 
защото имаме природ-
ни дадености, и смятам, 
че трябва да привличаме 
повече инвестиции в ту-
ризъм и в сферата на IT 
бизнеса. А от страна на 
строителството – всич-
ки проекти да се изпъл-
нят, защото общината ни 
е специфична, има 86 насе-
лени места и много неща 
могат да се изградят. По-
желавам си и държавата 
да върви напред, защото 
без нея общините не мо-
гат да се развиват. А на 
местно ниво бизнес и ад-
министрация да работим 
заедно за благоустроява-
нето на града.

Снимки в. „Строител“
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По традиция бяха връчени наградите „Строител на годината“
Юлия Танева, 
ОП на КСБ - Смолян

На 8 ноември – Дими-
тровден по стар стил, 
строителната общност 
от Смолян отбеляза про-
фесионалния си празник на 
тържество, организира-
но от Областното пред-
ставителство на КСБ в 
Смолян. По традиция на 
този ден браншът прави 
равносметка за изминалия 
строителен сезон, а ре-
гионалната структура на 
Камарата в Смолян обявява 
носителите на отличията 
„Строител на годината“. 
Авторитетният приз е не 
само признание към фирми-
те с най-сериозни постиже-
ния през годината, но и на 
колегиалното отношение, 
коректността и партньор-
ския дух. През 2019 г. голя-
мата награда „Строител на 
годината“ бе връчена на „То-
мов-Трейд“ ЕООД. „Креатив 
билд“ ООД получи признание 
за отбелязан ръст в стро-
ителството. Златоград-
ската фирма „Строител“ 
ЕООД получи заслужено от-
личие като коректен бизнес 
партньор, а „ЕЛ ДЖИ АЙ“ 
ЕООД – за млад строител. 
„Водоснабдяване и канали-
зация“ ЕООД грабна приз за 
най-значим работодател в 
строителството.

Наградите бяха връчени от 
официалните гости 

Недялко Славов, облас-
тен управител на Смолян, 
Николай Мелемов, кмет на 
Смолян, Милен Белчев, кмет 
на Баните, инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС на 
КСБ, Ренета Николова, гла-
вен редактор и прокурист 
на вестник „Строител”, 
и комисар Симеон Църву-
ланов, директор на Регио-
нална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита 
на населението” - Смолян. 
Домакин на събитието бе 
председателят на ОП на 
КСБ – Смолян, Владимир Ке-
хайов.

Недялко Славов поздра-
ви строителите по слу-
чай празника и им пожела 
здраве, радост и лично 
удовлетворение от това, 
което правят. „Изказвам 
признателност към Вас и 
Вашия труд за усърдието 
и майсторството да съг-
раждате и по този начин 
да създавате облика на съ-
временна България. Благо-
даря Ви за усилията, които 
полагате, за да изпълните 
нашия приоритет – подо-
бряване на инфраструкту-
рата. Това е нещо, с което 
особено много се гордеем. 
Ценя партньорството си с 
Вас и не приемам труда Ви 
да бъде омаловажаван или 
опорочаван, а такива опи-
ти имаше“, заяви Славов и 
добави, че 

се отнася с уважение към 
всичко, което браншът из-
гражда.

 „Пожелавам Ви да прие-

„Строител“ ЕООД с отличие 
като коректен бизнес 
партньор

„Томов-Трейд“ ЕООД е 
„Строител на годината“

„Креатив билд“ ООД получи 
признание за отбелязан ръст 
в строителството

„Инджовстрой“ ЕООД 
честват 10 години

„ВиК-Строй“ ЕООД с 
признание за своята 15-а 
годишнина

„ЕЛ ДЖИ АЙ“ ЕООД – с приза 
за млад строител

„Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД –  
най-значим работодател в 
строителството 

Снимки в. „Строител“

„Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД бе 
отличено по повод 60 г. от 
началото на дейността на 
дружеството

 „Крис-МТ“ ООД получи 
грамота и плакет по повод 
20 г. от създаването си

Вестник 
„Строител“ 
с грамота 
„Гласът на 
родопските 
строители“

мате с готовност предиз-
викателствата, пред кои-
то се изправяте. Благодаря 
Ви за това, че сте една от 
малкото активни браншо-
ви организации в града. 
Бъдете все така задружни 
и сплотени, за да гаранти-
рате майсторството на 
прочутите родопски стро-
ители, за които всички зна-
ем“, завърши областният 
управител.

Николай Мелемов също 
отправи пожелания за 
здраве и лично щастие. 
„Не Ви пожелавам безпро-
блемно ежедневие, защо-
то това значи да нямате 
работа. За 8 години се 
убедих колко отговорна 
и трудна е Вашата дей-
ност, затова искам да 
декларирам, че моят ка-

бинет е винаги отворен и 
всеки може да разчита на 
мен. Убеден съм, че заедно 
ще постигнем успехи“, по-
сочи кметът на Смолян.

По време на церемония-
та беше прочетен поздра-
вителен адрес от името на 
председателя на УС на КСБ 
инж. Илиян Терзиев. 

„От свое име и от 
името на Управителния 
съвет на Камарата на 
строителите в България 
имам удоволствието да 
отправя нашите поздрави 
по случай професионалния 
ни празник Димитровден. 
Използвам случая да Ви 
благодаря за положените 
усилия и проявения профе-
сионализъм в работата 
през изминалата годи-
на, с които повишавате 
авторитета на българ-
ския строител и на КСБ. 
Пожелавам Ви трудът 
Ви да бъде винаги силно 
търсен, високо ценен, да 
Ви носи удовлетворение, 
да е повод за гордост, да 
създава комфорт, уют и 
красота на нашите гра-
дове и региони и да радва 
хората. И нека още дълги 
години заедно да доприна-
сяме със своята дейност 

за просперитета на сек-
тор „Строителство“, се 
казва в адреса. 

Членовете на Област-
ното представителство 
получиха поздравителен 
адрес по случай празника и 
от Съвета на директорите 
и екипа на в. „Строител“. 
„Димитровден е не само 
време за равносметка, но 
и да отдадем заслужена-
та почит на българския 
строител. Благодарение 
на вас област Смолян при-
добива нов и съвременен 
облик. Вие сте тези, кои-
то превръщат мечтите 
на Вашите съграждани в 
реалност“, пише в адреса 
от изданието.

Всяка година ОП на КСБ – 
Смолян, отбелязва и годиш-
нините на своите членове. 

През 2019 г. „Крис-МТ“ 
ООД взе грамота и пла-

кет по повод 20 г. от съз-
даването си. „ВиК-Строй“ 
ЕООД получи признание за 
своята 15-а годишнина, а 
„Водоснабдяване и канали-
зация“ ЕООД - по повод 60 г. 
от началото на дейността 
й. Сред наградените бяха 
и „Инджовстрой“ ЕООД, 
които честват 10 г., и СД 
„СД-ФИЛЕВ-ХАДЖИЙСКИ 
С-ИЕ“, които отбелязват 
25 г. успешна строителна 
дейност.

Смолянските строители 
връчиха и грамота „Гласът 
на родопските строители“ 
на Ренета Николова, 

с която удостоиха бран-
шовия вестник „Строител“ 
за неговия изключителен 
професионализъм в медий-
ната, печатна и издателска 
дейност. Главният редак-
тор благодари за признание-
то и заяви, че се радва, че 
приемните на в. „Строител“ 
започват именно от Смо-
лян, и то на знаковата дата 
8 ноември – Димитровден 
по стар стил, и църковния 
празник свети Архангел Ми-
хаил. „От името на Съвета 
на директорите и екипа на 
вестник „Строител“ искам 
да Ви поздравя по случай 
двойния празник! Пожела-
вам на Вас, Вашите екипи 
и семейства да сте живи 
и здрави и много професио-
нални успехи. Започнахме 
една нова инициатива, чи-
ето първо провеждане пре-
мина изключително успеш-
но. Надявам се приемните, 
които стартирахме тук, да 
бъдат полезни за Камарата 
и целия бранш. Пожелавам 
Ви прекрасен празник!“, каза 
Николова. 

Председателят на ОП 
на КСБ – Смолян, Влади-
мир Кехайов благодари на 
всички, уважили тържест-
веното събитие. „Нашият 
труд превръща хартиените 
чертежи в модерна инфра-
структура, допринасяща 
за по-добрите условия на 
живот на всички нас. Наша-
та професия е призвание. 
Благодарение на нашето 
усърдие и умения, опит и не-
уморен труд, влагайки сър-
цата си при изпълнението 
на всеки един проект, ние 
променяме България. Вяр-
вам, че обединени, с общи 
цели и идеи, ще успеем да 
преодолеем трудностите 
и да запазим славата на ро-
допските майстори. Поже-
лавам на Вас и семейства-
та Ви преди всичко здраве, 
силна воля и късмет!“, заяви 
Кехайов.
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През октомври и но-
ември Областното пред-
ставителство на КСБ във 
Велико Търново проведе 
съвместно със „Строи-
телна квалификация” ЕАД 
поредица от безплатни 
курсове за фирмите, впи-
сани в ЦПРС, и членове на 
Камарата. Обучителната 
програма стартира със 
„Строителна академия” 
– „Планов и офертен от-
дел”. Водещ на курса бе 
инж. Добрин Сотиров – 
главен асистент катедра 

„Технология и мениджмънт 
на строителството”. Той 
обхвана актуални теми, 
свързани с основите и 
функциите на управле-
нието, стратегическо и 
оперативно планиране, 
използване на съвременен 
софтуер за планиране и 
отчитане напредъка на 
строителството, базови 
елементи в конкурсната 
документация. Разгледани 
бяха още използването на 
информация за ефективно 
управление и методики 

при участие в конкурс.
Традиционно по вече 

утвърден ред протекоха и 
обучения по „Здравослов-
ни и безопасни условия 
на труд” (ЗБУТ), които 
преминаха в три части 
- „Длъжностни лица по 
безопасност и здраве в 
строителството”, „Коор-
динатор по безопасност 
и здраве в строителство-
то”, „ЗБУТ за контрол вър-
ху качеството на изпълне-
ние на строителството 
и за съответствие на 

Снимки авторът

Страницата подготви
Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико 
Търново

По традиция и по стар 
стил на 8 ноември Об-
ластното представител-
ство (ОП) на КСБ във Ве-
лико Търново отпразнува 
своя професионален праз-
ник – Деня на строителя. 
И тази година членовете 
на ОП отбелязаха Дими-
тровден съвместно с ко-
легите си от Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектиране, 
Камарата на архитекти-

те в България и Съюза на 
архитектите в България 
в ресторанта на хотел 
„Меридиан Болярски”, на-
миращ се в сърцето на 
старопрестолния град. 
Домакин на събитието 
бе новоизбраният пред-
седател на ОП на КСБ – 
Велико Търново, Ина Мин-
чева-Кържилова. Почетни 
гости на церемонията 
бяха изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев, 
кметове и зам.-кметове 
на общини от областта. 

„У в а ж а ем и  коле г и 
строители, архитекти, 
инженери, работници от 

бранша, достойни наслед-
ници на Уста Кольо Фиче-
то, в деня на св. Димитър 
– небесния покровител на 
строителите в България, 
желая на всички Вас много 

здраве, вяра, оптимизъм, 
вдъхновение и проспери-
тет. Бъдете честити 
и устоявайте на всички 
бури. Бог да благослови 
ръцете, които съграждат, 

Инж. Ивелина Велчева,
ОП на КСБ – Шумен

И строителите от Шумен отбеля-
заха своя професионален празник –Ди-
митровден, по стар стил на 8 ноември. 

Празненството се състоя в хотел-рес-
торант „Орбита“. Негов домакин беше 
председателят на ОП на КСБ – Шумен, 
инж. Красимир Костадинов. Събитието 
събра представители на строителни 
фирми от областта.

създават и пазят ценно-
стите през вековете! От 
сърце желая и на Вашите 
семейства много здраве 
и толерантност към кал-
ните обувки, прашните 
дрехи и изнервените раз-
говори. Защото наистина 
строителството е един 
от най-стресовите отра-
сли. И не на последно мяс-
то искам да благодаря на 
инж. Любомир Шербетов, 
който управлява два ман-
дата ОП на КСБ – Велико 
Търново, и да го уверя, че 
ще запазим добрите прак-
тики и ще работим за 
надграждането им”, заяви 
Ина Минчева-Кържилова.

Инж. Мирослав Маз-
нев също поздрави при-
състващите по случай 

празника и изказа своето 
удовлетворение от пол-
зотворната работа на 
Областното предста-
вителство с местната 
власт.

Приветствие за Ди-
митровден поднесе и 
зам.-кметът по „Строи-
телство и устройство на 
територията“ на община 
Велико Търново – проф. д-р 
Георги Камарашев.

Тържеството продъл-
жи под звуците на при-
ятна музика със специал-
ната изненада – торта 
с логото на Камарата, 
която заедно разрязаха 
бившият и настоящият 
председател на ОП на 
КСБ – Велико Търново, и 
инж. Мирослав Мазнев.

влаганите в строежите 
строителни продукти 
със съществените изи-
сквания за безопасност”. 
В тях се включиха над 100 
души от област Велико 
Търново. Лектор на курса 
бе доц. д-р инж. Лъчезар 
Хрисчев – преподавател 
в Строителния факултет 
на Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия по дисципли-
ните ЗБУТ, „Технология 
на строителството“, 
„Довършителни работи в 
строителството“ и др. 

В началото на ноември 
бе организиран и еднодне-
вен семинар по Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП). В него взеха учас-
тие строителни фирми 
от Велико Търново, Габро-
во, Ловеч, Плевен, Търго-
вище и Шумен. Интерес 
към семинара проявиха и 
представители на отде-
ли по обществени поръч-
ки от общините Велико 
Търново, Павликени, Зла-
тарица и Елена. Лектор 
бе доц. д-р Събин Събев, 
утвърден специалист в 
об ласт та на общест-
вените поръчки с богат 
опит в изготвяне на до-
кументации за тръжни 
процедури и обжалване на 
решения на възложители. 

Той е преподавател по 
правен режим на общест-
вените поръчки в Нацио-
налния военен универси-
тет „Васил Левски“ и в 
Архитектурния факултет 
на Варненския свободен 
университет „Черноризец 
Храбър“. 

Акцентите на семина-
ра бяха насочени към съ-
ществените изменения, 
направени в ЗОП, влезли 
в сила от първи март 
2019 г. и прилагащи се 
вече от всички възложи-
тели. Лекторът разясни 
какви са новите срокове 
за подаване на оферти, 
промените в изисквани-
ята към участниците и 
правилата при възлагане 
на обществени поръчки 
чрез събиране на оферти 

с обява. Беше разгледан 
и въпросът за участие 
в процеса на третите 
лица, а именно - подизпъл-
нителите. Лекцията об-
хвана още новостите в 
критериите за подбора и 
измененията в правилата 
за обжалване на процеду-
рите, приети на по-ранен 
етап. „Все още част от 
участниците в тръжни-
те процедури не са за-
познати с тях, защото 
не са имали на практика 
случай да обжалват“, спо-
дели доц. Събев. Специ-
ално внимание лекторът 
обърна на възлагането на 
обществени поръчки чрез 
централизираната авто-
матизирана електронна 
система, показано бе как 
се работи с нея.

Снимка авторът
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Мариана Иванова, 
ОП на КСБ – Видин

И тази година по тра-
диция Областното пред-
ставителство на КСБ във 
Видин, съвместно с реги-
оналните структури на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране и Камарата на 
архитектите в България 
организираха тържестве-
но честване на Димитров-
ден - Деня на строителя и 
духовен празник на Видин.

Специален гост на съ-
битието бе новоизбрани-
ят кмет на община Видин 
д-р Цветан Ценков. Сред 
официалните гости бяха 
и депутатите Владимир 
Тошев, Цветан Топчиев 
и Росен Живков. На цере-
монията присъстваха и 
председателят на Общин-
ски съвет – Видин, Генади 
Велков, и директорът на 
Областно пътно управле-
ние – Видин, инж. Павел 
Драганов.

„За нас е чест, че при-
състват колеги ветерани 

в професията на строи-
теля – хора, чийто живот 
е преминал по обекти и 
които ни научиха да бъдем 
добри в работата си и да 
държим сметка за това, 
което ще остане след нас”, 
с тези думи председате-
лят на ОП на КСБ – Видин, 
Орлин Бишков даде нача-
лото на тържеството. В 

приветствието си към 
строителите от дунав-
ския град той изрази задо-
волството си от постиг-
натото от бранша и от 
това, че въпреки кризата 
и проблемите, всички про-
дължават да изпълняват 
проекти и да се борят за 
едно по-хубаво утре. Орлин 
Бишков пожела на присъст-

ващите да загърбят поне 
за малко трудностите и да 
обърнат поглед към 2020 г. 
с нова надежда за успехи и 
постижения.

По вече утвърдена 
традиция за пореден път 
Областното представи-
телство връчи годишните 
си награди на фирми члено-
ве. Отличията - плакет и 

сертификат, бяха разпре-
делени в пет категории. 

Приза най-добър стро-
ител във „Високо стро-
ителство и прилежаща 
инфраструктура” получи 
„Аве строй” ЕООД. Той бе 
връчен от Владимир Тошев, 
който сподели, че за него 
е чест и удоволствие да 
участва в церемонията. 
„Пожелавам на всички Вас 
успешна и ползотворна ра-
бота и нека с общите ни 
усилия да възродим нашия 
прекрасен град”, каза той.

Признанието за най-до-
бър строител в категория 
„Транспортна инфраструк-
тура” бе за „ПСТ Видин” 
ЕООД, дадено от инж. Па-
вел Драганов.

Наградата за „Благоус-
тройствена инфраструк-
тура и хидротехническо 
строителство” взе „Евро-
павименти плюс” АД, връ-
чена от председателя на 
Регионалния клуб на стро-
ителите ветерани инж. 
Йордан Бързашки. „Щаст-
лив съм от факта, че на 
мен се падна честта да 

връча отличието в тази 
категория. Пожелавам на 
всички строители здраве 
и нека това благородно 
състезание между Вас да 
е стимул за по-високо ка-
чество и професионализъм 
в работата на фирмите 
от областта”, заяви инж. 
Бързашки.

В „Енергийна инфра-
структура и електронни 
съобщителни мрежи и съо-
ръжения” победител стана 
„КИД плюс” ЕООД.

Призът в най-престиж-
ната категория „Майстор 
на годината 2019” бе за 
„БКС Бъдинстрой” АД. Пла-
кета връчи д-р Цветан 
Ценков. В словото си кме-
тът подчерта значението 
на строителния бранш за 
икономиката на областта 
и пожела на всички фирми 
да работят неуморно и с 
хъс за това град Видин да 
се превърне в дунавската 
перла на България.

След приключването на 
официалната част търже-
ството продължи с много 
танци и веселие.

Надежда Стефaнова, 
ОП на КСБ – Габрово 

По стар стил на 8 но-
ември строителите от 
област Габрово празнува-
ха заедно Деня на строи-
теля – Димитровден. На 
тържеството присъст-
ваха инж. Богомил Белчев, 
председател на РК на 
Камарата на инженери-
те в инвестиционното 
проектиране, арх. Лили 
Тотева, представител на 
Камарата на архитекти-
те в България в Габрово, 
и членове на Регионалния 
клуб на строителите ве-
терани, участвали в стро-
ителството на много от 
емблематичните общест-
вени сгради в региона.

Председателят на ОП 
на КСБ – Габрово, инж. Ма-
рия Башева поздрави при-

състващите. „С респект 
към членовете на КСБ в 
Габрово тази година всич-
ки те получават символич-
ни строителни „Оскар”-и. 
Защото всяка фирма от 
ОП заслужава признател-
ност, уважение и благо-
дарност за усърдието и 
амбицията, че успява да 
съществува, да се бори с 
ежедневните трудности 
и предизвикателства, да 
изпълнява тежки и отго-
ворни проекти. За това, 
че нашите членове осигу-
ряват работни места за 
много хора и помагат на 
много семейства, поемат 
риска на предприемача 
с всичките му позитиви 
и негативи”, каза тя. В 
заключение инж. Башева 
пожела на строителите 
животът им да е като со-
лидна стена, изградена от 

тухли на щастие, здраве, 
любов, радост, успех, къс-
мет и просперитет. „И 
нека тази стена да бъде 
непобедима и непревзе-
маема за неприятности и 
беди“, добави тя.

Празникът продължи в 
непринудена атмосфера с 
много веселие и танци, а 
всички присъстващи имен-
ници и юбиляри получиха 
поздравления.

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен

В началото на ноември 
в рамките на два дни в за-
лата на ОП на КСБ – Сли-
вен, се проведоха курсове 
за служителите на стро-
ителни фирми от об ласт-
та. На тях присъстваха 
общо 306 души от Сливен 
и Нова Загора. Лектор бе 
доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов, декан на Строи-
телния факултет на ВСУ 
„Любен Каравелов“ - София.

„Благодарен съм, че за 
поредна година по покана 
на „Строителна квалифи-
кация“ ЕАД имам честта 
да водя курсовете в Об-
ластното представител-
ство на КСБ в Сливен“, 
заяви в началото доц. 
Стоянов. Той подчерта, че 
интересът към обучения-
та всяка година става все 
по-голям и аудиторията се 
увеличава.

„Тази година темите, 
които ще разгледам, са по 
Ваш избор, като ще започ-
нем с „Новости в дейност-
та на техническия ръко-

водител“ и „Подготовка на 
строителната площадка. 
Досие на строежа“. През 
втория ден ще продължим 
с ежегодните курсове 
по „Длъжностни лица по 
безопасност и здраве при 
работа“, „Координатор по 
безопасност и здраве в 
строителството“ и „ЗБУТ 
за контрол върху качест-
вото на изпълнение на 
строителството и за съ-
ответствие на влаганите 
в строежите строителни 
продукти със съществени-
те изисквания за безопас-
ност“, информира доц. д-р 
инж. Венцислав Стоянов.

По време на меропри-
ятието аудиторията бе 
запозната и с основните 
функции на управлението, 
законова и нормативна 
уредба при управлението 
на строеж – ЗУТ, Наредба 
№2 от 2004 г., Наредба №3 
от 2001 г., Наредба №3 от 
2010 г., Наредба РД 07/8 
от 2008 г., Наредба 07/-2 
от 2009 г. и др. Засегнати 
бяха и темите - оператив-
но планиране на ресурси 
на работната площадка 

(работници, строителни 
продукти и механизация); 
оперативно организиране 
на дейностите на строи-
телната площадка; орга-
низиране на доставките, 
логистика; използване на 
съвременен софтуер за 
планиране и отчитане на-
предъка на строителство-
то и др.

Разгледани бяха и ак-
туални казуси, свързани 
с изискванията за осигу-
ряване на здравословни и 
безопасни условия на труд 
при изпълнение на строи-
телно-монтажни работи. 
Обърнато бе внимание и 
на различията между длъж-
ностното лице по безо-
пасност и здраве и коор-
динатора по безопасност 
и здраве, които често се 
бъркат като понятия. Ак-
центира се и върху това, 
че работещите в сектора 
трябва да са запознати с 
честите изменения в нор-
мативната база.

Всички участници пре-
минаха успешно обучение-
то и взеха сертификати 
за завършения курс.

Снимки авторът

Снимка авторът

Снимка авторът
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Христо Климентов, управител на „Глобъл Меншън“ ЕООД:

Сайтът ще е с мобилни приложения за Apple и Android устройства
Емил Христов

Г-н Климентов, Ваша-
та фирма беше избрана 
да обнови дизайна на уеб-
страницата на в. „Стро-
ител“. Какво наложи про-
мяната?

В днешно време сай-
тове се създават на база 
на изискванията на сис-
темите, от които идва 
трафик. От доста години 
социалните мрежи са на 
дневен ред, а търсачката 
на Google играе все по-го-
ляма роля за това една ин-
тернет страница да бъде 
по-популярна и посеща-
вана. Основният трафик 
на в. „Строител“ идва от 
постоянната читател-
ска аудитория и от хора, 
които се интересуват от 
строителния бранш като 
цяло. Нашата стратегия 
бе насочена към това да 
увеличим посещаемостта 
от социалните мрежи и 
да се покачи органичният 
трафик. Поради тази при-
чина се наложи да напра-
вим козметични промени 
на визията на уебсайта, 
като заедно с това подо-
брихме и функционалност-
та и преструктурирахме 
базата данни по новите 
стандарти. 

Дизайнът е различен, 
но в същото време няма да 
стряска потребителите с 
нещо, което би ги отказа-
ло да четат статиите. 
Скорошна статистика за 

малкия и средния бизнес 
сочи, че само 20% от фир-
мите правят промени по 
техния сайт всяка година, 
а едва 5% - ежеседмично. 
Общото правило е, че на 
всеки 2 – 3 г. трябва да 
има обновяване на визия-
та на интернет страни-
цата. В това отношение 
винаги има какво да се 
направи.

В какво по-конкретно 
ще се изразяват проме-
ните на сайта?

Освен различната и 
модерна визия на уебстра-
ницата специално за Ва-

шето издание ние разра-
ботихме и две приложения 
за мобилни устройства. 
Едното ще е съвместимо 
с продуктите, работещи с 
Android, а другото - с тези 
на Apple, като те ще бъ-
дат напълно безплатни за 
сваляне. Благодарение на 
тях читателите Ви ще 
имат директен достъп 
до цялата информация на 
сайта, ще получават миг-
новено новините, които 
ще се качват там. Всичко 
ще е буквално на един клик 
разстояние.

С а мата  страница 
вече ще бъде достъпна 

от всички мобилни ус-
тройства. Нашите на-
блюдения са, че в днешно 
време хората все по-чес-
то използват телефоните 
и таблетите си, за да се 
информират. 

Също така ще има по-
добрение на връзката на 
сайта Ви с Facebook. Зна-
ете, че в България това е 
може би най-използваният 
начин на комуникиране. 
Вече всичко попада мигно-
вено във Facebook - стра-
ницата на „Строител“, 
като статиите и най-ак-
туалните новини на меди-
ята. Така по-голям кръг от 

хора ще имат достъп до 
съдържанието на сайта. 

Изработили сме и спе-
циално приложение, което 
ще позволява на всички 
желаещи по изключително 
бърз и лесен начин да се 
абонират и да получават 
новините на имейл, като 
кратко съобщение или по 
друг удобен за тях начин.

Сайтът на вестни-
ка ще разполага и с нови 
категории. С оглед на 
политиката на ръковод-
ството на дружеството 
за по-силно представяне 
на Областните предста-
вителства е въведена 
нова категория - „ОП на 
КСБ“. Фирмите ще могат 
да презентират своята 
дейност и постижения в 
друга нова рубрика - „Пред-
ставяме Ви...“. Всички ру-
брики ще бъдат лесно дос-
тъпни в основното меню 
на уеб стра ни ца та.

За по-добрата комуни-
кация с читателите ще 
бъде обновен Форумът 
към сайта, който ще поз-
волява на всеки свободно 
да изрази мнението си по 
актуални за строителния 
бранш теми.

Важно е да отбележа, 
че уебстраницата ще про-
дължи да бъде на платфор-
мата WordPress. Дори CNN 
използваха дълго време 
специален дизайн, качен на 
тази платформа, а и мно-
го други големи световни 
компании залагат на нея. 

Какви са предизвика-
телствата да се създа-
де един успешен сайт в 
днешно време?

Ние обичаме да се съ-
образяваме с нуждите на 
нашите клиенти и заед-
но с ръководството на 
в. „Строител“ преценихме 
кое е най-доброто за по-
добряването на интернет 
сайта, така че да следва 
последните тенденции.

Предизвикателствата 
не бяха малко. Медия като 
в. „Строител“ разполага 
с огромна база данни, се-
риозен брой снимки и тек-
стове, които са се трупали 
през последните 10 години. 
Това е много ценна инфор-
мация, която трябваше да 
бъде запазена, и естест-
вено за нас основен приори-
тет беше да не се загуби 
дори 1 MB от нея. Истина-
та е, че можеш да направиш 
най-красивата страница, с 
най-добрите функционал-
ности, но ако не знаеш как 
да прехвърлиш информаци-
ята от стария към новия 
сайт, то ти прекъсваш 
всички вече изградени връз-
ки с различни търсачки. Съ-
ответно по този начин се 
претърпява една огромна 
загуба на трафик. Работили 
сме с много клиенти, които 
са правили тази грешка. 

В заключение искам да 
кажа, че в. „Строител“ ще 
разполага с една от най-мо-
дерните интернет страни-
ци в България.

Четете първи последните новини!

www.vestnikstroitel.bg

Снимка Румен Добрев

С нова визия,

подобрена 

функционалност 

и мобилни 

приложения!

Най-актуалното 
в строителния 

бранш – на сайта 
на в. „Строител“
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Елица Илчева

В началото на декември 
може да имаме бюджет на 
държавата за 2020 г. Про-
ектът вече е приет на 
първо четене от парла-
мента без особени проме-
ни и се очаква и повтор-
ното гласуване в зала да 
събере мнозинство, след 
като събра 126 гласа „за“ 
и 92 „против“. Депутати-
те ще могат да внасят 
своите становища в пар-
ламентарните комисии 
следващата седмица. Така 
по традиция почти целият 
ноември минава под знака 
на обсъжданията. Разби-
ра се, и публикуваният от 
Министерството на фи-
нансите (МФ) проект за 
2020 г., и съпътстващата 
го тригодишна средно-
срочна бюджетна прогно-
за предизвикаха вълнения и 
разностранни коментари. 
Всички обаче се обедини-
ха около две определения 
– балансиран и без рефор-
ми. Надделя и мнението, че 
в голяма степен Бюджет 
2020 е копие на предшест-
веника си, тъй като отно-
во ще се инвестира в обра-
зование, отбрана, социална 
политика.

За разлика от предход-
ни години обаче, когато 
финансите на държавата 
се планираха на минус, за 
идната тя ще похарчи тол-
кова, колкото събере. Така 
през 2020 г. ще бъдат пре-
разпределени 46,8 млрд. лв., 
или 36,9% от прогнозния 
БВП. 

„Чуха се мнения, че 
твърде оптимистично 
виждаме развитието на 
икономиката. Бързам да 
отговоря на тези опасе-
ния. С така планираното 
разпределение на парите 
и при най-негативния сце-
нарий ще може да се от-
бележи разумно бюджетно 
салдо, съобразено с кри-
териите на Международ-
ната банка за развитие 
и растеж. Балансираният 
бюджет е удобният ин-
струмент за преминаване 
през евентуални несгоди“, 
защити макрорамката ми-
нистърът на финансите 
Владислав Горанов по вре-
ме на дебата в Народното 
събрание.

Според председателя 
на парламентарната Ко-
мисия по бюджет и финан-
си (КБФ) Менда Стоянова 
Бюджет 2020 отговаря 
на определението „пове-
че от същото“. „Полити-
ката, която се води от 
правителството на ГЕРБ, 
е политиката на негова-
та предизборна програма 
и тази на коалицията на 
правителството. Нормал-
но е тя да се надгражда с 
приоритетите, които са 
предварително обявени за 
всяка следваща бюджетна 
година“, каза Стоянова. 

От парламентарната 
трибуна колегата й от 

ГЕРБ Александър Иванов 
каза, че Бюджет 2020 е 
„колкото повече, толкова 
повече“, което Йордан Цо-
нев от ДПС перифразира 
на „още от същото, пове-
че от същото“. Позицията 
на ДПС е, че трябва да има 
реформи, които да бъдат 
финансирани от бюджета, 
а председателят на ПГ 
„БСП за България“ Корнелия 
Нинова съобщи, че между 
първо и второ четене ле-
вицата ще внесе алтер-
нативен бюджет, защото 
настоящият е бюджет на 
застоя. От „Воля“ подкре-
пиха макрорамката.

Предварителната рамка 
предвижда приходи от 
46,8 млрд. лв., което е с 
3,3 млрд. лв. повече 

в сравнение с очак-
ваното изпълнение през 
2019 г. Разходите са раз-

четени за същата стой-
ност, като те са само с 
около 900 млн. лв. повече в 
сравнение с тазгодишни-
те, в които обаче имаше 
голям еднократен разход 
за отбрана. Догодина се 
залага нулев дефицит на 
фона на сегашния недос-
тиг от 2,4 млрд. лв., или 
2% от БВП, който ще дос-
тигне през 2019 г. близо 
119 млрд. лв. (ръст 3,4%), а 
през 2020 г. се очаква БВП 
127 млрд. лв. (ръст 3,3%). 
Прогнозираната инфлация 
е 2,3%. 

Основните направле-
ния, по които ще дойдат 
допълнителните харчове, 
са повишаването на пенси-
ите и заплатите в образо-
ванието и на държавната 
администрация.

Общата сума на нуж-
ните средства за пенсии, 
краткосрочни обезщете-
ния, службите по социално 

осигуряване и предоставе-
ните трансфери за 2020 г. 
е 12,5 млрд. лв. От 1 юли 
2020 г. хората в извънтру-
доспособна възраст ще 
получат с 6,7 на сто на-
горе. Средният размер на 
пенсиите се предвижда да 
достигне 412,28 лв., а та-
ванът остава 1200 лв. 

Запазва се стойността на 
осигурителните вноски 
за фондовете на ДОО от 
2019 г., 

а също и съотношения-
та между осигурителите и 
осигурените.

За 2020 г. не са догово-
рени минимални прагове. 
Без налагане на админи-
стративно увеличение на 
минималния осигурителен 
доход (МОД) и при планира-
но увеличение на минимал-
ната работна заплата с 
8,9 на сто средното увели-
чение на МОД през 2020 г. 
е около 5,4%. За 2020 г. не 
се внася фонд „Гарантира-
ни вземания на работници-
те и служителите“.

А к т у а л и з и р а н а т а 
средносрочна бюджетна 
прогноза за периода 2020 - 
2022 г. предвижда увеличе-
ние на 610 лв. на размера на 
минималната работна за-
плата от 1 януари 2020 г. 
Данъци и осигуровки няма 
да се променят. Запазва 
се и максималният осигу-
рителен доход - 3000 лв. 

Планиран е 10% скок на 
заплатите в държавната 
администрация. В бюдже-
та на Министерството на 
образованието и науката 
ще има около 610 млн. лв. 
повече от заложените за 
текущата година. Около 
360 млн. лв. от тях ще са 
за по-високи възнагражде-
ния на учителите с малко 
повече от 20%. Просвет-
ният министър Красимир 
Вълчев отбеляза, че веро-
ятно ще има и 

целеви средства за модер-
низация на ученическите 
общежития,

както и за обновяване 
на кабинетите. За здраве-

опазване ще има половин 
млрд. лв. повече, от тях 
10 млн. лв. за инвести-
ции в Спешната помощ, а 
30 млн. лв. за нова детска 
болница, за която в следва-
щите три години са зало-
жени общо 100 млн. лв.

Интересно е, че за 
първи път от няколко го-
дини има намаление на 
капиталовите разходи до 
6,55 млрд. лв. За 2019 г. те 
се очаква да достигнат 
7,9 млрд. лв., но към края на 
второто полугодие изпъл-
нението им е едва 23%. По 
принцип по това перо се 
разходва ударно в края на 
годината, но въпреки това 
рядко заложената сума се 
реализира, затова според 
финансовия министър Вла-
дислав Горанов не може да 
се говори, че ще се харчат 
по-малко пари за ремонти. 
Напротив, по думите му 
един от приоритетите 
наред с образованието е 
именно инфраструктура-
та. По-сериозната инвес-
тиция тук са планираните 
100 млн. лв. за детската 
болница. 

За общините са пред-
видени 4,203 млрд. лв., кое-
то е с 456,8 млн. лв. повече 
при следното разпределе-
ние – обща субсидия за де-
легираните от държавата 
дейности – с 418,8 млн. лв., 
изравнителната субсидия 
– с 13 млн. лв., трансфери-
те за зимно поддържане 
и снегопочистване – с 5 
млн. лв., целевата субсидия 
за капиталови разходи – с 
20 млн. лв.

Относно средствата 
за общините министър 
Владислав Горанов заяви, че 
по време на предизборна-
та кампания се е наслушал 
на идеи за намаляване на 
местните данъци. Той от-
чете, че приходите от да-
нъци върху недвижими имо-
ти към края на септември 
са в размер на 270 млн. лв., 
и призова кметовете да 
са по-активни в събиране-
то им. „Искаме да имаме 
модерна инфраструктура 
в населените места и да 

Тол таксите стават основен източник за финансиране на инфраструктурата

 Заплатите в бюджетната сфера растат сред-
но с 10%

 В сектор „Образование” увеличението е двойно
 Минимална работна заплата става 610 лв., кое-

то е почти 9% допълнително
 Минималната пенсия нараства от 220 лв. до 

234 лв., а средната ще се повиши с 8% до 413 лв. от 
1 юли 2020 г.

 МОД на самоосигуряващите се увеличава до 
610 лв. 

 Удължава се с два месеца необходимата въз-
раст и осигурителен стаж за придобиване на право 
за пенсия

 Бюджетът на Здравната каса е с около 400 
млн. лв. повече

 Повишава се целевата субсидия за подпомагане 
на общините от 4-та и 5-а категория за подобряване 
състоянието на социалната и техническата инфра-
структура до 50 хил. лв. на кметство

 Променя се механизмът за разпределение на 
трансфера за зимно поддържане и снегопочистване 
на общинските пътища

 Максималният осигурителен праг се запазва 
на 3 хил. лв.

 Размерът на държавната субсидия за един по-
лучен действителен глас от политическа формация 
остава 1 лв.



19ТЕМАпетък, 15 ноември 2019 Ñòðîèòåë

плащаме от 20 до 50 лв. да-
нък за имот в столицата, 
който струва 150 хил. лв. 
В нито една държава не е 
така“, отбеляза Горанов по 
време на дебатите в КБФ. 
Като основна задача в бю-
джета той 

залага повишаване на 
приходите и справяне със 
сенчестата икономика.

Планираният размер на 
общите приходи от 46,8 
млрд. лв. ги прави рекордно 
високи - това е приблизи-
телно колкото целия бру-
тен вътрешен продукт, 
произведен в България през 
2005 г. (47 млрд. лв.). 

Очакваният от пра-
вителството растеж на 
постъпленията спрямо 

2019 г. е 7,5%, като по 
този начин относителни-
ят им дял в БВП ще дос-
тигне 36,9%, при 36,7% от 
БВП през 2019 г. Данъчни-
те постъпления трябва да 
достигнат 26,1 млрд. лв., 
при 23,1 млрд. лв. за насто-
ящата. Най-значимите из-
точници на приходи оста-
ват ДДС (11,7 млрд. лв.), 
социално-осигурителните 
вноски (8,1 млрд. лв.) и ак-
цизите (5,7 млрд. лв.). 

Увеличение има и на не-
данъчните приходи – пред-
вижда се през 2020 г. те да 
са в размер на 6,78 млрд. лв., 
при 6,42 млрд. лв. за тази 
година. Основен принос за 
нарастването им ще имат 
приходите от концесии, 
които се  очаква да достиг-
нат 803,1 млн. лв., при едва 

139,7 млн. лв. през 2019 г. 
Причината за това е включ-
ването на първоначалното 
възнаграждение от 660 млн. 
лв., което ще постъпи от 
концесията на летище Со-
фия, процедурата за което 
трябва да бъде финализира-
на през 2020 г. За периода 
2020 - 2022 г. 

мярка с най-голям ефект 
ще е тази с въвеждането 
на тол такса,

като за 2020 г. так-
сите ще са 450 млн. лв., 
а през 2021 г. ще има до-
пълнително увеличение на 
планираните постъпления 
със 150 млн. лв.

Заложеният размер 
на приходите от помо-
щи и дарения е приблизи-

телно 2,7 млрд. лв., при 
2,2 млрд. лв. през 2019 г. 
Разликата от над 460 
млн. лв. се дължи на по-
стъпления от чужбина, 
свързани с усвояването на 
средствата от фондовете 
на ЕС. Предвидената сума 
през 2020 г. е близка до 
първоначалната прогноза 
за размера им през 2019 г.

И през 2020 г. най-бога-
тото ведомство ще е МВР 
с близо 1,7 млрд. лв. бю-
джет, следвано от Минис-
терството на отбрана-
та с 1,5 млрд. лв. Въпреки 
това според министъра на 
вътрешните работи Мла-
ден Маринов по отношение 
на издръжка и капиталови 
разходи нуждите са мно-
го по-големи. Той все пак 
заяви, че е доволен, защо-

то с предоставените му 
пари ще успее да поддържа 
щата на ведомството. 

Очаква се държавният 
дълг да намалее от 18,6% 
от БВП в края на 2019 г. 
на 17% в края на 2020 г. 
Вноската на страната 
ни към общия бюджет на 
ЕС ще бъде в размер на 
1,4 млрд. лв. 

Бизнес и синдикати под-
крепят с препоръки.

Парите на държавата 
за 2020 г. са бюджет на 
инерцията, твърди бизне-
сът. Но все пак работода-
тели отчетоха като добра 
стъпка да не се променят 
данъците в следващите 
три години. Точно обратно-
то искат от синдикатите 
- въвеждане на необлагаем 
минимум за хората с най-
ниски доходи. Te застанаха 
зад по-високите заплати 
на учителите и в админи-
страцията. Според бизне-
са обаче увеличението с 
10% на възнагражденията 
в бюджетната сфера не е 
заслужено с по-добри резул-
тати. Все пак и от двете 
страни подкрепиха макро-
рамката с препоръки. 

„Имаме добра данъч-
на система. Тази стабил-
ност и предсказуемост за 
бизнес средата е важна за 
развитие на икономиката. 
Що се отнася до полити-
ката по доходите, тя е 
отчасти прекалено амби-
циозна, имайки предвид и 
факта, че държавната ад-
министрация няма да бъде 
оптимизирана. Бюджетни-
ят сектор е много нате-

жал. Всички тези плащания 
трябва да бъдат изработе-
ни в реалната икономика, 
където такова увеличение 
няма да бъде постигнато“, 
коментира председателят 
на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустри-
алния капитал в България 
Васил Велев. Според него 
хората, които ще трябва 
да изработят този ръст 
за бюджетния сектор, ре-
ално ще имат по-малко уве-
личение. 

От КТ „Подкрепа“ за 
пореден път настояха да 
се въведе необлагаем ми-
нимум за минималната 
работна заплата, като 
възразиха срещу замразя-
ването на социалните пла-
щания, заложено в Бюджет 
2020. При обсъждането 
в Националния тристра-
нен съвет експертът на 
синдиката Ваня Григорова 
заяви, че едва половината 
от българските деца полу-
чават надбавки. „Това е не 
защото правителството 
мрази децата, а защото 
трябва да има повече при-
ходи. Но за да има повече 
приходи, трябва да се об-
ложат високодоходните 
групи и бизнесът. Това е 
причината, поради която 
ние настояваме за увелича-
ване на данъците за тези 
групи лица“, добави тя. Спо-
ред финансовия министър 
Владислав Горанов обаче 
„дебатът за демографска-
та политика не трябва да 
се свежда до даването на 
пари, тъй като концептуал-
но нито едно дете не тряб-
ва да бъде раждано заради 
икономически стимули“.

Чухме много критики по от-
ношение на фискалната рамка 
за 2020 г. Аз обаче бих окачест-
вил липсата на изненади там 
като добра новина. Това показ-
ва, че благодарение на усилията 
на мнозинството, подкрепящо 
правителството, ние успяваме 
за пръв път от доста години 
да поддържаме предвидимост в 
политиките, които сме заявили 
още в началото на нашия упра-
вленски мандат. 

2020 г. се очаква държавни-
ят дълг да намалее от 22,2 на 20 
млрд. лв., с което страната ни ще 
е третата с най-нисък дълг в ЕС. 
С така предложената рамка Бълга-
рия изпълнява ангажиментите си за 
запазване на фискалната стабил-
ност. Не променяме параметрично 
данъчната система. Даваме въз-
можност за устойчиво развитие на 
икономиката. Не увеличаваме дела 
на намеса на държавата в нея.

Част от упреците бяха, че в 
проекта не се съдържат реформи. 
Но и много пъти съм казвал – бю-
джетът не прави реформи. Те се 
извършват от съответните ми-
нистерства и сектори. За мен е 
постигнат максимален баланс на 

гъвкавост в ръцете на изпълнител-
ната власт дотолкова, доколкото и 
сега внушенията за харчене на пре-
изпълнението на приходите са фак-
тически неверни. Преизпълнението 
отива в увеличение на баланса, най-
малкото поради обстоятелството, 
че разходната част не може да 
бъде надхвърлена без актуализация 
на макрорамката.

Друг е въпросът – и тук винаги 
можем да търпим критики, че мо-
жем да бъдем по-добри в ефектив-
ността на разходите.

Извън модернизацията на арми-
ята и проектите по еврофондовете 
могат да се очакват такива в об-
ластта на пътната инфраструкту-
ра. Голяма част бяха авансово одо-
брени – от правителството беше 

разрешено на АПИ да стартира 
подготовката на обекти, които 
ще се изпълняват през следващи-
те няколко години и които по наша 
оценка са жизненоважни. Такива 
са Южната дъга на Софийския 
околовръстен път, който свързва 
жк „Младост“ с автомагистрала 
„Тракия“, връзката на Дунав мост 2 
при Видин с АМ „Хемус“, довършва-
нето на „Хемус“, като тепърва ще 
се проектира и търси финансиране 
за отсечката между Велико Търно-

во и Търговище, както и връзката с 
Русе и Дунав мост 1. Всичко това 
залагаме да бъде финансирано от 
една работеща тол система, която 
би трябвало да стартира началото 
на пролетта. 

Изпълнението на бюджета за 
2019 г. все още не ни дава насока 
дали ще е възможно продължаване 
на АМ „Хемус“ след Велико Търно-
во, но ако да, лично аз ще настоя-
вам за решение, тъй като това за 
мен са най-смислено изхарчените 
средства. Аз наистина вярвам, че 
изграждането на подобна магис-
трала ще доведе до увеличаване на 
интереса на инвеститори към ре-
гиона и ще подобри икономическото 
състояние на Севера.

Министърът на финансите Владислав Горанов: Емил Караниколов, 
министър на икономиката:

Чисто икономическите 
показатели за тази година 
ни дават спокойствие, че 
бюджетът ще е изпълним 
и за следващата. Една ре-
форма не може да се случи с 
едни пари и с един бюджет. 
Когато говорим за рефор-
ми, трябва ясно да си от-
говорим на следния въпрос 
– дали само държавата и 
институциите й са тези, 
които трябва да искат про-
мени. Защото, когато запо-

чнем такива в отделни сектори, много често част от 
обществото не е съгласно.

Считам, че в бюджета има реформи, има завише-
ние и в приходната, и в разходната част, а и съм си-
гурен, че ние сме готови да посрещнем това забавяне 
в икономиката, което се наблюдава в последните ня-
колко месеца. Повтарям, България може да отговори 
на всякакви забавяния в икономиката. 

Икономическите показатели се завишиха в послед-
ните няколко месеца, българската икономика работи 
стабилно, но ние сме част от нещо голямо. Това, кое-
то държавата трябва да осигури, за да налее свежи 
пари в икономиката, е примерно средства за инфра-
структурни проекти. Наистина имаме изготвен ба-
лансиран и работещ бюджет.
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Тихомир Станев

Бонд гаранциите са 
като „еднопосочни биле-
ти“, сключват се и с тях 
изпълнителите се движат 
само напред към подписва-
не на договора за възлага-
не, получаване на аванса и 
проектът може да стар-
тира... Това е масовата 
практика, но е добре да 
обърнем внимание и какво 
има „зад завесата“. Добре 
е да знаем как са констру-
ирани и какви други функ-
ции изпълнява застрахов-
ката за изпълнителите 
по обществената поръч-
ка (ОП). Затова трябва да 
потърсим отговорите на 
следните въпроси:

-  Какво казват за-
с т р а х о в а т е л и т е  з а 
сключването на бонд га-
ранциите?

- Какво е действието 
на бонд гаранциите?

- Как се прекратяват 
бонд гаранциите?

Нека да ги разгледаме 
един по един:

1. Какво казват застрахо-
вателите за сключването 
на бонд гаранциите?

Важно! При сключване 
и по време на застрахов-
ката за изпълнителя въз-
никват задължения за обя-
вяване на обстоятелства, 
които са му известни и са 
от значение за риска. 

Застра ховката  се 
сключва въз основа на 
попълнен от кандидата 
въпросник-предложение, в 
който той посочва всич-
ки обстоятелства, които 
са му известни и са от 
значение за риска. Нераз-
делна част от въпросник-
предложението за застра-
ховане са и изисканите 
необходими документи – 
отчет за приходи и разхо-
ди, баланс, ценова оферта, 
предварителен договор, 
писмо – покана за сключ-
ване на договор, и др.

Още на ниво подава-
не на документацията 
изпълнителят трябва да 
подаде актуалните дан-
ни, които се изискват от 
него, защото застрахова-
телят може да прекрати, 
да измени или да откаже 
плащане на обезщетение, 
ако не са спазени тези ус-
ловия.

В случай че изпълните-
лят съзнателно и неточно 
е обявил или е премълчал 
обстоятелство, при нали-
чието на което застрахо-
вателят не би сключил 
застрахователния дого-
вор, ако е знаел за него, 
застрахователят може да 
прекрати договора в едно-
месечен срок от узнаване 
на обстоятелството, 
като задържи платените 
премии. 

В случай че съзнател-
но неточно обявеното 
или премълчано обстоя-
телство е от такъв ха-
рактер, че застраховате-
лят би сключил договора, 
но при други условия, той 

може да поиска изменение-
то му. В случай че предло-
жената промяна не бъде 
приета от изпълнителя в 
съответния срок от полу-
чаване на предложението 
за промяна, договорът се 
прекратява, като застра-
хователят задържа пла-
тените премии.

Ако съзнателно не-
точно обявеното или пре-
мълчано обстоятелство 
е оказало въздействие 
за настъпването на за-
страхователно събитие, 
застрахователят може 
да откаже плащането на 
обезщетение.

Важно! При настъпва-
не на застрахователното 
събитие преди изменение-
то или прекратяването 
на договора застрахова-
телят не може да откаже 
плащане на обезщетение, 
но може да го намали съ-
образно съотношението 
между размера на плате-
ните премии и на преми-
ите, които трябва да се 
платят според реалната 
рискова ситуация. 

Формата на застра-
хователния договор е за-
страхователна полица 
заедно с приложените и 
представляващи нераз-
делна част към нея Общи 
условия, както и докумен-
тите, пораждащи гаран-
тираното задължение. 
Такива са Споразумение 
за регресни права или За-
пис на заповед, издаден 
от изпълнителя в полза на 
застрахователя, за обез-
печаване на вземанията 
му в случай на плащане по 
гаранцията. Договорът за 
застраховка е в сила след 
заплащане на договорена-
та премия в него. 

Важно! Застрахова-
телната полица се издава 
в три еднакви екземпляра, 
като един от тях се връч-
ва на бенефициента и до 
крайния срок на покрити-
ето остава при него.

2. Какво е действието на 
бонд гаранциите?

Действието на за-
страхователния договор е 
за 12 месеца. Той може да 
се сключи и за срок, раз-
личен от 12 месеца по за-
дадени дати спрямо изис-
кванията на възложителя. 

Застра ховката  се 
сключва за срока на за-
дължението на изпъл-
нителя по гаранцията, 
има действие от 00:00 
часа на деня, посочен в 
застрахователния дого-
вор за начало, при усло-
вие че е платена цялата 
застрахователна премия 
или първата вноска от нея 
при уговорено разсрочено 
плащане. Застраховката 
изтича в 24:00 часа на 
деня, посочен в полицата 
за край на застраховател-
ния договор. 

Често се налага възло-
жителят да удължи срока 
на изпълнение на проекта. 
В тези случаи при удължа-
ване срока на гаранцията 
застрахователят по своя 
едностранна преценка 
може да приеме удължа-
ването на срока на за-
страховката по силата 
на добавък към полица-
та, подписан по реда за 
сключване на нов застра-
хователен договор, като 
начисли допълнителна 
застрахователна премия. 

По време на действие 
на договора изпълнителят 

е длъжен да обяви пред 
застрахователя всички 
новонастъпили обстоя-
телства, за които при 
сключването на договора 
застрахователят е по-
ставил писмено въпрос. 
Обявяването на обстоя-
телствата трябва да се 
извърши незабавно след 
узнаването им. 

Важно!  Застрахов-
ката е валидна само по 
отношение на изрично 
посочените и ясно инди-
видуализирани в полицата 
задължения на застра-
ховащия. Промени по за-
страхователния договор 
се правят чрез издаване 
на анекс или добавък към 
основната полица и след 
писменото съгласие на 
страните.

 3. Как се прекратяват 
бонд гаранциите?

Застрахователят има 
право на предсрочно пре-
кратяване на застрахов-
ката при неизпълнение на 
задълженията от страна 
на застрахования, при ус-
ловията на чл. 363 от Ко-
декса за застраховане:

– Чл. 363. (1) Ако лице 
по чл. 362, ал. 1 съзнател-
но е обявило неточно или 
е премълчало обстоятел-
ство, при наличието на 
което застрахователят 
не би сключил договора, 
ако е знаел за това обсто-
ятелство, застраховате-
лят може да прекрати 
договора. Той може да уп-
ражни това право в едно-
месечен срок от узнаване 
на обстоятелството.

– (2) В случая по ал. 1 
застрахователят задър-
жа платената част от 
премията и има право да 
иска плащането й за пери-
ода до прекратяването на 
договора.

Застрахователната 
полица може да се прекра-
ти и в следните случаи: 

– По взаимно съгласие 
на страните, изразено 
писмено; 

– От всяка от страни-
те с 15- или 30-дневно пре-
дизвестие, но само при из-
рично писмено съгласие от 
страна на бенефициента;

– От застраховащия 
или от застрахования с 
писмено уведомление, като 
прекратяването е в сила 
от датата на получаване 
от застрахователя на уве-
домление за прекратяване. 
В този случай прекратява-
щата страна е длъжна да 
върне на застраховате-
ля оригиналната полица 
(всички екземпляри от нея, 
когато е издадена в повече 
от два оригинални екзем-
пляра) и всички прилежащи 
документи към нея. 

При предсрочно прекра-
тяване на застраховател-
ния договор от застрахо-
вателя същият връща на 
застраховащия част от 
платената застрахова-

телна премия, пропорцио-
нална на неизползвания 
остатък, като от нея се 
приспадат направените 
разходи от застрахова-
теля. 

Застрахователният 
договор се прекратява и 
при изчерпване на лимити-
те на отговорност по за-
страховката в резултат 
на изплатени обезщете-
ния или при отпадане на 
застрахователен интерес. 

Важно! При предсроч-
но прекратяване на за-
страхователен договор, 
по който са изплатени или 
предстои да се изплащат 
обезщетения, частта от 
премията за неизтеклия 
срок на застраховката не 
се връща, а неиздължена-
та премия за времето на 
прекратяването на за-
страховката се дължи от 
изпълнителя или се удър-
жа от предстоящото за 
изплащане обезщетение.

Заключение

Всяка бонд гаранция 
има конструкция, по която 
е сглобена, за да може да 
изпълни своята основна 
функция – да гарантира 
пред възложителя, че из-
пълнителят ще изпълни 
договора. 

Сключването, дейст-
вието и прекратяване-
то на бонда са три фази, 
които дават гъвкавост 
на страните в цялостния 
процес по гарантиране 
пред възложителя. Прак-
тиката показва, че почти 
не се стига до третата 
фаза за прекратяването 
на бонд гаранциите. Най-
често всичко се случва при 
сключването и действие-
то на застрахователния 
договор. Това е и основни-
ят замисъл на бонд гаран-
циите.

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

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.

Снимка Румен Добрев
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Кремиковският ма-
настир, „Перперикон“, 
термите на античен 
Диоклецианопол (днеш-
на Хисаря) и тракийска 
гробница край Казанлък 
са сред обектите, които 
ще бъдат облагородени 
със средства от Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“) , 
съобщиха от МРРБ. За 
целта общините София, 
Казанлък, Кърджали и Хи-
саря кандидатстват с 
проекти за общо над 31 
млн. лв. за реставрация, 
социализиране и пови-
шаване на туристиче-
ския потенциал на тези 
културно-исторически 
обекти с национално зна-
чение. 

С одобрението им 
ще бъдат разпределени 
над 40% от ресурса по 
процедурата „Развитие 
на туристически атрак-
ции“, който е в размер на 
98,5 млн. лв. Припомняме, 
че този програмен пери-
од туристически обекти 

получават безвъзмездни 
средства от „ОПРР 2014 
– 2020“, като могат да се 
възползват и от финан-
сови инструменти чрез 
Фонда на фондовете.

В Кремиковския ма-
настир се предвижда 
реставрация на стено-
писи, ремонт на покрива 
и дренажа на среднове-
ковната църква „Свети 
Георги“, както и социа-
лизация на археологи-
чески структури. Ще 
бъде изградено северно 
манастирско крило, в 
което ще се обособят 
информационен център, 
музейна експозиция, ма-

герница, параклис и кам-
банария, работилници за 
производство на сладка 
и сиропи, обучение на ла-
герници и посетители в 
изработката на сувени-
ри. Така ще се създаде 
цялостен нов туристи-
чески продукт, който да 
съчетае културните и 
духовни ценности с при-
родните забележително-
сти.

Проектът „Светът 
на траките“ на община 
Казанлък е за консерва-
ция, реставрация и со-
циализация и изгражда-
не на велосипедна алея 
от Крън до Шипка. Ще 

се строи и туристиче-
ски комплекс, който ще 
има функцията на ин-
формационен център и 
ще изпълнява ролята на 
портал за посещение на 
Долината на тракийски-
те царе. Той ще разпола-
га с многофункционална 
зала с 3D виртуална ре-
алност, с възможност за 
организиране на различни 
събития, занаятчийски 
ателиета и конферентна 
зала. В комплекса ще има 
и тронна зала – музей, за 
който ще бъдат доста-
вени восъчни фигури на 
тракийски владетели.

Проектът „Антични-

ят град Диоклецианопол 
(гр. Хисаря) – перлата 
на провинция Тракия на 
балнеолечението в рим-
ската империя“ включва 
три обекта – южната 
порта на Диоклециано-
пол, термите и северо-
източната ъглова кула. В 
тях ще бъдат изпълнени 
консервационно-рестав-
рационни и строително-
монтажни работи за по-
добряване на цялостния 
туристически продукт 
с допълнени мерки за ин-
терпретация и информа-
ция относно историята 
и значението им.

В археологическия 

комплекс „Перперикон“ 
също ще се изгражда ту-
ристическа инфраструк-
тура. По процедурата 
по-рано тази година бяха 
отпуснати 8,2 млн. лв. за 
реставрация, адапта-
ция и възстановяване на 
Синагогата във Видин 
и околното й простран-
ство, с което компле-
ксът ще бъде превърнат 
в атрактивна туристи-
ческа и културна дести-
нация.

Проекти за остатъка 
от ресурса в размер на 
59 млн. лв. могат да се 
подават до 31 декември 
2021 г.

В Добрич започва реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в девет 
села с подкрепа на Програмата за разви-
тие на селските райони (ПРСР), съобща-
ват от кметската управа. Спечеленият 
ресурс по проекта за строителните ра-
боти е 1 106 000 лв. 

В най-голямото село в общината – 
Стожер, ще бъде рехабилитирана улица 

Напредва ремонтът на възловото 
кръстовище на улиците „Хаджи Димитър“ 
и „Самуил“ в Плевен, съобщиха от община-
та. Обектът е включен в инвестицион-
ната програма за тази година, като са 
осигурени 115 000 лв.

Дейностите предвиждат изпълнение 

Община Бургас започна строител-
ството на нов Дневен център за подкре-
па на деца с увреждания и техните се-
мейства. Сградата ще бъде на 2 етажа 
и ще е разположена в двора на Помощно 
училище „Отец Паисий“, като капаците-
тът й ще бъде 30 места. Предвидено е 
изграждане на салон за лечебна физкулту-
ра и рехабилитация, кабинет за психолог, 
логопед, зала за индивидуална и групова 
работа, психосензорна стая, зона за хра-
нене с трапезария, спални помещения за 
дневен отдих. Обектът трябва да е го-
тов през април 2020 г. 

Стойността на инвестицията е близо 
380 000 лв. Тя се реализира в рамките на 
проект по Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020“, по който община 
Бургас ще осигури необходимата социал-
на инфраструктура за разкриване на общо 
5 нови услуги в сферата на територията 
на общината.

www.roland-terex.com

ISO 9001:2015 certified by

www roland terex com

ИНОВАТИВНИ
СТРОИТЕЛНИ 
МАШИНИ

с дължина около 1200 м с много стара на-
стилка и кръпки, която преминава през 
силно застроен район. Предвижда се на 
пътния участък да бъде положен асфал-
тобетон, да се направи хоризонтална 
маркировка и да се монтират пътни зна-
ци. По проекта ще бъдат обновени общо 
десет улици и тротоари и в селата Пче-
лино, Победа, Котленци, Стефан Караджа, 
Овчарово, Черна, Фелдфебел Дянково и 
Бенковски.

на нова асфалтобетонова настилка в 
два пласта на цялото кръстовище, под-
мяна на бордюрите и тротоарите, кои-
то ще бъдат с бетонови плочи. Ще има 
и нова еднопосочна лента по ул. „Хаджи 
Димитър“ източно от кръстовището. 
Предвидено е обособяване на паркомес-
та по ул. „Цар Самуил“, южно от кръсто-
вището. 
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Машините решават проблема с недостига на работна ръка, 
както и с благополучието и безопасността на заетите
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Казарми с обща площ 
от 15 400 кв. м с 300 спал-
ни за 600 военнослужещи 
се изграждат във военно-
морската база Great Lakes 
в Илинойс с помощта на 
роботи, които могат да 
полагат тухли на всеки 
седем до десет секунди и 
да вдигат и подреждат бе-
тонни блокове с тегло до 
61 кг. Проектът на обща 
стойност 52 милиона до-
лара стартира през март 
и е планиран за завършва-
не през октомври 2020 г. 
Той бележи и дебютa в 
използването на роботи 
за строителната предпри-
емаческа компания Clark 
Construction Group. Робо-

тите MULE (Material Unit 
Lift Enhancer – машина за 
повдигане на материали) и 

SAM (Semiautomated Mason 
– полуавтоматичен зидар) 
са разработка на нюйорк-

ската компания Construction 
Robotics, създадена през 
2007 г. Това е първият 

строителен проект в САЩ, 
използващ технологиите 
MULE и SAM в тандем. 

Машините решават 
проблема с недостига на 
работна ръка, както и с 
благополучието и безопас-
ността на заетите.

Според Скот Питърс, 
президент и съосновател 
на Construction Robotics, на 
обекта се използват пове-
че от 130 MULE и 11 SAM 
роботи. Очакват се и до-
пълнителни машини, кои-
то в момента са във фаза 
на производство. Досега 
Construction Robotics е дос-
тавила „работници“ на над 
80 строителни комании, 
които са изградили повече 
от 93 000 кв. м стени. 

Цената на едно MULE е 
между 70 000 и 80 000 до-
лара, като експлоатация-
та е сравнително лесна. В 
изграждането на помеще-
нията „зидарът“ сграбчва 
80-сантиметрови тухли, 

специално проектирани 
от Oldcastle за целта, след 
което ги повдига и поставя 
на съответното място. 

Роботите SAM са по-
сложни. Изискват от три 
до пет дни обучение за 
работа с тях. Обикновено 
те се наемат за седмица, 
месец или повече. 

За момента производи-
телят не коментира цени-
те, защото всеки проект 
е индивидуален и изисква 
персонален софтуер. SAM 
може да бъде програмиран 
да полага тухли в сложни 
конфигурации и цветови 
последователности. От 
Construction Robotics твър-
дят, че той намалява раз-
ходите за труд с най-малко 
30%. 

Така все повече се на-
лага мнението, че робо-
тиката ще бъде по-често 
срещана на работните 
площадки за повтарящи се 
операции. 

Новата версия на фотоволтаич-
ните „керемиди“ на Tesla обещава да 
бъде най-добрата алтернатива за 
добиване на зелена енергия за домо-
вете. Те са проектирани така, че да 
изглеждат като традиционни, но все 
пак да генерират соларна енергия.

Tesla се включи във фотоволта-
ичната индустрия преди три години 
в партньорство със SolarCity, която 
по-късно придоби (през 2016 г). Но-
вата версия обещава да донесе при-
ятни промени на пазара. Тя е усъвър-
шенствана в няколко направления. 
На първо място по-лесна е за инста-
лиране от класическите покриви със 

соларни панели, 
като промяната 
би трябвало да 
направи монти-
рането на такъв 
покрив по-лесно 
и предпочитано. 
Изпълнителният 
директор на Tesla 
Илън Мъск опти-
мистично прогно-
зира, че компани-
ята ще може да завършва до 1000 
„слънчеви къщи“ седмично. Той обяс-
ни, че продуктът, който дебютира, 
е усъвършенстван до степента, в 

която е удобен, лесен за монтаж, 
траен и ефективен – и всичко това 
е достатъчно, за да бъде по-изкуша-
ващ от останалите видове покрив-
ни покрития.

Подобрена е енергийната „плът-
ност“, компонентите са редуци-
рани с цел по-добра ефективност, 
покривните ръбове са усъвършенст-
вани така, че вече не изискват вре-
меемка и майсторска намеса на мяс-
то. Изработени от закалено стъкло, 
керемидите са три пъти по-трайни 
от стандартните.

Очаква се соларните керемиди 
да се окажат най-търсени в райони 
с чести прекъсвания на електроза-
хранването или такива, където из-
общо няма електропреносна мрежа.

Със своята база за над 
12 000 служители в парка 
Менло на Сан Франциско, 
Калифорния, Facebook се 
превърна в една от най-
големите компании със 
седалище в района и това 
се оказа част от причини-
те за жилищната криза в 
района. В отговор на дъл-
гогодишни оплаквания нас-
коро Facebook обяви, че ще 
си партнира с щата и ще 
отпусне 1 милиард долара 
за изграждане на нови ком-
плекси.

С п о р е д  F a c e b o o k 
News room обещани ят 

1 млрд. долара ще бъде 
разделен на пет: 250 ми-
лиона долара ще отидат 
за разработване на жили-
ща със смесена употреба 
в партньорство с щата 
Калифорния, 150 милиона 
долара ще бъдат дадени 
на Фонда за бъдеще на 
залива за изграждането 
на къщички на достъпни 
цени в района, 225 милиона 
щатски долара ще бъдат 
използвани за създаване на 
около 1500 жилища в Мен-
ло Парк, закупени преди 
това от компанията; 350 
милиона долара ще помог-

нат за строителство в 
други градове с офиси на 
Facebook (включително 
Атланта, Бостън и Аш-
бърн, Вирджиния) и оста-
налите 25 милиона долара 

ще бъдат използвани за 
изграждане на жилища 
в земя, собственост на 
графство, за учители и 
други „основни работ-
ници“.

Румънските железници 
ще бъдат модернизирани 
с инвестиция от 638 ми-
лиона евро. Консорциум, 
състоящ се от френската 
компания Alstom, гръцката 
Aktor и румънските фир-
ми Arcada и Euroconstruct 
Trading’98, е спечелил тър-
га в северната ни съседка.

Офертата на обедине-
нието е в размер на 2,72 
милиарда леи (638 милиона 

долара, 573 милиона евро). 
Това заяви румънският 
оператор на железопътна 
инфраструктура CFR.

От всички средства 
над 80% ще отидат за ре-
хабилитацията на 28,2 ки-
лометра от линията меж-
ду Апата и Ката, част от 
участъка Брашов – Сиги-
шоара. Тези пари ще бъдат 
от ЕС по програмата за 
свързване на Европа (CEF). 
Остатъкът е гарантиран 
от държавния бюджет.

Договорът за възлага-
не на обществена поръчка 
ще бъде подписан от две-
те страни след законовия 
срок за обжалване.

Първоначално търгът 
беше спечелен през яну-
ари от турските компа-
нии Alsim Alarko и Makyol с 

оферта от 2,85 милиарда 
леи. След обжалвания оба-
че CFR преоцени оферти-
те и избра друг победи-
тел.

Трасето е част от 
коридора Рейн – Дунав на 
Трансевропейската транс-
портна мрежа (TEN-T). 
Проектът има за цел да 
подобри железопътната 
инфраструктура и над-
стройката в тези участъ-

ци, така че да се позволи 
пътническите влакове да 
се движат с максимална 
скорост от 160 км/час, а 
товарните – до 120 км/
час.

Рехабилитационни ра-
боти ще се извършват по 
мостове, подлези и туне-
ли. Също така ще бъдат 
направени реконструкции 
и в няколко железопътни 
гари, включително сигна-
лизация, оптични влакна и 
електрически инсталации.

Това е най-големият 
проект за модернизация на 
румънските железници от 
общо 7 такива, за който 
CFR е получил общо финан-
сиране от 1,13 милиарда 
евро (1,26 милиарда дола-
ра) по механизма на CEF 
през април 2018 година.
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ ОБЩИНИ 

Изнесена приемна 
на в. „Строител“ в 
ОП на КСБ – Кърджали

Василка 
Панайотова, 
кмет на гр. Шипка

Инж. Борис 
Недялков

ПЪРВА ФАЗА

13-ият кръг на 
Българска стро-
ителна футбол-
на лига се оказа 
фатален за някои 
от б ори,  кои то 
допуснаха загуби 
в актива си. Така завърши играта на „Пайп Сис-
тем“ – те бяха победени от „Монтаж Строителни 
Конструкции“ с 2:4. Головете за „монтажниците” 
отбелязаха Тодор Талков (2), Калин Митов и Тодор 
Кирилов, а двата за „Пайп“ - Милен Кръстев.

Селекцията на „Кондекс“ се наложи с 5:2 над 
„Джи Ди Инвест груп“ след хеттрик на Валентин 
Димитров и попаденията на Ангел Милев и Йордан 
Петров, които вкараха по веднъж. За „инвестито-
рите“ Димитър Иванов направи дубъл.

След серия от загуби „Джи Пи Груп“ най-после 
записа успех. Тимът се изправи срещу „Строител-
ния техникум“ и постигна краен резултат 6:1. Алек-
сандър Николов вкара 4 гола, а по един отбелязаха 
Добромир Иванов и Александър Пенев. Почетното 
попадение за „ветераните“ вкара Ивайло Стоилов.

С 6:1 приключи и мачът между „Марибор строй“ 
и „Бигла 3“. Мариборци отново бяха по-добрите на 
терена, като успехът дойде с точните удари на 
Кирил Донев (2), Огнян Милеков (2), Борислав Беши-
ров и автогола на Николай Гушлеков. За „Бигла 3“ се 
отчете капитанът на тима Иван Ангелов.

 „Главболгарстрой“ и „Инфра Холдинг“ си вкараха 
по две попадения и си поделиха по една точка. Дими-
тър Димитров бе точен за холдинга, а Евгени Коев 
и Георги Политов - за ГБС.

Най-оспорвания мач от кръга изиграха „Йони ДМ“ 
и „Виваком“. „Телекомът“ спечели с 4:3 в самия край 
на мача след победния удар на Александър Динев. 
Другите голове за „Виваком“ реализираха Костадин 
Трифонов (2) и Станой Бранков. За „Йони ДМ“ се раз-
писаха Велизар Василев (2) и Сашко Кирилов.

 „Каммартон България“ постигна лесен успех 
над „Бокал“ с 8:1. Четири от попаденията бяха на 
Кристиан Кирилов, Адриан Иванов записа хеттрик, 
а Ивайло Давидков - един гол. За бокалци вкара Емил 
Янков.

 „Щрабаг“ също инкасира 8 гола във вратата на 
„Теразид“. За победното 8:2 допринесоха Светослав 
Баич (4), Евгени Стоянов (3) и Волен Киров. За „ка-
нарчетата“ се отчетоха Юлиан Илиев и Емил Кен-
деров.

„Хоум Комфорт“ разгроми с 16:0 „Технопанел“. 
Цели десет от тях бяха на Стефан Терзиев, четири 
на Ивайло Боянин, а по един отбелязаха Красимир 
Кондев и Кирил Бозуков.

Вестник „Строител“

В условията на съвременния фе-
номен на плътно застрояване проек-
тантите са изправени пред сериозни 
архитектурни предизвикателства, 
свързани с необходимост на оригинал-
ни решения в рамките на съществува-
щи ограничения. 

Затова всеки забележителен при-
мер, създаден под влияние на много-
бройни изисквания, съчетаващ в себе 
си смелостта на обемните решения 
и стриктно отговаряне на съвремен-
ните архитектурни норми, си заслужа-
ва вниманието. В настоящия брой то 
е насочено към жилищна сграда в кв. 
„Слатина” и проект за кв. „Дървеница”, 
който пък е образец за това, че лако-
ничността, като една от съвремен-
ните художествени тенденции, може 
да издигне на преден план функционал-
ността на сградата и чистота на 
нейните обеми. Той е и отличен пример 
как минимализъмът на съвременните 
екстериори може да съчетае в себе си 
традиционни форми, интерпретирани 
в модерна стилистика и новаторски 
конструктивистски идеи. 

Оригинални решения при съще-
ствуващи ограничения 

Концептуалното решение на сгра-
да в квартал „Слатина“ произхожда от 
външните фактори и обкръжаващата 
среда. Денивелацията в имота, за кой-
то е проектирана, формира стръмен 
наклон на терена, падащ към уличната 
регулация. Поради този фактор зда-
нието е решено с многобройни тера-
си, вписани в обкръжаващата среда и 
следващи мястото. Те се разполагат 
на различни нива, като връзката им се 
осъществява с помощта на външните 
стълби. Трудността на овладяване на 
това пространство води до органич-
ни решения на ситуиране на обекта 
и създава предпоставки за различни 

живописни ландшафтни идеи. Благо-
дарение на добре измислено зониране в 
различните участъци на двора са обо-
собени уютни пейзажни мизансцени. 

Подходът към сградата се осъ-
ществява от северната страна, 
като следвайки терена, площадката 
пред централната врата е вдигната 
на полуниво. Входът е контрастно 
маркиран с разместените обеми, смя-
на на материалите и е подчертан с 
изящно скрито осветление. Формата 
на самата сграда е продиктувана от 
необходимостта на спазване на сани-
тарни и законодателни норми, свър-
зани с ослънчаването и нормативни 
отстояния. Генералната идея, прониз-
ваща целия образ на архитектурния 
обект, е въплътена в терасирането и 
изразителното разместване на обеми, 
контрастиращи помежду си с различен 
тип фактури. Спазено е равновесието 
на отделните части на структурата, 
създадена от разнообразни по визуал-
ната тежест елементи. В прецизно 
уравновесената динамичност на сгра-
дата се откроява вертикален обем на 
комуникация, който вкарва статич-
ност в композицията. Съвременните 
натурални материали, каквито са 
камък и дърво, стъклени лаконични па-
рапети и архитектурен геометризъм, 
подчертават нестандартността на 
идеята и архитектурните тенденции. 
LED осветлението ненатрапчиво и 
меко изглажда резките преходи между 
материалите. Просторните тераси 
предоставят голяма свобода за озе-
леняване, което допринася за хармо-
ничната визия на сградата и следва 
екологичните тенденции.

Лаконична стилистика за функцио-
нална естетика

Кв. „Дървеница“ в София се ха-
рактеризира с добре развита инфра-
структура, достъпност на градския 
транспорт, наличие на всичките видо-

ве обществено обслужване. При проек-
тирането на две жилищни сгради там 
проектантският екип взема решение в 
полза на лаконичната стилистика, коя-
то подчертава функционалната есте-
тика на съвременната архитектура. 

Архитектурните решения са за 
компактна форма, осигуряваща макси-
малната допустима плътност на за-
строяване, подземен гараж и общо 20 
апартамента, планировката на които 
съответства на пазарни и инвести-
ционни изисквания. 

Подходите към сградите и комуни-
кационните площи са проектирани от 
северната страна, като жилищните 
помещения са разположени откъм по-
благоприятните посоки. 

Цветовото оформяне е издържано 
в топлата гама, гарантираща визуа-
лен комфорт за обитателите. Бежо-
вите обеми изглеждат съвременно и 
стилно в съчетание с тъмнокафявите 
акценти от същата нюансова пали-
тра. Контрастните цветове зрително 
добавят динамика към архитектурния 
образ. 

Композиционната сдържаност на 
формите не прави сградата скучна, 
а по-скоро със своя минимален декор 
формира особено модерната визия. От-
личителната особеност е акцентира-
нето върху прозорците, с което допъл-
нително се подчертава контрастът 
между материалите - за рамките се 
използва цвят антрацит. 

Една от основните цели на про-
ектантите е да вкарат в жилища-
та възможно най-много естествена 
светлина, за което се осигуряват го-
леми стъклени повърхности. Прозорци-
те обединяват интериора с външна-
та среда, като осигуряват хармония 
за обитателите на апартаментите 
и създават илюзия за по-просторни 
обеми.

Към сградите са предвидени дво-
рове, ландшафното оформяне на които 
е с богато видово разнообразие, оси-
гуряващо живописен ефект от ранна 
пролет до късна есен. Организираните 
групи от декоративна дървесна и хра-
стова растителност създават инти-
митета за вътрешните дворни прос-
транства и носят допълнителен уют.

Проектите са дело на „АСА ПРО-
ДЖЕКТ“ ООД - проф. д-р арх. Иван 
Данов, д-р арх. Тихомира Костова, арх. 
Диана Осотова, арх. Петър Петров, 
арх. Фатма Мюмюн.

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 
статуетка на Уста Кольо 

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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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

Замъкът Пелеш се намира в подножието на Карпатите и 
покрайнините на град Синая, на около 130 км северно от Букурещ  

Поръчан от първия крал на Румъния, Карол I, строежът започва 
в 1873 г., а е завършен десетилетие по-късно. Това е първата в 
цяла Европа сграда с централно парно отопление, асансьор и дори 
вакуумни прахосмукачки във всяка от стаите. Разгърнат на  
3200 кв. м площ, той е решен в стил немски ренесанс, но с мотиви 
от готика, барок и рококо

Във външната фасада са преплетени каменни 
блокове, цветен мрамор и много резбовано дърво

Мистика лъха от всяко ъгълче на замъка Бран, известен като Замъка на 
Дракула – графа вампир от книгата на Брам Стокър. Близо до Брашов, той е 
много посещавана туристическа дестинация. Издига се на хълм над прохода 
Рукър – Бран, свързващ Трансилвания и Влашко

Доста по-скромен е 
разположеният на 200 
метра от Пелиш замък 
Пелишор. Той също е строен 
от Карол I и е бил подарен 
на неговия племенник 
- Фердинанд I, който е 
вторият румънски крал.
Стилът на архитектурата 
е модерн, а интериорът 
тук е като контрапункт 
на този в големия замък 
– изключително скромен 
и изчистен. За него има 
заслуга съпругата на 
Фердинанд – кралица Мария 
Сакскобургготска

160-те помещения днес 
са запазени като бляскав 
символ на монархията 
с много произведения 
на изкуството, които 
са сред най-добрите в 
Източна и Централна 
Европа - живопис, мебели, 
оръжия и доспехи, златни 
и сребърни изделия, 
изключителна стъклопис, 
гоблени и книги

Снимки Елица Илчева


