
Развитието на професионалното образование да бъде във фокуса на КСБ е препоръката 
на местната структура на организацията

Екип в. „Строител“

„Приветствам с добре дошли екипа 
на в. „Строител“ в Кърджали. Радвам 
се, че чрез страниците на изданието 
колегите ще могат да споделят акту-
ални за строителния бранш от региона 
теми“. Това заяви в началото на вто-
рата изнесена открита приемна на 
вестника председателят на Област-
ното представителство на Камарата 
на строителите в България в Кърджа-
ли и домакин на събитието инж. Емил 
Младенов. Срещата се проведе в кон-
ферентната зала на хотел „Арпезос“. 
В приемната се включиха членовете 
на Областния съвет на организация-
та инж. Джевдет Адем („Екип Холдинг“ 
ЕООД), инж. Бехчед Касим („Саварона“ 
ЕООД), инж. Мухаррем Али („Караман“ 
ООД), Панайот Панайотов („Графит Ко-
мерс“ ООД), Танер Емин („Ардастрой“ 
ЕООД), представители на Контролния 
съвет, на Регионалната структура 
на Националния клуб на строителите 
ветерани (РКСВ), на фирми членове на 
КСБ и на местната власт.

„Искам да благодаря за сърдечното 
посрещане и предавам поздрави към Об-
ластното представителство на КСБ в 
Кърджали от председателя на УС на Ка-
марата инж. Илиян Терзиев, както и от 
Съвета на директорите на в. „Стро-
ител“, каза на свой ред прокуристът 
и гл. редактор на изданието Ренета 
Николова. Тя връчи на инж. Младенов 
поздравителен адрес по повод Деня на 
строителя от името на СД на вестни-
ка и припомни, че идеята за откритите 
приемни е дошла вследствие на полити-
ката на ръководството на изданието 
да бъдат представени темите, които 
са на дневен ред за Областните пред-
ставителства и фирмите в различни-
те региони на страната.

 стр. 8-15

Стамен Янев, изп. директор на БАИ:
BG.121357Q/UБез добър строител няма     

успешна инвестиция

ИНТЕРВЮ  стр. 6-7

Определиха строителя  
на 13,2 км от АМ „Струма“ 
през Кресненското дефиле

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА  стр. 5
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Първият проект на програмата се очаква да е готов в края на март 2020 г.

Елица Илчева

Преодоляването на 
неравенствата между 
отделните райони ще 
бъде приоритет на бъ-
дещата „Оперативна 
програма за развитие 
на регионите 2021 - 
2027“. Основен фокус 
през следващия пери-
од ще бъде терито-
риалното разпределе-
ние на инвестициите 
съгласно нуждите на 
съответния район, 
като ще се търси ин-
тегрираният ефект. 
Това съобщи зам.-ми-
нистърът на регио-
налното развитие и 
благоустройството 
и ръководител на Уп-
равляващия орган на 
ОПРР Деница Николо-
ва по време на първо-
то заседание на те-
матичната работна 
група (ТРГ) за разра-
ботване на новата 
програма. Очаква се 
бюджетът за след-
ващия период да е 3 
млрд. лв., което е мал-
ко повече от парите 
за настоящия. Те ще 
бъдат разпределени 
по два основни прио-
ритета – с градско и 
с регионално направ-

ление. Инвестициите 
ще се осъществяват 
в съответствие с 
интегрирани тери-
ториални стратегии, 
разработени с широко 
гражданско участие 
и сътрудничество на 
заинтересованите 
страни, съответно на 
общинско или градско 
ниво и на регионално.

 „Очевидно е, че 
много постигнахме 
досега, имаме отче-
тените ефекти. Към 
края на 2015 г. прино-
сът на ОП „Региони в 
растеж 2014 – 2020“ 
към целия брутен въ-
трешен продукт е над 
1%. В бъдеще ще ра-
ботим интензивно в 

посока намаляване на 
дисбалансите между 
малки и големи насе-
лени места, за да се 
решават проблеми 
с миграцията както 
вътре в страната, 
така и навън“, каза 
Николова. Тя съобщи, 
че следващата ОПРР 
на практика ще пред-
лага нов политически 
модел. За целта ще 
се търси възможност 
за по-добро взаимо-
действие на публични-
те субекти с бизнеса 
и неправителствения 
сектор. Ключово ще 
бъде и координиране-
то с други програми 
на ЕС, за да имат и те 
принос към регионал-

ното развитие.
„Ние определено 

влизаме в следващия 
период още по-амби-
циозни, като гоним за 
цел да се наредим сред 
най-добрите в Европа 
по отношение на раз-
виващите се градове. 
За всеки проект ще 
се търси висока доба-
вена стойност, като 
главно ще се работи 
за територии с повече 
население, за да може 
да се развива то ико-
номически“, каза още 
зам.-министър Деница 
Николова.

По време на за-
седанието бяха об-
съдени и вътрешни 
правила за дейност-

та на тематичната 
работна група, както 
и представена инфор-
мация за предвари-
телната подготовка. 
Участниците бяха 
запознати и с напре-
дъка в изготвянето 
на стратегическите 
документи за регио-
нално развитие за пе-
риода 2021 - 2027 г.

До 10 декември 
членовете на ТРГ ще 
могат да изпращат 
своите становища по 
представената визия 
за новия програмен пе-
риод. Следващото съ-
биране на работната 
група ще бъде в края 
януари.

Първият проект 
на  програмата се 
очаква да е готов в 
края на март 2020 г. В 
периода юли-септем-
ври финализираният 
текст ще бъде вне-
сен за обсъждане от 
Съвета за координа-
ция при управлението 
на средствата от ЕС 
в страната. Тя тряб-
ва да бъде одобрена 
от Министерски я 
съвет, преди да бъде 
изпратена за одобре-
ние от Европейската 
комисия.

Десислава Бакърджиева 

Отпада ограничението за финансира-
не само на сгради с до 35 самостоятелни 
обекта и така се разширява обхватът на 
допустимите за саниране жилищни блокове 
в по-малките общини бенефициенти по Опе-
ративна програма „Региони в растеж 2014 
- 2020“, съобщиха от МРРБ. Това ще стане 
възможно в края на ноември, когато ще бъде 
обявена третата процедура по програмата 
за енергийна ефективност в периферните 
райони. Насоките за кандидатстване по нея 
ще бъдат публикувани на интернет страни-
ците на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството и на „ОПРР 
2014 – 2020“.

28 са общините, които могат да канди-
датстват с проекти за повишаване на енер-
гийната ефективност в жилищни и админи-
стративни сгради. Допустими кандидати са 
Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал 
Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайлов-
град, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Ме-
здра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, 
Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Прова-
дия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, 
Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг.

„С отпадането на досегашното ограниче-
ние за финансиране на многофамилни жилищ-
ни сгради с до 35 самостоятелни обекта ще 
се облагодетелстват повече домакинства. 
Така ефектът от изпълнението на проекти-
те ще се усети от повече хора“, поясняват 
от ведомството. 

До момента по предходните две проце-
дури по „ОПРР 2014 – 2020“ са сключени 202 
договора за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ на обща стойност 
188 млн. лв. Чрез тях се реализират мерки за 
подобряване на енергийната ефективност на 
общо 683 сгради в 28-те общини.

Снимка Румен Добрев
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Мирослав Еленков
Емил Христов

В София се проведе 
Българо-китайски инфра-
структурен форум. В него 
участваха инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС на 
Камарата на строителите 
в България (КСБ), инж. Ни-
колай Станков, съветник в 
политическия кабинет на 
министъра на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството, Стамен Янев, изп. 
директор на Българската 
агенция за инвестиции, 
Фанг Kюйче, председател 
на Китайската асоциация 
на международните кон-
трактори (CHINCA), пред-
ставители на държавни 
институции и на бизнеса. 
Сред гостите от страна 
на КСБ бяха инж. Любомир 
Качамаков, член на ИБ и на 
УС на КСБ, председател на 
ОП на КСБ – София, и вице-
президент на Европейската 
федерация на строителна-
та индустрия (FIEC), инж. 
Благой Козарев, член на ИБ 
и УС на КСБ, Любомир Пей-
новски, член на УС на КСБ, 
инж. Мирослав Мазнев, изп. 
директор на Камарата, и Ре-
нета Николова, прокурист и 
главен редактор на в. „Стро-
ител“.

„С огромен респект сле-
дим успехите на китайска-

та строителна индустрия и 
се възхищаваме на впечат-
ляващите строителни по-
стижения, които се реали-
зират във Вашата страна. 
България е в етап на интен-
зивно изграждане на своята 
инфраструктура – пътна, 
енергийна, екологична, като 
възможностите за инвес-
тиции и за публично-частни 
партньорства в страната 

са сериозни. Убеден съм, че 
заедно можем да направим 
значими крачки за разви-
тие на сътрудничеството 
между нашите организа-
ции и страни в тази сфера. 
Считам, че българският и 
китайският строителен 
бизнес имат перспективи 
и като съвместно участие 
в проекти в трети страни, 
както и за реализацията на 

общи инициативи“, заяви в 
изказването си инж. Терзи-
ев. „Използвам случая да по-
твърдя желанието на КСБ 
за съвместни инициативи 
и проекти и пожелавам за-
едно да поставим основите 
на едно устойчиво и перс-
пективно партньорство“, 
каза още председателят на 
УС на КСБ.

Фанг Kюйче посочи, че 
целта на посещението на 
китайската делегация у нас 
е по-нататъшно изпълне-
ние на предложенията за 
сътрудничество, които са 
били направени по време на 
срещите на лидерите на 
двете страни. По думите 
му форумът ще помогне на 
китайските фирми да разбе-
рат спецификите на българ-
ския пазар, а родните компа-
нии ще установят директни 
контакти с тях.

„Искам да изразя задо-
волство от навременната 
организация на събитие-
то, защото в България се 
изграждат и предстои да 
бъдат построени редица 
инфраструктуртни обек-
ти. Същото важи и за целия 
Балкански полуостров“, под-
черта инж. Николай Стан-
ков. Той припомни, че през 
2018 г. са подписани пет 
споразумения за сътрудни-
чество със сериозни китай-
ски компании за някои про-
екти, като тунела под връх 
Шипка, автомагистралите 
„Черно море“, „Русе – Велико 
Търново“, „Хемус“ и скорост-
ния път Видин - Ботевград.

В изказването си Ста-
мен Янев изтъкна, че фо-
румът е показателен за 
добрите отношения между 
България и Китай, които 
могат да постигнат много 
повече. По думите му Бълга-
рия е сред държавите в ЕС с 
най-бързо развиваща се ико-
номика и с високо темпо на 
изграждаща се инфраструк-
тура.

Ден по-рано в сградата 
на КСБ се проведе работна 
среща между ръководства-
та на Камарата и CHINCA, 
на която присъстваха и 
представители на 13 круп-
ни строителни компании от 
Китай. По време на съби-
тието инж. Илиян Терзиев 
представи дейността на 
Камарата.

Фанг Кюйче благодари 
за гостоприемството и за 
възможността китайската 
делегация да се запознае 
със сектора в България. 
„Бих искал да изразя нашите 
благодарности за доброто 
сътрудничество с КСБ“, за-
яви той. Председателят на 

CHINCA също презентира 
работата на асоциацията, 
като обясни, че тя е сфор-
мирана от китайски инвес-
титори, изпълнители, фирми 
за трудова заетост и свър-
зани доставчици на услуги.

По време на срещата 
инж. Любомир Качамаков 
отбеляза, че на европейско 
ниво има резервираност по 
отношение на навлизането 
на китайски фирми на стро-
ителния пазар в ЕС. „Лично 
мое мнение е, че участие-
то на китайски компании 
в проекти в България, а и 
в Европа е неизбежно. Ро-
лята на КСБ е да направи 
полезно това участие, като 
защити интереса на бъл-
гарските строители. У нас 
има известен опит, не осо-
бено резултатен, в парт-
ньорства между фирми от 
двете страни. Надявам се 
колегите да са проучили спе-
цификата на нашия пазар, 
за да могат да се включват 
по-успешно в едно бъдещо 
сътрудничество“, допълни 
инж. Качамаков. 

Двете страни се до-
говориха за подписване на 
меморандум за сътрудни-
чество.

Повече по темата че-
тете в следващия брой на 
в. „Строител“.

Снимки в. „Строител“
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Елица Илчева

Две от комисиите в На-
родното събрание – правна-
та и тази по европейските 
въпроси и контрол на евро-
пейските фондове, гласуваха 
с почти пълен консенсус на 
различните парламентар-
ни групи Законопроекта за 
изменение и допълнение на 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), № 902-01-59, 
внесен от Министерския съ-
вет на 6 ноември 2019 г.

Поредните промени в 

ЗОП са предложени от Аген-
цията по обществени по-
ръчки и трябва да влязат в 
сила от 1 януари 2020 г. Те 

касаят няколко групи дей-
ности, като едната е свър-
зана с процеса на поетапно 
въвеждане на електронно 

възлагане на търгове от 
1 ноември 2019 г., което 
ще се реализира чрез цен-
трализирана електронна 
платформа. Внедряването 
й налага съществена коре-
кция в съдържанието в Ре-
гистъра на обществените 
поръчки (РОП) (чл. 36, чл. 
36а и нов чл. 36б), като за 
разлика от действащия след 
1 януари 2020 г. ще се пуб-
ликуват всички решения на 
възложителите, издавани в 
хода на процедурите за въз-
лагане независимо от вида 

на възложителя и на използ-
ваната от него процедура, 
съответно техника или ин-
струмент за възлагане. Из-
мененията засягат и поръч-
ките на ниски стойности, 
възлагани по реда на глава 
26. Предлага се освен обяви-
те за събиране на оферти в 
РОП да се публикуват и по-
каните до определени лица, с 
което се разширява публич-
ността. 

Друга група нови тек-
стове са свързани с конста-
тирана от Европейската 

комисия непълнота при въ-
веждане на едно от услови-
ята за т.нар. вътрешно (in-
house) възлагане, т.е. пряко 
възлагане на изпълнението 
на всякакви дейности без 
провеждане на процедура за 
обществена поръчка. 

Третата група предло-
жения в законопроекта каса-
ят изменения на действащи 
разпоредби, за прилагането 
на които е установена раз-
нородна практика поради 
различно разбиране от въз-
ложителите. 

Снимка Румен Добрев

Десислава Бакърджиева

Министерството на енергетиката 
обяви покана за набиране на проектни пред-
ложения за „Рехабилитация и модернизация 
на общинската инфраструктура - системи 
за външно изкуствено осветление на общи-
ните“ по програма „Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, енергийна сигур-
ност“, изпълнявана в рамките на Финансо-
вия механизъм на Европейското икономиче-
ско пространство 2014 – 2021 г.

Допустими кандидати по процедурата 
са общините, a техни партньори за изпъл-
нението на проектите могат да бъдат 
юридически лица от България или страните 
донори, както и международни организации. 
Общият размер на безвъзмездната финан-
сова помощ е 8,2 млн. евро. Бюджетът на 
всеки отделен проект може да бъде от 200 
хил. до 600 хил. евро. Няма изискване за съ-
финансиране от страна на кандидатите. 
Крайният срок за подаване на предложения 
е 5 март 2020 г. 

Мирослав Еленков

С повече от 13 млн. лв. ще се 
реновират основните сгради на 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Това 
стана ясно на нарочна прескон-
ференция, на която бе подписан 
договорът за проекта. На съби-
тието присъстваха Лъчезар Бо-
рисов, зам.-министър на иконо-
миката, проф. Асен Балтов, изп. 
директор на болницата, Карел 
Крал, регионален мениджър на 
ЧЕЗ България, Мартин Барту-
нек, управител на „ЧЕЗ България 
Инвестмънт“. Дейностите се 
финансират от „ЧЕЗ България 
Инвестмънт“. 

„В рамките на една година 
ще се извършат ремонти на 5 
сгради от лечебното заведение. 
Това са вътрешна клиника и кар-
диология, клиниката по урология, 
хирургията, травматологията 
и реанимацията“, посочи проф. 
Балтов. „През 2020 г. ще видим 

напълно нов облик на  УМБАЛСМ 
„Н. И. Пирогов“, каза той. Проф. 
Асен Балтов благодари на „ЧЕЗ 
България Инвестмънт“ за съ-
действието, като подчерта, че 
без тяхна помощ този значим 
проект не би могъл да се случи.

„Много съм щастлив, че 
подписваме този договор. 
Средствата ще се вложат в 
реконструкция и реновиране, 
което ще повиши енергийната 
ефективност на болницата и 
ще подобри условията както 
за пациентите, така и за меди-
цинския екип“, посочи Мартин 
Бартунек.

Карел Крал добави, че „ЧЕЗ 
България Инвестмънт“ финан-
сира на 100% разходите по про-
екта. По думите му компанията 
ще продължи да инвестира в 
подобни инициативи. „Този про-
ект е идеална симбиоза на две 
неща – енергийна ефективност 
и полза за гражданите на София 

и цяла България“ , изтъкна Крал.
„Искам да приветствам 

проф. Балтов и колегите от 
ЧЕЗ за това, че наистина са 
постигнали икономическа си-
нергия между две значими ин-
ституции в България“, посочи 
Лъчезар Борисов. „Проектът 
се осъществява по меморан-
дум, който е подписан преди 
време с Министерството на 
икономиката. Голяма част от 

ангажиментите в този инвес-
тиционен документ вече се из-
пълняват“, допълни Борисов. Той 
благодари и на двете страни и 
заяви, че се надява колегите му 
от ЧЕЗ да продължат да реали-
зират подобни проекти.

Вече е обявена обществена 
поръчка за избор на изпълнител 
на строително-монтажните 
работи и до края на ноември 
той ще стане ясен.

Снимка авторът
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Десислава 
Бакърджиева

Министър-председа-
телят Бойко Борисов ин-
спектира строителните 
дейности на обходния път 
на Габрово заедно с вице-
премиера Томислав Дон-
чев. Мащабният проект е 
разделен на 5 етапа и се 
изпълнява в две фази. Пър-
вата е в процес на реали-
зация и включва изграж-
дането на 4 участъка от 
обекта и етапна връзка 
с обща дължина 23,25 км, 
както и изработването 
на разширен идеен про-
ект за тунела под връх 
Шипка (3,22 км), за който 
АПИ обяви тръжна проце-
дура в края на октомври. 
Втората фаза е с дължина 
10,553 км обхваща строи-

телството на петия учас-
тък от обхода на Габрово, 
включително и на тунела 
под Шипка.

Проверката установи, 
че СМР по първата фаза 
са изпълнени на 95%. „Пре-

ди пет месеца това беше 
кал. Поне 5 - 6 километра 
е пробита планината и е 
поставен асфалт“, отбе-
ляза премиерът и добави, 
че пътят е стратегиче-
ски, тъй като е част от 

Трансевропейския кори-
дор 9. Борисов припомни, 
че през май т.г. работни-
ците взривяваха тунела, а 
днес осветлението вече е 
монтирано и се асфалти-
ра. „Изключително ценно е, 
че придобитият от стро-
ителните екипи опит по 
време на изграждането на 
обходния път на Габрово, 
който е със сложни съоръ-
жения във високопланински 
район, ще може да се полз-
ва и при други обекти“, из-
тъкна той.

На инспекцията ста-
на ясно още, че мостът, 
който е част от обходния 
път на Габрово, е завър-
шен на ниво конструкция и 
в момента се изпълняват 
довършителни работи - 
поставяне на тротоарни 
конзоли и парапет. Това 

е най-голямото стома-
нобетоново съоръжение 
в страната - с дължина 
640 м и отвор 160 м. По-
строен е по метода „кон-
золно бетониране“. Това 
е третият такъв мост 
у нас след виадукта на 
48-и км на АМ „Хемус“ и 
виадукта на пътя Подко-
ва – Маказа. На финална-
та права е работата по 
тунела с дължина 540 м, 
където вече е завършен 
монтажът на противопо-
жарния водопровод и из-
граждането на колектор-
ната система за опасни и 
запалими течности. Рабо-
ти се по осветлението и 
предстои полагане на ас-
фалт по трасето. 

Стойността на първа-
та фаза от обходния път 
на Габрово е 93 млн. лв., 

от които до момента са 
разплатени 73 млн. лв. Тя 
трябва да бъде завърше-
на до края на годината. 
Изпълнител на обекта е 
Консорциум „ПСВТ“, в кой-
то са „Хидрострой” АД, 
„Пътни строежи-Велико 
Търново” АД,  „Пътинжене-
рингстрой-Т” ЕАД. 

„Българските гражда-
ни имат нужда да карат 
по хубави пътища. Това е 
прекрасно за икономиката, 
за индустрията“, посочи 
Бойко Борисов. Той подчер-
та, че напредват и други 
важни инфраструктурни 
проекти у нас, като ав-
томагистралите „Хемус“, 
„Струма“ и ключови об-
ходни пътища. „Прекрасни 
строежи, хората не спи-
рат да работят“, обобщи 
Борисов. 

Десислава Бакърджиева

ДЗЗД „АПП Лот 3.2.1“ е опре-
делен за изпълнител на 13,2 км 
участък от автомагистрала 
„Струма“ през Кресненското 
дефиле – лот 3.2.1, съобщиха 
от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ). Председателят 
на Управителния съвет на АПИ 
Георги Терзийски подписа реше-
нието за класиране на участни-
ците в обществената поръчка 
само седмица след отварянето 
на ценовите оферти на кандида-

тите. Обявената стойност от 
„АПП Лот 3.2.1“, в което са „Гро-
ма Холд“ ЕООД, „Европейски Пъ-
тища“ АД, „Водно строителство 
– Благоевград“ АД, „Пътпроект“ 
ЕООД и „Вахостав-СК“ а.с., е 
599 999 903,90 лв. с ДДС.

Лот 3.2.1 е отсечка от АМ 
„Струма“ между Кресна и Круп-
ник. Това е платното в посока 
Кулата – София, което ще пре-
минава източно от Креснен-
ското дефиле по ново трасе. В 
лот 3.2.1 е участъкът от км. 
375 до 389-и км и прилежащите 

пътни връзки. В него ще бъдат 
построени 3 тунела – „Симит-
ли“ (211 м), „Ракитна“ (1135 м) и 
„Стара Кресна“ (1052 м). Съоръ-
женията ще бъдат със системи 
за пожароизвестяване, вентила-
ция, електроснабдяване, освет-
ление, управление на движение-
то и т.н. В рамките на проекта 
ще се изградят и 10 виадукта с 
обща дължина 3,5 км, както и 3 
надлеза и подлеза. Достъпът до 
трасето ще бъде осигурен чрез 
3 пътни възела - „Полето“, „Меч-
кул“ и „Стара Кресна“.

П .в.  „Полето“  ще е  при  
379-и км и ще осигурява достъ-
па от посока Кулата до селата 
Брежани и Полето и включване в 
автомагистралата по направле-
ние София. При 384-ти км е п.в. 
„Мечкул“. Той ще прави връзка 
към селата Мечкул и Брежани, 
както и включване в АМ „Стру-
ма“ 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 об-

ществената поръчка е 1556 дни, 
в рамките на които трябва да 
се осъществи и проектирането, 
и строителството. Проектът 
за изграждане на участъка от 
АМ „Струма“ през Кресненското 
дефиле се планира да се съфи-
нансира от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и национал-
ния бюджет чрез Оперативна 
програма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 2014 
– 2020“.
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В. „Строител“ се утвърди като експертна медия, която публикува стойностни        

Стамен Янев, изп. директор на Българската агенция за инвестиции:

Емил Христов

Г-н Янев, на прескон-
ференция на 20 ноември 
представихте два про-
екта на Българската 
агенция за инвестиции 
(БАИ) -  „Повишаване 
качеството и количе-
ството на услугите на 
потенциални инвести-
тори“ и „Утвърждаване 
на България като успеш-
на инвестиционна дес-
тинация“. Какво може-
те да ни кажете за тях?

На събитието дадо-
хме символичен старт 
на двата европроекта, 
които се финансират по 
Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност 2014 – 2020“, 
като БАИ е директен 
бенефициент. Целта на 
първия е да подобрим 
административния ка-
пацитет на Българската 
агенция за инвестиции. 
Идеята е да дигитализи-
раме процеса, свързан с 
предварителната част – 
анализа, проверките и съ-
бирането на информация 
за инвеститорите. Така 
ще се съкратят разходи 
и време за тях, като съ-
ответно предварителни-
ят анализ ще бъде напра-
вен много по-бързо, за да 
може да се пристъпи към 
идване на място, гледане 
на конкретни локации, 
стартиране на инвести-
ционния процес.

Вторият проект е 
свързан с това Бълга-
рия да се утвърди като 
предпочитана инвести-
ционна дестинация. Той 
е насочен към промоти-
ране на страната ни и 
изпълнението на т.нар. 
проактивен маркетинг. 
По този начин ще пови-
шим положителния имидж 
на България и все повече 
ще популяризираме стра-

ната, за да бъде в радара 
на инвеститорите.

Участвахте в Бъл-
гаро-китайския инфра-
структурен форум, в 
който се включи и КСБ. 
Какъв е шансът фирми 
от Китай да инвести-
рат у нас?

Считам, че и към на-
стоящия момент има 
голям интерес към Бъл-
гария от страна на ки-

тайски компании. Може 
би трябва да направим 
още една крачка. Обик-
новено китайските ин-
веститори действат 
по-бавно. Но когато на-
правят основната стъп-
ка към определена инвес-
тиционна дестинация, 
процесите се случват 
почти лавинообразно. 

Така  че  н ие  като 
държава сме готови да 
посрещнем китайски 

инвеститори. Форумът 
беше насочен изцяло към 
изграждането на инфра-
структура, като на него 
присъстваха ръководи-
телите на едни от най-
крупните строителни 
компании от Китай, как-
то и на големите банки. 
Убеден съм, че в скоро 
време  действително 
може да очакваме сериоз-
ни инвестиции от Китай.

Каква е равносмет-
ката Ви в края на 2019 г. 
за работата на БАИ?

Инвестициите у нас 
за първите 9 месеца въз-
лизат на 714,5 млн. евро, 
което е повече с 431 млн. 
евро от същия период за 
2018 г. Имахме доста ин-
тензивна година, която 
премина изцяло под мо-
тото „Работим да дока-
раме тук най-големите 
автомобилопроизводи-
тели“. Всъщност през 
2019 г. успяхме да събе-
рем плодовете на по-дъ-
лъг период от дейността 
на БАИ. Тук е мястото да 
благодаря за съпричаст-
ността към темата за 
инвестициите у нас на 
министъра на финанси-
те Владислав Горанов, 
министъра на икономика-
та Емил Караниколов и на 
премиера Бойко Борисов, 

който понякога водеше 
лично създадения екип от 
експерти, които да рабо-
тят по по-големи инвес-
тиционни проекти. През 
годината научихме мно-
го за това как се привли-
чат инвеститори, какво 
трябва да предложим, как 
да подходим, какви етапи 
допълнително трябва да 
извървим. Това да стиг-
нем до финала на конкур-
са за избор на локация за 
милиардната инвестиция 
на „Фолксваген“ беше го-
лямо постижение. Този 
тласък ни даде увере-
ност да търсим други 
подобни инвеститори. 
Затова в последните 
няколко месеца минахме 
към проактивна и агре-
сивна фаза да предлагаме 
България като дестина-
ция за реализация на ин-
вестиционните намере-
ния на големи компании. 
Търсим лидери в сферите 
IT, в технологиите на бъ-
дещето. Неслучайно Ей-
брахам Линкълн е казал: 
„Най-добрият начин да 
предскажеш бъдещето 
си е да го създадеш“.

Като цяло 2019 г. за 
нас е основополагаща за 
бъдещите високотехно-
логични производства, 
които очакваме да бъдат 
осъществени в България.

Какво предстои пред 
Агенцията през 2020 г.? 
Какви са Вашите прио-
ритети?

Основните ни задачи 
са свързани с високото 
темпо, наложено през 
2019 г., за да изпълним 
действително това, кое-
то сме си задали като 
план по отношение на 
двата европейски проек-
та. С реализацията ще 
постигнем допълнително 
укрепване на нашия адми-
нистративен капацитет 
и ще имаме възможност 
по-често да общуваме с 
големи компании. Резул-
татът от това се на-
дявам да бъде сериозно 
увеличаване на ръста на 
инвестициите в страна-
та.

Много съм щастлив 
също така да кажа и една 
новина, която ще съобщя 
специално за вестник 
„Строител“, а именно, че 
по-рано тази година БАИ 
бе избрана единодушно 
да изпълнява функцията 
на регионален директор 
за Централна и Източна 
Европа на Световната 
асоциация на агенциите 
за насърчаване на инвес-
тициите (WAIPA). Тази 
позиция ще допринесе 
още повече по отноше-
ние на действията на 

БАИ и Министерството на финансите и икономиката на Туркменистан подписаха Меморандум 
за сътрудничество

Снимка авторът
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       интервюта със специалисти по важни теми

министър-председателя 
Бойко Борисов за при-
общаване за Западните 
Балкани към европейско-
то семейство.

Как оценявате със-
тоянието на инвести-
циите в сектор „Стро-
ителство”? Очаква ли 
се увеличение и кои са 
регионите, които ще 
получат по-голям тла-
сък?

Всяка една инвести-
ция в голяма степен е 
свързана със строител-
ния бранш. Факт е, че 
през последните години 
поради по-високия ин-
вестиционен интерес 
виждаме, че има засиле-
на строителна дейност 
в промишленото строи-
телство, в изграждане-
то на производствени и 
логистични бази. Покрай 
това действително се 
откриват повече работ-
ни места и това рефлек-
тира върху сектора на 
недвижимите имоти и 
строителството на нови 
жилища. 

Кои региони биха по-
лучили тласък? Когато 
имаме по-голям инвести-
тор в даден регион, то 
покрай него се засилват 
и другите елементи на 
строителния бранш. Ин-
веститор, който трябва 
да стартира голямо про-
изводство, е необходимо 
да наеме 500 - 1000 души, 
като естествено първо-
начално има една група 
от чужденци. Тези хора 
трябва да бъдат по няка-
къв начин локализирани, 
да се намерят жилища, 
социална среда за тех-
ните семейства. 

София привлича голя-
ма част от вложенията. 
В последните 10 години и 
Пловдив се развива много 
добре. Сега покрай някол-

ко ключови инвестиции в 
Северозападна България 
ръстове има и в Плевен, 
Ловеч, Враца. Подобно е 
развитието в Шумен и в 
Бургас. Като цяло проце-
сите са взаимно свързани.

Според Вас какви на-
сърчителни мерки може 
да предприеме държа-
вата, за да се увеличи 
инвеститорският ин-
терес?

Ние сме предприели 
крачка да бъде подобрена 
нашата финансова схема 
за подпомагане на инвес-
титори. На база на ев-
ропейските регламенти 
има възможност за пре-
доставяне или възстано-
вяване на част от раз-
ходите за проекта им. 
Гледаме в тази посока. 
Към настоящия момент 
мерките, които прилага-
ме, са свързани с това да 
възстановявяме разходи-
те за сметка на работо-
дателя за задължителни-
те осигурителни вноски 
за новонаетите служи-
тели, до 25% от стой-
ността на обучението 
им, както и да изграж-
даме необходимата ин-
фраструктура до съот-
ветния инвестиционен 
проект. Допълнително 
ще работим тези мерки 
да бъдат засилени и нес-
лучайно ще се върна към 
основната ни тема - по 
време на преговорите с 
големия автомобилопро-
изводител ние установи-
хме, че е много важно да 
се получава допълнител-
но финансиране според 
европейските правила. 
Това е т.нар. процедура 
ad hoc и тя да се ноти-
фицира от ЕК с цел по-
лучаването на по-добър 
инвестиционен пакет от 
инвеститора. Това също 
ще го прилагаме всеки 

път, когато имаме вло-
жение, например за над 
1 млрд. лв. Колегите все 
повече укрепват в този 
тип изготвяне на финан-
сови предложения към по-
тенциални инвеститори.

В ход е разработва-
нето на Закон за индус-
триалните зони, какви 
промени са необходими, 
за да се повиши инте-
ресът към тях и да се 
направи така, че те да 
се развиват с по-бързи 
темпове? 

Да,  нормативният 
акт е в процес на из-
готвяне и ние опреде-
лено имаме отношение 
към него. Идеите ни са 
свързани с това да се 
съкратят доста от нор-
мативните срокове за 

различните разрешения, 
които са необходими, за 
да тръгне един успешен 
бизнес, а самата зона да 
се превърне в добро мяс-
то за по-бърза реализа-
ция на идеите. Инвести-
торите очакват, когато 
изберат дадено място, 
да могат директно да 
строят своите произ-
водствени бази, а не да 
мислят откъде да взе-
мат ток, как да си пус-
нат газ, как да докарат 
вода. 

Също така според 
нас е важно да се нама-
лят всички такси, които 
потенциалните инвес-
титори плащат за раз-
личните видове услуги. 
Не само за да могат да 
намалят разходите си, но 
да съкратят времето за 
започване на бизнеса. В 
определени контексти е 
наложително да се мисли 
и за това как да се създа-
дат такива режими, кои-
то да третират хората, 
желаещи да влагат пари-
те си тук, с облекчени 
митнически режими.

По-рано тази година 
БАИ и Министерството 
на финансите и иконо-
миката на Туркменис-
тан подписаха Меморан-
дум за сътрудничество. 
Какво предвижда той? 

Имайте предвид, че 
говорим за държава с 
огромен потенциал, с 
много природни богат-
ства, най-вече газови 
находища. Ние силно се 
надяваме и вярваме, че 
споразумението ще бъде 
инструментариум, с кой-
то да работим по-бързо 

и по-ефективно с тамош-
ните институции, да ук-
репваме добрите отно-
шения и така да открием 
пазари за нашите инвес-
титори и възможности 
за българския бизнес. 

Когато си сред първи-
те, които поглеждат към 
една плодородна земя, 
и пръв посееш семето, 
може да разчиташ на по-
богата реколта. Именно 
тази мисъл ни дава уве-
реност, че това няма да 
остане документ само 
на хартия, а реално ра-
ботещо споразумение.

Вие работите с Ка-
марата на строители-
те в България, имате ли 
идеи за съвместни ини-
циативи? Как гледате 
на това партньорство?

Наистина БАИ има 
много добри отношения 
с КСБ. Искам да поздравя 
председателя на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев 
и ръководство на Кама-
рата за активността, 
с която подхожда в ра-
ботата си. Считам, че 
организацията е наш 
сериозен партньор в на-
стоящите и бъдещите 
ни проекти. 

Колкото до инициа-
тивите, можем например 
заедно да рекламираме 
България, да предста-
вяме пред инвестито-
ри възможностите за 
правене на бизнес тук. 
Все повече се гледа към 
това да се наемат про-
изводствени бази, което 
значи, че тези, които ид-
ват тук, са с потенциал-
ни нужди от недвижими 
имоти. Освен това те 

могат да намерят реа-
лизация на своите про-
екти, като предлагат 
т.нар. build to suit – форма 
на инвестиция, която по 
същество означава раз-
пределяне на риска. Факт 
е, че доброто състояние 
на строителния бранш 
в България в момента и 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
теля ни дават основания 
да декларираме спокойно 
пред чуждестранните ни 
партньори, че в България 
има високо ниво на пре-
дприемачество, както и 
добри строители, които 
могат да отговорят на 
техните нужди. 

През 2019 г. вестник 
„Строител“ стана на 10 
години. Четете ли ни?

Искам да Ви поздра-
вя за юбилея! Казват, че 
първите 7 години са най-
важни, Вие ги преодо-
ляхте и се утвърдихте 
като сериозна експертна 
медия, която публикува 
качествени стойностни 
интервюта със специа-
листи по важни теми, 
а те рефлектират не 
само върху строителния 
бранш, но и като цяло 
върху развитието на об-
ществото.

Интересни са ми ру-
бриките, свързани с ра-
ботата в Европейския 
съюз и еврофинансира-
нето, а честността, с 
която се водят интер-
вютата за проблемите 
в бранша, ни дава допъл-
нителна информация за 
това какво трябва да 
направим и ние, за да се 
върви напред. 

Стамен Янев взе участие в Българо-китайския форум за инвестиции в инфраструктурата и сътрудничество

Българската агенция за инвестиции е бенефициент по проекти „Утвърждаване на България 
като успешна инвестиционна дестинация“ и „Повишаване качеството и количеството 
на услугите на потенциални инвеститори в България“ финансирани по процедура 
BG16RFOP002-2.006 – „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация 
за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие



8 ОП НА КСБÑòðîèòåë петък, 22 ноември 2019

Област Кърджали е разположена в Източните Родо-
пи и заема голяма част от долината по горното и сред-
ното течение на р. Арда. На запад граничи със Смолян-
ска област, на север с Хасковска и Пловдивска област, 
а на юг и югоизток - с Република Гърция. Област та се 
намира в Южен Централен район за планиране.

Центърът на административната област е гр. 
Кърджали. В административно-териториалните гра-
ници на областта са включени седем общини - Ардино, 
Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и 
Черноочене. Броят на населените места в тях е 468.

Област Кърджали заема 3 320 кв. км площ, което 
представлява 2.9 % от територията на Република Бъл-
гария.

Релефът е главно планински и полупланински. Сред-
ната надморска височина е 329 метра. Климатът е 
преходно-средиземноморски, мек и влажен, с много слън-
чеви дни в годината. По долината на р. Арда и нейните 
притоци Върбица, Боровица и Крумовица са най-плодо-
родните почви на областта.

 Населението на област Кърджали по последни дан-
ни на Националния статистически инстиут е 152 053 
души, от които 49,77% са мъже и 50,23% - жени, и с раз-
личен етнически състав - българи, турци, роми, арме-
нци. Районът е олицетворение на българския етнически 
модел, сочен за пример на 
Балканите и в Европа зара-
ди толерантните взаимо-
отношения между различ-
ните етноси и религиозни 
групи.

Населението в област-
та застарява подобно на 
тенденциите в цялата 
страна, въпреки че Кър-
джали е сред областите с 
висок прираст. Причина за 
това е високата раждае-

мост. Кърджали остава областта с най-нисък дял на 
градското население – 41% при 73% в страната през 
2017 г., въпреки че гъстотата на населението в урба-
низираните територии е сравнително висока.

 Икономически профил 

Област Кърджали е богата на природни изкопаеми 
и е с традиции в сферата на преработващата и до-
бивната промишленост. Значителен икономически рас-
теж бележат строителството и предприятията от 
текстилната, трикотажната и хранително-вкусовата 
промишленост. Областта има най-добрите традиции 
в България в отглеждането на ориенталски тютюни и 
суровинна база за развитието на цветната металургия, 
златодобива, дърводобива, преработката на нерудни 
изкопаеми, машиностроенето и леката промишленост.

Важно място в икономическото развитие на област 
Кърджали заема преработващата промишленост. В този 
отрасъл са направени най-много разходи за дълготрайни 
материални активи. Фирмите от отрасъла са специа-
лизирани в преработката на нерудни и рудни изкопаеми 
и производство на олово, цинк, калай и техните сплави, 
пластмасови изделия, продукти от бентонит, перлит и 
зеолит, както и изделия след металообработка. 

Инфраструктура

Най-динамично развива-
щият се сектор в област 
Кърджали е строителство-
то. Според информация на 
областната администрация 
разходите за дълготрайни 
материални активи за по-
следната година са удвоени. 
Фирмите отчитат ръст в 
изпълнения обем СМР. През 

Инж. Емил Младенов – председател на ОП на КСБ 
– Кърджали („Универсалстрой Инженеринг“ ЕТ)

Членове на Областния съвет:
1. инж. Джевдет Адем („Екип Холдинг“ ЕООД)
2. инж. Бехчед Касим („Саварона“ ЕООД)
3. инж. Мухаррем Али („Караман“ ООД)
4. Панайот Панайотов („Графит Комерс“ ООД)
5. инж. Славчо Славков („ВиК“ ООД)
6. Танер Емин („Ардастрой“ ЕООД)
В Областното представителство на КСБ члену-

ват 122 фирми от целия Кърджалийски регион. 126 е 
броят на вписаните в ЦПРС компании.

2018 г. стойността на изпълнените обекти е била 170 
млн. лв. спрямо 159 млн. лв през 2017 г. Очакванията са 
през настоящата година да бъдат изпълнени строи-
телно-монтажни работи за над 197 млн. лв. 

Като цяло област Кърджали разполага с надеждна 
транспортна инфраструктура. Общата дължина на 
пътната мрежа е 2073,7 км, от които републикански-
те пътища - първи, втори и трети клас, са 620,5 км и 
1453,2 км принадлежат към общинската пътна мрежа. 

През територията на област Кърджали преминава 
Общоевропейски транспортен коридор №9 Хелзинки - 
Санкт Петербург - Москва - Киев - Кишинев - Букурещ 
- Русе - Димитровград - проход Маказа - Александру-
полис.

 След отварянето му през 2013 г. ГКПП Маказа – 
Нимфея, намиращ се на 50 км от Кърджали, е предпочи-
тан пункт за преминаване на лекотоварни автомобили. 
Чрез него се осъществява връзката между Балтийско 
и Северно море и движението по оста Русия, Румъния, 
България, Гърция и региона на Егейско море. Разстоя-
нието между Кърджали и Комотини (Гърция) е 78 км, а 
пристанището в Александруполис, Гърция – на 170 км 
от областния център.

Строителство

Кърджалийска област се нарежда на челните мес-
та в страната по абсолютния брой на строящите се 
жилища след София, Пловдив и Варна. Изпълняват се 
редица проекти, финансирани по европейски програ-
ми, които целят икономическото развитие на региона. 
Със сериозни темпове се развива и строителството 
на еднофамилни къщи в общините. Пример за това е 
община Черноочене.

Снимки в. „Строител“
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„Желанието ни е да 
покажем успехите на сек-
тора и как благодарение 
на труда на строителите 
се променят градовете и 
животът на хората в ця-
лата страна“, каза още 
тя. Главният редактор на 
в. „Строител“ подчерта, че 
една от основните цели 
на срещите по области е 
да се покажат и какви са 
проблемите. „Искаме да 
чуем от първо лице какви 
специфични затруднения 
имате, дали те са сходни 
с тези на Вашите колеги 
в другите региони, а в те-
чение на този диалог да се 
създаде по-тесен контакт 
между изданието и фирми-
те“, посочи Николова. Тя 
добави, че на тези срещи 
присъстват и представи-
тели на местната власт 
и по време на разговорите 
те се информират за ак-
туалните за бранша въ-
проси, по които трябва да 
се търси решение. 

„Първата приемна, 
която проведохме, беше 
в Смолян. Там като осно-
вен проблем бяха посочени 
критериите и начинът на 
провеждане на общест-
вените поръчки, както и 
липсата на достатъчно 
работа за местните фир-
ми“, информира главният 
редактор на в. „Строи-
тел“. „В Кърджали според 
мен картината е различ-
на, това, което видях, е, 
че градът е една голяма 
строителна площадка. 
Строят се много жилищ-
ни сгради. Посетихме и 
нови производствени бази, 
като хората, с които раз-
говаряхме, споделиха, че 
търсенето е толкова голя-
мо, че има случаи, в които 
фирмите не смогват да 
изпълнят всички поръчки 
на клиентите. Това говори, 
че строителният бизнес в 
региона се развива добре, 
а какви са проблемите, 
с които се срещате, ще 
очаквам Вие да ни разка-
жете“, допълни Николова. 
„Вестник „Строител“ иска 
да бъде платформата, коя-
то да дава възможност на 
строителите в отделни-
те региони на страната 
да общуват по-лесно, да 
намерят общите и специ-
фичните за всяка област 
проблеми и да търсят 

съвместни решения“, каза 
още Николова.

След нея думата взе 
членът на Областния 
съвет на ОП на КСБ – 
Кърджали, Панайот Па-
найотов, който открои 
като основен проблем за 
областта застаряващата 
работна ръка и липсата на 
млади кадри. „Хубаво е да 
се запознае Министер-
ството на образованието 
с този проблем. Действи-
телно трябва да се комен-
тира с тях възможността 
да се намери решение на 
казуса“, заяви Панайотов. 

Според него в миналото 
професионалните училища 
в страната са изпълнявали 
своята функция, но това 
вече не е така. „Преди 
години имаше действащи 
СПТУ и техникуми, които 
обучаваха професионални 
кадри. След училище те 
отиваха в Строителни или 
Трудови войски и тези мла-
дежи се връщаха напълно 
подготвени за строител-
ната площадка“, каза той. 
Панайотов подчерта, че в 
Кърджали има голяма липса 

на механизатори и завар-
чици. „Понякога се шегува-
ме с колегите, че трябва 
да търсим специалисти 
строители в съседна Гър-
ция или Турция. Времето 
това да се превърне в ре-
алност е близко“, допълни 
той.

Членът на ОблС посо-
чи, че е необходимо да има 
професионални училища, 
които да развиват кадри 
в определени сектори спо-
ред търсенето в различни-
те области в страната. 
„Сега няма място, където 
да се научи един механиза-
тор на занаят. Преди при 
нас имаше много работ-
ници, голяма част от тях 
бяха и по обекти в София, 
Варна и Бургас, но вече ги 
няма. И всичко това се слу-
чи в последните 10 години, 
промяната е огромна“, 
каза още Панайотов.

„Радвам се, че екипът 
на в. „Строител“ е имал 
възможност да види мно-
гото строителни обек-
ти в града“, каза на свой 
ред членът на ОблС инж. 
Джевдет Адем. Той инфор-
мира, че Кърджали е на 
първо място в България по 
два показателя, като пър-
вият е за застроена площ 
на глава от населението, 
а вторият е за положител-
ния прираст. „На година в 
региона умират около 1000 
души, а се раждат над 
2000 деца. Това го няма 
никъде в България“, каза 
инж. Адем и потвърди ду-
мите на своя колега Пана-
йот Панайотов, че въпреки 
тези позитивни резулта-
ти, изтичането на млада 
работна ръка в чужбина е 
в чудовищни размери. 

„Сами разбирате, че на 
фона на тази работа, коя-
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то се отваря в региона, 
няма начин да не се усети 
този недоимък на работ-
ници“, заяви инж. Адем. Той 
каза също така, че неедно-
кратно ръководството на 
областната структура на 
КСБ е повдигало темата. 
„Много пъти сме казвали, 
че трябва да се открие 
център за обучение на 
строителни работници 
в града, защото без него 
аз не виждам как можем 
да вървим напред“, посочи 
членът на ОблС. По думи-
те му фирмите в Кърджали 
разчитат основно на ста-
ри кадри. Той даде пример 
с негов служител, който 
е вече над 70-годишен, но 
въпреки това работи като 
кранист.

Инж. Адем даде препо-
ръка във в.„Строител“ да 
се публикува повече ин-

формация за иновациите 
в строителството. „Ще 
се радвам да прочета как 
някоя фирма прилага нов 
метод за изграждане в 
страната. Чрез тези ста-
тии вестникът може да 
запознава колегите с нови-
те технологии в бранша“, 
подчерта той. 

Инж. Джевдет Адем 
коментира и проблема с 
нарастването на сумата 
за годишна застраховка 
„Гражданска отговорност“ 
на тежкотоварната стро-
ителна техника. „До мина-
лата година застрахов-
ката на един кран беше 
103,60 лв., а вече ще бъде 
1747,60 лв. Това е покачва-
не от близо 17 пъти. Ако 
сега не се говори за този 
проблем и не бъдем чути 
от правителството, ка-
зусът ще се задълбочи“, 
завърши той.

По време на отворе-
ната приемна думата взе 
Ангел Бакалов, член на 
Регионалния клуб на стро-
ителите ветерани. „Сигу-
рен съм, че всичко, което 
говорим, ще намери отра-
жение на страниците на 
в. „Строител“. Трябва оба-
че нашите предложения и 
проблеми да бъдат чути и 
от отговорните власти в 
страната и тук е място-
то на КСБ “, посочи Бака-
лов и допълни, че застава 
зад думите на колегите 
си, че трябва да се наме-
ри начин младите хора да 
бъдат професионално обу-
чавани, но и да се търси 
механизъм те да останат 
да работят в България. „Аз 

например обучавам завар-
чици, но след като им пока-
жа най-важното в занаята 
и те заминават в Европа, 
и аз започвам процеса от-
начало. Това не трябва да 
продължава така“, каза 
той.

От своя страна про-
куристът и гл. редактор 
на в. „Строител“ Ренета 
Николова сподели, че посо-
ченият от представите-
лите на ОП на КСБ – Кър-
джали, проблем с липсата 
на кадри е сред приорите-
тите на КСБ. Тя допълни, 
че чрез изданието позици-
ите на Камарата и на ОП 
достигат до всяка една 
строителна фирма, всяка 
община, областен упра-
вител, държавна и евро-
пейска институция, всяка 
структура, отговаряща за 
строителния процес. 

Инж .  Фа хри  Идриз 
(„Меаца“ ЕООД) постави 
въпроса за остарялата 
материална база на Про-
фесионалната гимназия 
по строителство „Христо 
Смирненски”. „Аз съм уче-
ник на този техникум. За 
съжаление той е в същия 
вид, в който аз го зава-
рих преди толкова годи-
ни. Всички други училища 
в града бяха реновирани“, 
заяви той и допълни, че ро-
дителите, когато видят 
състоянието на сграда-
та, се отказват да запис-
ват своите деца там. Той 
отправи предложение към 
Управителния съвет на Ка-
марата на строителите 
в България да помисли за 
възможност как тези учи-
лища в страната да бъдат 
ремонтирани, като пред-
ложи това да става чрез 
кандидатстване за фи-
нансиране по европейски 
проекти или чрез разходи 
от таксите за вписване 
на фирмите. „За да можем 
да спасим цялата строи-
телна гилдия в България, 
за да могат магистрали-
те да бъдат построявани 
от нас, а не от чужди фир-
ми, ние трябва просто да 
мислим на по-високо ниво“, 
заяви инж. Идриз.

„В един даден момент 
ще стане така, че външ-
ните фирми ще навлязат 
на нашия пазар със свои 
собствени работници и 
ние, местните компании, в 
национален мащаб няма да 
имаме нито един работ-
ник, за да можем да бъдем 
конкуренти на пазара“, по-
сочи още той. По темата 
с липсата на кадри той 
предложи Камарата да се 
обърне към правителство-
то за улесняване на достъ-
па на външни строителни 
работници от Македония, 
Украйна или Молдова. 

Думата взе и членът 
на Контролния съвет на 
ОП на КСБ – Кърджали, 
Борис Райчев („Гюрстрой“ 
ЕООД), който отправи 
предложение да се създаде 
страница във в. „Строи-
тел“, на която фирмите да 
могат да публикуват обяви 
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„КЪРДЖАЛИ на 
историческата сцена“ е 
ново издание, създадено 
по инициатива на 
сдружение „Балкански 
форум за мир - Кърджали“. 
Един от спонсорите на 
интересната книга е ОП на 
КСБ – Кърджали
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Инж. Емил Младенов, председател на ОП на КСБ – Кърджали: 

Инж. Бехчед Касим, управител на „Саварона“  ЕООД: 

Инж. Младенов, Вие бяхте до-
макин на втората изнесена при-
емна на в. „Строител“. Кое според 
Вас е най-важното, което се чу по 
време на срещата?

Смятам, че срещата беше из-
ключително полезна и на нея бяха по-
ставени актуалните проблеми пред 
строителите в Кърджали. Вярвам, 
че всички теми, които засегнахме, 
ще намерят своето отражение на 
страниците на вестник „Строител“. 
Хубаво е изданието да отразява бо-
лежките на бранша. Нека се обърне 
внимание към темите, които наис-
тина интересуват строителните 
компании.

Аз съм гласувал преди вече много 
години КСБ да има не информационен 
бюлетин, а вестник „Строител“. Мо-
ето лично мнение към Вас е повече 
от положително, но с риск да се пов-
торя, е нужно повече да се обръща 
внимание на регионите, да се види 
българското. 

Що се отнася до провелата се 
приемна, на нея стана ясно, че ос-
новната трудност за всички нас е 
липсата на квалифицирани работни 
кадри. Проблемът е наистина мно-
го сериозен, и то не само на реги-
онално, но и на национално ниво. 
Много строителни работници от 
Кърджали вече се развиват в Евро-

па. За съжаление младото поколение 
не е достатъчно мотивирано, за да 
остане да работи в страната ни. 
Една от основните причини това да 
е таке е поради огромната разлика 
в заплащането.

Кои са според Вас другите на-
болели проблеми пред строител-
ния бранш?

Ние от Областното представи-
телство на Камарата на строите-
лите в България сме поставяли мно-
гократно проблема с обществените 

поръчки. В някои от случаите те се 
печелят от определени фирми. Едно 
от основните искания на КСБ тряб-
ва да е в комисиите по обществени 
поръчки да участват представите-
ли на браншовата организация. Това 
ще е гаранция за обективност при 
оценяването, но и също така ще 
издигне авторитета на самата Ка-
мара.

Как работите с представите-
лите на местната власт?

С местната власт сме в отличен 
диалог. Това си личи от всичко свър-
шено в града. Ние сме 16-о – 17-о мяс-
то по население в България. Стро-
ителството, което се изпълнява в 
Кърджали, е наистина впечатлява-
що. Аз съм родом от Северна Бълга-
рия, от област Монтана. Там има 15 
вписани в ЦПРС фирми, а при нас са 
119. Сами разбирате за какво става 
дума. Чувства се, че има живот. За 
фирмите в региона наистина има 
достатъчно работа. 

В града има и строителен техни-
кум, но за съжаление той не изпълня-
ва функцията, която бихме желали. 
Може би е хубаво да се помисли как 
да се развие, така че да е от полза 
на строителните фирми, защото в 
момента той не генерира нужния ни 
ресурс от кадри.

Провелото се меропри-
ятие беше много полезно 
за всички, които присъст-
ваха. Аз от 4 години съм 
управител на „Саварона“ 
ЕООД и за първи път виж-
дам толкова много колеги, 
които да се съберат на 
едно място и да дискути-
рат важни за строител-
ния бранш теми. Наисти-

на Вашата инициатива 
е много полезна, защото 
по време на изнесените 
приемни могат да се чуят 
специфичните проблеми на 
всеки един регион в стра-
ната. 

Както говорихме по 

време на срещата, 
основното затруд-
нение за всички 
фирми в Кърджали е 
липсата на работ-
на ръка. Надявам 

се да се намери решение в 
най-скоро бъдеще, защото 
нещата наистина са зле.

Искам да подчертая, 
че всички членове на ОП 
на КСБ – Кърджали, сме 
като едно голямо семей-
ство. Уважаваме се, пома-
гаме си, имаме и пълната 

подкрепа на Областното 
представителство, което 
се опитва по всякакъв на-
чин да ни помага при нуж-
да.

Искам да отправя едно 
пожелание към изданието - 
да виждам повече на стра-
ниците на в. „Строител“ 
информация за малкия и 
средния бизнес, защото те 
са основната артилерия на 
бранша. Те са скелетът на 
строителството в целия 
свят. 

За фирмата: „Саварона“ ЕООД е една от най-голе-
мите фирми в областта, основана е в далечната 1990 г. 
Радвам се да съобщя, че от 4 месеца вече се занимава-
ме и с производството на бетонови смеси. Също така 
разполагаме с концесия за добив на полезни изкопаеми.

Екипът на в. „Строител“ посети офиса на една от най-
големите компании в региона и дългогодишен партньор 
на изданието „Устра Холдинг“ АД, където се срещна с 
нейния изп. директор Валери Хаджийски. Прокуристът 
и гл. редактор на вестника Ренета Николова пожела на 
работещите в холдинга здраве и успехи в благородната 
им професия на строители, както и завоюване на нови 
хоризонти в цялостната дейност на „Устра Холдинг“ АД. 
В отговор Валери Хаджийски благодари за вниманието 
от страна на вестника на българските строители и 
пожела още дълги години сътрудничеството между двете 
структури да продължи при взаимна полза.

за търсене или предлагане 
на работа. 

След края на открита-
та приемна строителите 
от Кърджали отбеляза-
ха по стар обичай своя 
професионален празник 
- Димитровден. Специа-
лен гост на събитието 
беше председателят на 
Управителния съвет на 
КСБ инж. Илиян Терзиев. 
„Регионалната структу-
ра на строителите тук 
съществува от 1994 г. 
и това е нашата 24-та 
сбирка. Растяхме с годи-
ните и на възраст, и на 
опит, и на членове“, каза в 
началото на тържество-
то инж. Емил Младенов. 
Той посочи, че в началото 
в града е имало само 15 
фирми, а сега са 119. „Гос-
тите на Кърджали виждат 

един значителен растеж. 
Всичко това е изградено с 
общи усилия и ние трябва 
да се гордеем“, завърши 
председателят на ОП на 
КСБ - Кърджали. 

Той получи поздравите-
лен адрес от инж. Терзиев 
и УС на Камарата по слу-
чай празника.

„Кърджали може да 
служи за пример на много 
градове в страната. На-
дявам се, че ще продъл-
жите със същия устрем 
да правите града още по-
красив и удобен за живе-
ене. Пожелавам Ви много 
професионални успехи“, 
каза в приветствието си 
председателят на УС на 
КСБ. Той връчи и награди-
те за „Строител на годи-
на“, златна награда полу-
чи фирма „Симекс“ ЕООД, 
бронзовото отличие бе за 
„Графит Комерс“ ООД.
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„Симекс“ ЕООД получи златно отличие за „Строител на годината“

„Графит Комерс“ ООД беше отличен с бронз
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Инж. Мухаррем Али, 
собственик на „Караман“ ООД:

Ангел Бакалов, член на кърджалийския клуб на НКСВ:

Танер Емин, собственик на „Ардастрой“ ЕООД: 

Ние се занимаваме със 
строителство и търговия 
със строителни матери-
али… Ще бъда откровен 
– от това ръководство на 
КСБ очакваме много, и то 
с основание. Сами вижда-
те колко колеги дойдоха на 
срещата, нещо, което май 
не беше се случвало досега. 
Обяснението е просто – не 
виждахме „светлина в туне-
ла“ като отношение на КСБ 
към проблемите на кърджа-
лийските строители.

Сега е друго и то се потвърждава от полезната идея на 
в. „Строител“ за такива добре премислени срещи за диску-
сии на строителите помежду им, за участие на областния 
управител и кметовете от областта. Това не е било - на 
наша среща да присъстват всичките 7 кметове или зам.-
кметове на общините в областта. Аз бях на срещата на 
вестника с областния управител Никола Чанев и останах 
много доволен от изчерпателните отговори на Вашите 
въпроси, които бяха и въпроси от нас, строителите.

Това, че на страниците на вестника се отразяват 
проблемите на бранша, е полезно за всички. Единият 
от тях безспорно е недостигът на кадри, но нека малко 
приземим темата – съгласни сте, че университетите 
станаха прекалено много, но те много често реално 
„готвят“ бармани по морето и сервитьори за зимните 
курорти…Е, представете си, че тези 60-ина универси-
тета станат 30-ина, а останалите станат техникуми 
за подготовка на кадри със солидно техническо образо-
вание, готови за икономиката на страната.

За фирмата: „Караман“ ООД е редовен член на Ка-
марата на строителите в България и е вписана в Цен-
тралния професионален регистър на строителя, като 
може да изпълнява строежи от първа до пета категория 
от I и IV група и строежи от трета до пета категория 
от II и III група. 

Това събитие, което Об-
ластното представителство и 
вестникът организираха и про-
ведоха, показа и отношението 
към ветераните в бранша, към 
хората, които, както се казва, 
поставиха основите…

В Кърджали в НКСВ члену-
ват около 30 човека. Това са все 
още активни хора, които има 
какво да споделят с колегите. 

И не само - те участват в ра-
ботата на Общинския съвет на 
града като членове на Общест-
вения съвет и със своите идеи 
подпомагат развитието на об-
щината. 

Областното представител-
ство чрез Садулла Хаджиев - 
който беше и основният коорди-
натор на тази среща-дискусия 
по проблемите на строителния 

бизнес и неговото отразяване 
на страниците на в. „Строи-
тел“, с подкрепата на инж. Емил 
Младенов, председател на ОП на 
КСБ - Кърджали, организира една 
интересна среща за обмяна на 
опит със строителите ветера-
ни от гр. Одрин. Тя се проведе на 
различни строителни обекти и 
съоръжения. Бяхме и на кариера 
за добив на инертни материали, 

където видяхме как след иззем-
ването се рекултивират тере-
ните…

Предстояща е и среща с ко-
легите от съседния гр. Комоти-
ни в Гърция. С други думи казано 
– благодарение на Областното 
представителство ветерани-
те в Кърджали се чувстват и 
млади, и полезни със знанията и 
опита си.

Чета с интерес в. „Стро-
ител“ и добре разбирам него-
вия професионален подход към 
проблемите на бранша. Като 
издание на КСБ на неговите 
страници очаквам и материали 
с иновативно значение за нас. 
Полезно би било и публикуване-
то на статии за успешни фирми, 
от чиято работа да има какво 

да вземем. Има силни компании в 
страната, с които чрез Вас би-
хме установявали контакти за 
едно или друго строителство, 
за намиране на подизпълнители 
и т.н.

Големият, основният ак-
цент на нашия професионален 
вестник е свързан с проблеми-
те, които ние, строителите 

от страната, поставяме пред 
аудиторията Ви. А тя е голя-
ма, вестникът се получава от 
всички кметове и областни уп-
равители, в министерствата и 
агенциите и Вие като издание 
на КСБ сте проводникът и на 
модерните решения, с които ние 
се гордеем, и на проблемите, с 
които ежедневно се сблъскваме. 

Но стоим от едната страна на 
барикадата!

Много хубаво е, че се 
чу мнението на кърджа-
лийските строителни фир-
ми. Важно е всички колеги 
да се възползват от тази 
възможност, защото така 
разбираме какви са затруд-
ненията на колегите в 
страната.

Що се отнася до със-
тоянието на сектора в 

града, мога да кажа, че 
фирмите в региона са из-
ключително добре подгот-
вени. Имаме много обекти, 
но нямаме достатъчно на-
брой работници. Догодина 
се очаква да започне вто-
рият етап на водния цикъл 
на града. Инвестицията за 
него ще е близо 59 млн. лв. 
Проектът ще представлява 

голямо предизвикателство 
за компаниите в област-
та. Хубавото е, че работим 
отлично с местната власт 
и се надяваме те също да 
подпомогнат за успешното 
реализиране на обекта.

За вестник „Строител“ 
искам да кажа, че по шесто-
балната система му давам 
оценка 5. 

За фирмата: „Ардастрой“ ЕООД е първата частна 
строителна фирма в Кърджали. Основана е през 1990 г. 
от моя баща Садък Емин. Той като кадър на бивше-
то ГУСВ е участвал в изграждането на най-големите 
обекти в града. Така че може спокойно да заявя, че имам 
любовта си към строителството по наследство, защо-
то и моят дядо е бил строител. Истината е, че когато 
построиш нещо, ти идва желанието да продължаваш 
още и още.

Инж. Джевдет Адем, управител на „Екип Холдинг“ ЕООД:

За фирмата: „Екип Холдинг“ 
ЕООД е член на Камарата на 
строителите в България и има 
ресурс да изпълнява строежи 
от I, II, IV и V група. 

Характерен за ръководния 
екип на „Екип Холдинг“ ЕООД е 
стремежът към постоянно усъ-
вършенстване, развитие и раз-
ширяване полето от дейности 
и производствен асортимент 
с оглед по-точно откликване 
на потребностите на пазара и 
индивидуалните изисквания на 
отделните клиенти.
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Никола Чанев, областен управител на област Кърджали:

Г-н Чанев, как оценя-
вате развитието на ре-
гиона, какви са основни-
те проблеми за решаване 
пред държавната власт и 
кои от тях предполагат 
по-близко партньорство 
със строителния бранш?

Идеята екипът на 
в. „Строител“ да се среща 
със строителния бранш в 
регионите, с кметовете 
и с държавната админи-
страция има няколко пре-
димства. Първото е на 
широката общественост 
чрез Вашата медия да 
стане ясно, че между нас 
има добро взаимодейст-
вие. Винаги съм смятал, че 
основните приоритети в 
развитието на регионите 
трябва да бъдат съгласу-
вани между централната и 
местната власт. В нача-
лото сме на един нов 4-го-
дишен управленски мандат 
на общинските ръковод-
ства и аз, както и досега, 
съм готов да работя ак-
тивно с местната власт. 
Надявам се и на добра съв-
местна работа с кърджа-
лийските строители при 
реализацията на много и 
отговорни инфраструк-
турни проекти, които са 

на дневен ред в областта. 
Основният, разбира се, е 
изграждането на Около-
връстния път на Кърджа-
ли. Това е огромен по обем 
строителен обект и вяр-
вам, че кърджалийските 
фирми ще вземат участие 
в неговото изпълнение - 
ако не на целия обект, то 
на значителна част от 
него. Факт е, както си-
гурно сте забелязали, че в 
Кърджали много активно 
се строи. Това, разбира 
се, е свързано и с град-
ското планиране, защото 
областният град в момен-
та буквално се задъхва от 
трафика и недостига на 

места за паркиране. Сил-
но се надявам местната 
власт да съумее да реши 
сложните градоустрой-
ствени проблеми на Кър-
джали. Не е тайна, че се 
издават разрешителни за 
строеж без необходимите 
паркоместа и колегите Ви 
от строителните фирми 
много добре знаят това. 
Има различни варианти за 
излизане от тази сложна 
ситуация - по подобие на 
Хасково чрез покриване на 
градското дере, изгражда-
не на паркинги в перифери-
ята на града, използване 
на градския транспорт за 
придвижване и т.н. Разби-

ра се, това е в компетен-
циите на специалистите 
градостроители, но наши-
те съграждани очакват 
бързи и адекватни реше-
ния.

От разговорите ни 
със строителите стана 
ясно, че това е най-теж-
кият проблем за област-
ния град и неговите жи-
тели.

Прави са .  Особено 
сега, когато правител-
ството обяви, че възнаме-
рява да изгради скоростно 
трасе от Русе до ГКПП 
Маказа, за да се съкрати 
пътуването в рамките на 

три часа от единия край 
на страната до другия в 
посока север-юг. И точ-
но тук Околовръстният 
път на Кърджали следва 
да бъде неотменима част 
от това строителство. 
Трябва да се знае, че от 
тук към Гърция и сега ми-

нават над 1 200 000 авто-
мобила годишно и градът 
се задъхва. Особено през 
активния туристиче-
ски сезон. Този проблем 
е обсъждан на различни 
държавни равнища, вклю-
чително и с премиера 
Борисов по време на по-
сещението му при нас 
във връзка със строител-
ството на интерконек-

торната газова връзка с 
южната ни съседка. Има-
ме неговото разбиране, че 
ако АПИ успее да проведе 
достатъчно бързо от-
чуждителните процедури, 
още в края на следващата 
година е възможно да за-
почне строителството на 

обходния път.

Известно е, че проект 
за такъв път има някъде 
отпреди 50 - 60 години?

Да, това е факт. Про-
ектът е от 1960 г., след 
това е актуализиран, при 
това без съществени из-
менения. Явно тогава про-
ектантите добре са си 
свършили работата. Няма 

проекти за мостовото 
съоръжение и за виадук-
тите, като намеренията 
на АПИ са те да бъдат 
възложени на инженеринг. 
Друга наша инициатива 
е изграждането на индус-
триалната зона като соб-
ственост на Министер-

ството на икономиката. 
Ние сме предоставили за 
целта необходимия терен. 
Проведена е обществена 
поръчка за избор на из-
пълнител за строител-
ството на свързващата 
инфраструктура, която 
ще стартира при наличи-
ето на инвеститори. За-
сега има заявен интерес 
от няколко чуждестранни 

Снимки в. „Строител“
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фирми – немска, френска, 
китайска, турска… Надя-
вам се в тази връзка да 
получим и подкрепата на 
местната власт, защото 
процесът е доста сложен. 
Необходим е анализ на да-
нъчноосигурителната те-
жест, на наличните кадри 
и прочие. Лично аз смятам, 
че нашият областен град 
има сериозен потенциал 
и ниска безработица, но 
същевременно е факт, че 
мнозина от заетите ра-
ботят на минимална или 
близка до минималната ра-
ботна заплата. Изгражда-
нето на индустриалната 
зона е важно за всякакъв 
вид бизнес, вкл. и за стро-
ителния. 

Един пример - аз имам 
преки наблюдения върху 
развитието на Пловдив и 
областта някъде от 2005 
- 2006 г. Тогава заплаща-
нето там не бе високо и 
пред младите хора стое-
ше въпросът къде и в кой 
град да изберат своето 
място за живеене и про-
фесионална реализация. 
След изграждането на 
индустриалната зона гра-
дът коренно се промени 
към по-добро, което се 

надявам след реализаци-
ята на нашите икономи-
чески цели да се случи и 
в Кърджали. Още един от 
големите приоритети на 
областната администра-
ция е изграждането на 
спортна зала. Теренът е 
предоставен на спортно-
то министерство и дого-
дина се надявам нашият 
град да има своята модер-
на и многофункционална 
спортна зала.

Разгледахме различ-
ни строителни обекти, 
които са реализирани в 

града в последните годи-
ни. Особено впечатление 
прави градският стадион 
„Арена Арда“. 

Една от перлите в 
това отношение е на-
шият градски стадион. 
Върху терена на старото 
игрище беше извършен 
цялостен ремонт за бли-
зо 2 млн. лв., които бяха 
предоставени от прави-
телството. 1,5 млн. бяха 
осигурени и за ремонта на 
покрития плувен басейн, 
който отвори врати след 
почти 20-годишно прекъс-
ване. 

Но както ни обърна-
ха внимание нашите до-
макини от Областното 
представителство на 
Камарата, на стадиона 
трябва да се монтира и 
осветление?

Осветлението е необ-
ходимо за провеждане на 
срещи от Висшата лига 
по футбол, в която наши-
ят футболен клуб „Арда“ 
успешно се представя, а 
не за масовия спорт. Сред-
ствата за това в размер 
на 2,5 млн. лв. са осигуре-
ни от кабинета и тук ще 
бъде изградено най-модер-

ното осветление в стра-
ната с електронно табло 
и с всичко необходимо за 
подобен род дейности. 
Разбира се, строителите 
най-добре знаят, че е не-
обходимо да бъдат изпъл-
нени някои администра-
тивни процедури, за да 
стане факт осветление-
то. За съжаление община-
та, която е собственик 
на съоръжението, закъсня 
с това начинание - след 
влизането на ФК „Арда“ в 
„А“ група… Но независимо 
от всичко държавата на-
прави всичко необходимо, 
за да зарадва феновете и 
да стимулира развитието 
на спорта в Кърджали.

Интересно ще ни бъде 
да се спрете и на пътна-
та инфраструктура. На 
територията на област 
Кърджали тя обслужва 
жителите на седем об-
щини в близо 470 населе-
ни места. 

Така е. Въпрос на дни 
е стартът на преасфал-
тирането и цялостната 
реконструкция на пътя 
Кърджали - Мост - Мана-
стир от км. 0+055 до км. 
26+109, с обща дължина 
26,054 км на стойност над 
20 млн. лв. 

Да припомним на на-
шите читатели, че с. Ма-
настир е най-високото 
населено място (1650 м 
н.в. в крайните махали) 
на Балканския полуос-
тров…

Да, това е така е. 
Пътят е част от репу-
бликанската пътна мре-
жа и сега е в много лошо 
състояние. Тук искам да 
спомена и един парадокс, 
който възпрепятства ре-
монтните работи. Фирма 
за производство на чора-
пи обжалва процедурата 
и по този начин загубихме 
около година време, край-
но необходимо за това 
ново строителство. До-
бре че държавата въведе 
някои нормативни проме-
ни, касаещи изграждането 
на обекти с национално 
значение, като напр., че 
обжалванията в такива 
случаи няма да спират 
тяхното строителство. 
Завършена е и цялостна-
та рехабилитация на друг 
много важен за хората от 
областта, а и за пътува-
щите по тези направления 
път - Момчилград - Кру-
мовград - Ивайловград. 
Това са 30 км трасе с ця-
лостна рехабилитация на 
стойност около 18 млн. лв. 
Градската улица „Осми 
март“, като част от репу-

бликанската пътна мрежа, 
също успешно е предадена 
на ползвателите. С други 
думи – колкото повече та-
кива големи инфраструк-
турни проекти има, тол-
кова повече възможности 
ще има и за местния стро-
ителен бранш. 

Бихте ли коменти-
рали и развитието на 
другите видове инфра-
структура в областта 
– образователна, култур-
на, екологична. Как беше 
изпълнена Националната 
програма за обновяване 
на многофамилните жи-
лищни сгради и очаквате 
ли да продължи?

Екип на в. „Строител“ 
отрази старта на пър-
вия етап на водния ци-
къл. Вече е на дневен ред 
и стартът на втория и 
Вие пак ще бъдете „добре 
дошли“. Става дума за ус-
вояването на 67 млн. лв. 
за подмяната на довеж-
дащия водопровод, кое-
то ще осигури по-добро 
захранване на Кърджали 
и Момчилград, както и 
на селата около тези 
градове, модернизация 
на пречиствателната 
станция за питейна вода, 
изграждане на канализа-
ция в някои от градските 
квартали и др. 

Що се отнася за обра-
зователната инфраструк-
тура, финансирането по 
ОП „Региони в растеж“ 
беше изключително по-
лезно. Ние сме длъжници 
на младото поколение и 
това е безспорно. За да 
подобрим образователния 
процес, пет големи учи-
лища с над 5000 ученици, 
които се помещават в че-
тири сгради, бяха основно 
ремонтирани и това се 
отчита като най-голяма-

та инвестиция на един 
ученик в България. Имаше 
пропуски в планирането на 
ремонтите от страна на 
общината като възложи-
тел, които наложиха пре-
местване на учениците 
от сграда в сграда и за-
трудниха учебния процес, 
но всичко това бе преодо-
ляно и сега виждаме как с 
помощта на европрогра-
мите училищата се сдоби-
ха с модерна материална 
база. 

По отношение на про-
грамата за саниране едва 
ли има човек в България, 
който да не оценява тази 
полезна инициатива на 
държавата. Полезна и за 
гражданите, а което е 
особено важно - и за ико-
номиката, и за природата, 
и за чистотата на възду-
ха. Санирахме 28 сгради в 
областния център, като 
все пак трябва да отда-
дем дължимото на админи-
страциите в Момчилград 
и в Крумовград, където 
май не останаха сгради 
за последващо саниране. 
Но имаме още работа в 
Кърджали в това направ-
ление и гражданите, а и 
строителните фирми се 
надяват тази програма да 
продължи.

Кажете няколко думи 
и за взаимодействието 
на Вашата администра-
ция с Областното пред-
ставителство на КСБ в 
Кърджали.

За кърджалийските 
строители съм винаги 
на разположение, за да 
коментираме всички ва-
жни въпроси и теми. По 
всяко време са добре до-
шли, както и екипът на в. 
„Строител”. Ще се радва-
ме да Ви виждаме по-чес-
то при нас.
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Инж. Хасан Азис, кмет на община Кърджали:

Инж. Азис, първо прие-
мете нашите поздравле-
ния за успеха на изборите. 
Кърджали е един наистина 
прекрасен град, в който 
много се строи. Разкаже-
те ни кои са най-големите 
инфраструктурни проек-
ти, които се изпълняват.

Първо искам да използ-
вам случая да честитя 
празника на строителите и 
да им пожелая през години-
те да има какво да надграж-
дат върху постигнатото. 
Нека да продължават да 
работят така, че направе-
ното от тях винаги да ос-
тава като знак на отноше-
ние към мястото, където е 
построено. Строителите 
имат важната мисия да 
правят нещата по начин, 
който позволява след това 
да се оценява нивото на 
развитие, култура и живот 
на даден регион. Чрез тях 
най-лесно се вижда напредъ-
кът на една община. Така че 
позволете ми да им пожелая 
да имат много работа през 
следващите години. Що се 
отнася до община Кърджа-
ли – ние сме се постарали 
те да имат достатъчно 
работа. В рамките на тази 
и на следващата година ще 
продължим да реализираме 
нашите проекти с финанси-
ране от страна на Европей-
ския съюз, а също така и с 
пари от държавния бюджет.

През тази година в Кър-
джали бе даден старт на 
един от най-мащабните 
проекти в региона, който 
е на стойност 21 млн. лв., 
като средствата са по 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020“. 
Чрез неговата реализация 
ние изпълняваме инвес-
тиционната програма за 
градско благоустрояване и 
развитие. Част от стро-
ителните работи вече са 
изпълнени. Също така ус-
пяхме да възстановим на-
пълно, след повече от 20 
години разруха, детската 
градина „Мир”. В момента 
тя е една от най-модерни-
те в областта. Парите за 
нейния ремонт бяха отпус-
нати по проект „Обновява-
не и реконструкция на об-
разователни обекти в град 
Кърджали”.

Говорейки за образо-
вателна инфраструктура, 
няма как да не спомена, 
че изцяло обновени бяха и 
пет те най-големи училища 
в общината - СОУ „Пет-
ко Рачов Славейков“, СОУ 
„Отец Паисий“, ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ , Езикова 
гимназия „Христо Ботев“ и 
ОУ „Пейо Крачолов Яворов“. 
Стойността на отпусна-
тите за тях средства по 
ОПРР беше 14 млн. лв. 

Само с реализирането 
на тези проекти по програ-
мата за градско възстано-
вяване и развитие община 
Кърджали е на първо място 
в страната по инвести-

ция за един ученик. Съвсем 
спокойно мога да заявя, че 
близо 75% от учениците в 
Кърджали вече учат в нови, 
реновирани, модерни, обза-
ведени изцяло по европей-
ски стандарти училища. 
Тази оценка ни бе дадена и 
от страна на министъра на 
образованието и науката 
Красимир Вълчев. 

Също така към община-
та беше прехвърлено упра-
влението на Професионал-
ната гимназия по селско и 
горско стопанство в града. 
След като училището мина 
под нашата юрисдикция, 
успяхме да извършим стро-
ително-монтажни работи 
за въвеждането на мерки 
за енергийна ефективност 
и довършителни работи 
в сградата, доставка на 
професионално оборудване, 
необходимо за качествен 
образователен процес. Спе-
циално за да видят ремонт-
ните дейности, дойдоха 
премиерът Бойко Борисов, 
министърът на културата 
Боил Банов и председате-
лят на Народното събрание 
Цвета Караянчева.

Големите инфраструк-
турни проекти не свършат 
дотук. На следващо място 
ние инвестираме още око-
ло 5 млн. лв. в ремонта на 
пътища, тротоари и осве-
тителни тела в общината. 

Искам също така да 
подчертая много специал-

но, че община Кърджали за-
почна един много мащабен и 
иновативен проект, който 
ще е първият по рода си в 
България. Става дума за 
100% подмяна на уличното 
осветление в града и 117 
населени места. Всички 
главни и второстепен-
ни улици, паркове, градини 
ще са на 100% осветени с 
енергоспестяващо т.нар. 
смарт осветление. Имам 
основание да твърдя, че 
този проект е особен за 
нас и е много важен. Аз ми-
сля, че общината ще бъде 
модел за въвеждане на 
подобна иновативна тех-
нология. Вече над 80% от 
този проект са изпълнени 
в малките населени места, 
а повече от 70% от „умни-
те лампи“ са инсталирани 
и в града. Всяко едно от ос-
ветителните тела, които 
се монтират, има датчик, 
който управлява времето, 
в което да се включва лам-
пата, продължителността 
на нейното светене и ди-
мирането й. Тоест ще се 
позволява автоматичната 
промяна на мощностите 
през различните части на 
нощта.

Като цяло искам да 
кажа, че показател за раз-
витието на една община е 
обемът на строителство-
то. Ние официално сме 
на трето място по брой 
на издадени строителни 

разрешения. В това отно-
шение надминаваме много 
от областните градове в 
страната. Радваме се за 
интереса, който има към 
Кърджали. През последните 
години направихме доста-
тъчно, за да привлечем ин-
вестиции. 

Като ръководство на 
община Кърджали успяхме 
да създадем нов клон в ико-
номиката на района – става 
дума за автомобилострое-
нето. Привлякохме много 
важна инвестиция, говорим 

за над 3000 души, които са 
ангажирани с работа. Висо-
коплатени професионали-
сти. Очакваме тази година 
и откриването на още една 
инвестиция в областта на 
енергетиката чрез изграж-
дането на завод за произ-
водството на генератори. 
Общината разполага и с 
един много добре развит 
проект за индустриална 
зона и сме в търсене на 
инвеститори за неговото 
реализиране.

Няма как да не Ви по-
питаме кога ще бъде по-
ставено и осветлението 
на новия модерен стадион 
на футболен клуб „Арда“ 
(Кърджали)?

Стадионът е едно от 
важните неща, които об-
щината реализира през 
последните години. Успях-
ме да осигурим средства, 
включително и собстве-
ни, за основен ремонт на 
стадион „Арена Арда“. Той 
не беше реновиран през 
последните близо 50 г. На-
правихме му цялостна ре-
конструкция с подмяна на 
настилката, нови седалки. 
В момента осигурихме и 2 
млн. лв. за изграждане на 
осветление на стадиона. 
През следващите месеци 
община Кърджали ще орга-
низира самата процедура 
за реализирането на про-
екта. До началото на след-
ващия футболен сезон ние 
ще имаме осветление на 
стадиона.

Като говоря за спорт-
ната инфраструктура, 
няма как да не споделя с 
Вас, че през изминалата 
година открихме и изцяло 
реновирания стар покрит 
басейн в града, който не 
функционираше от много 
години, така че той вече е 
на разположение на гражда-
ните и през зимата.

Може би един от най-
чаканите бъдещи проек-
ти на община Кърджали е 

Околовръстният път на 
града. На какъв етап е не-
говото реализиране?

Този проект е с надре-
гионално значение. Той на-
истина се очаква от жите-
лите на региона от много 
дълго време. Проведохме 
среща с областния управи-
тел на града Никола Чанев 
и кметовете от област 
Кърджали. Ние изразихме 
готовност като градона-
чалници за създаване на 
работна комисия с пред-
ставители от Кърджали и 
съседните общини, както и 
експерти от Областната 
дирекция „Земеделие“, Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“, Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър и 
всички служби, които могат 
да помогнат за бързото 
решаване на въпроса с от-
чуждителните процедури 
по трасето на Околовръст-
ния път. По наша информа-
ция казусът не е решен, 
тъй като е необходимо да 
бъдат сключени над 300 
договора за реституция с 
повече от 3000 наследници, 
някои от които трябва пър-
во да бъдат открити. 

Поради тази причина 
всички кметове изразихме 
готовност да проведем 
една работна среща на 
най-високо ниво, на която да 
запознаем представители-
те на държавната власт с 
проблема. Желанието ни е 
да направим всичко необхо-
димо този приоритетен за 
областта въпрос да влезе 
в дневния ред на страната. 

Как работите с мест-
ната структура на ОП на 
КСБ и как смятате през 
новия мандат да развиете 
сътрудничеството си?

Областното предста-
вителство на Камарата 
е една от най-сериозните 
организации в града. Имам 
особено уважение и рес-
пект към председателя й 
инж. Емил Младенов. Ут-
върден, уважаван строител, 
оставил своя отпечатък в 
изграждането на Кърджали. 
Няма как една община или 
кмет на община да няма 
добри отношения с КСБ, 
защото и нашият отпеча-
тък като градоначалници 
е свързан с работата ни 
с Камарата и строители-
те. Община Кърджали има 
прекрасно сътрудничество 
с организацията и си поже-
лавам през следващите го-
дини да имаме общи успехи. 
Успехът на кмета е успех 
на Камарата. Успехът на 
КСБ пък е и успех на нас, 
кметовете. 

Четете ли вестник 
„Строител”?

Абониран съм и съм ре-
довен читател, защото 
все пак съм и от гилдията. 
Пожелавам на екипа и чита-
телите Ви много нови про-
фесионални постижения.

Снимки в. „Строител“
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Шинаси Сюлейман, кмет на община Кирково:

Айдън Осман, кмет на община Черноочене:

Севдалин Огнянов, зам.-кмет на община Момчилград, 
ресор „Строителство, европейски проекти и екология“:

Инж. Изет Шабан, кмет 
на община Ардино:

Инж. Абидин Хаджимехмед,  
зам.-кмет на община Крумовград 
по строителството и 
икономическото развитие:

Сериозното пред-
ложение, което мога 
да направя като кмет 
втори мандат на една 
родопска община и кое-
то може да удовлет-
вори строителите от 
областта, а и от цяла-
та страна, е свързано 
с либерализирането 
на внасяне на работна 
ръка от съседни или 
от страни от Източ-
на Европа. Има подобна 
практика в туристи-
ческия бранш, защо да 
не стане практика и в 
строителния?

Трябва да кажа, че 
тази тематика вина-
ги стои в дневния ред 
на различни срещи на 
кметовете на общини 
в областта, както и 
в НСОРБ. Липсата на 
кадри не е само про-
блем за строителите и 

това добре се разбира 
от правителството. 
То съумя в последно 
време да задели дос-
татъчно средства за 
нормализиране и по-
висок прием именно в 
професионалните гим-
назии. Но ефектът от 
това ще се усети след 
години. През това вре-
ме, ако искаме сериозно 
да подпомогнем строи-
телния бизнес, трябва 
делово да се огледаме 
за работници извън на-
шите граници. Самият 
аз съм свидетел как 
граждани от Република 
Турция масово работят 
на строежи в София. 
Това се обяснява с ико-
номическата ситуация 
в южната ни съседка, 
спада на лирата и т.н. 
Самите работници са 
много доволни от рабо-

тата си в България.
Моето предложе-

ние в никакъв случай не 
открива топлата вода. 
Показателното в слу-
чая е, че на дискусията, 
организирана от ОП на 
кърджалийските строи-
тели, се открои ролята 
и мястото на в. „Стро-
ител“ като близка ин-
ституция, която освен 
като професионална 
медия на бранша може 
да бъде и един фактор 

за защита на интере-
сите на фирмите от 
сектора и ускоряване 
пътя на решенията, 
които Камарата взема, 
към висшестоящите 
институции.

Иначе строител-
ният бранш в област 
Кърджали здраво рабо-
ти. Не е пресилено, ако 
кажа, че градът, а и на-
шата община са една 
истинска строителна 
площадка.

Строителите 
са тези,  които 
превръщат насе-
лените места в 
красиви градини, в 
по-добри места за 
живеене. Ардино е 
относително мал-
ка община с насе-
ление към 30 500 
души, разпръсна-
ти в 52 населени 
места. Именно с 
помощта на хо-
рата във Вашия 
бранш реализи-
раме сложните 
инфраструктурни 
проекти, правим превенция срещу бедствия и наводнения, 
затова в един такъв ден като днешния, в който празнувате, 
мога само да ви поздравя за професионализма. 

И да отбележа, че ние тук повече от 500 години се гор-
деем с нещо, сътворено именно от строители - Дяволския 
мост, който повече от 5 века е устоял на превратностите 
на съдбата, времето и мощта на река Арда. 

Позволете ми да изкажа 
своята благодарност на об-
ластната структура на КСБ 
за организацията, която са 
направили за тази наша сре-
ща, където дискутираме наис-
тина важни за областта и за 
населените места проблеми. 
На преминаващите по пътя от 
столицата за Кърджали пра-
ви впечатление, че Чернооче-
не в последните години изцяло 
промени визията си. Много се 
строи. И това се дължи в значи-
телна степен на кърджалийски-
те фирми и на конкуренцията за 
обекти между тях. Тази конку-
ренция според мен е благородна 
и не създава никакви конфлик-
тни ситуации между строите-
лите.

 Свидетел съм почти 20 го-
дини на тази атмосфера и за-

това стоя зад думите си. Като 
възложители на обществените 
поръчки ние имаме пряк поглед 
върху всичко, което става на 
нашата територия. Проблемът 
с работната ръка наистина е 
на вниманието на бранша, но 
от гледна точка на общински-

те администрации смятам, че 
фирмите трябва да обърнат 
внимание и на своя администра-
тивен капацитет. Възлагане-
то на обществените поръчки 
по ПРСР става все по-сложно 
и критериите са много строги 
и прецизни. Нещо повече, при 
една недобра подготовка на до-
кументацията още в началото 
голяма част от регионалните 
фирми биват декласирани зара-
ди пропуск.

В областта има изключи-
телно добри строители, но за 
много от тях, когато нещата 
стигнат до кандидатстване, 
започват проблемите. Не мога 
да приема, че такива сериозни 
компании с 50 - 100 човека пер-
сонал не успяват да преодолеят 
изискванията на европейските 
документи за кандидатстване.

Нека първо да по-
желая успех на кър-
джалийските колеги в 
професионален и личен 
план. С тях работим 
много добре и това 
се вижда навсякъде 
из областта. Изпъл-
нихме много обекти в 
подземна и надземна 
инфраструктура, пре-
чиствателни станции, 
в образователната и 
социалната система, 
спортни съоръжения, 
пътища, мостове и 
какво ли не.

През последните 
години в Момчилград 

строителите изпълни-
ха много проекти, свър-
зани с водоснабдяване-
то на всички населени 

места в общината - 
над 90 % от тях. Първи-
ят голям проект беше 
за подмяна на цялост-

ната водопроводна 
инсталация на общин-
ския център с изграж-
дане на канализация 
и ПСОВ. Друг проект, 
за около 8 000 000 лв., 
беше за водоснабдява-
не на седем селища и 
на махалите около тях. 
Подменихме водопро-
водите в почти всички 
населени места, а те 
са 49 на брой. С други 
думи – много работа 
за ежедневието на хо-
рата и сериозни анга-
жименти за строите-
лите, с които говорим 
на общ език.

Община Крумов-
град е интересна 
в няколко направле-
ния. Тя е с населе-
ние към 18 000 души, 
които живеят в 80 
населени места и 
402 махали. Общи-
ната е огромна, 
17-а по територия 
в страната от 265 
общини. И незави-
симо че някъде жи-
веят по едно-две 
семейства, ние сме 
длъжни и за водата, 

и за тока, за пътя и т.н. И още любопитна информация – об-
щинският център е в средата, на 55 км на север е едната 
граница, а също на 55 км в южна посока е другият край, или 
нашата територия по дължина е 110 км. Затова и общинските 
пътища са 260 км, но нека да е ясно, че се справяме с про-
блемите на хората. Щом кметът на общината г-жа Себихан 
Мехмед започна своя пети управленски мандат, това означава, 
че тя и ръководеният от нея екип се справят с очакванията 
на хората.

Когато през 2003 г. г-жа Мехмед започна работа в община-
та, се оказа, че от 80 населени места само 38 са централно 
водоснабдени и се поддържат от ВиК дружествата. През го-
дините променихме това коренно, но нуждата от централно 
водоснабдяване нараства, защото в селата и махалите, които 
ползваха кладенци, водата пресъхва, и затова сега търсим 
алтернативни водоизточници. Терените са сложни, пресечени, 
планински и това оказва влияние на всичко – на водоснабдя-
ването, на пътищата, на придвижването на хората от едно 
населено място до друго.

Тук трябва да спомена и находището „Хан Крум“ на Ада 
тепе, където стартира работата на фирмата „Дънди прешъс 
металс“ на трисменен режим, над 200 души от нашата об-
щина намериха сериозно препитание като миньори, шофьори, 
ръководен персонал и т.н. 



16 ОП НА КСБÑòðîèòåë петък, 22 ноември 2019

Надежда Стефaнова,
ОП на КСБ - Габрово

Фирми членове на ОП 
на КСБ – Габрово, и ОП на 
КСБ – Велико Търново, се 
включиха в семинар на 
тема „Киберсигурност”, 
организиран от Област-
ното представителство 
в Габрово и „Строителна 
квалификация” ЕАД. Лектор 
на събитието, което пре-
дизвика голяма интерес, 
бе Ясен Танев - експерт по 
темата и председател на 
Българската асоциация за 
развитие на бизнес софту-
ер (БАРБС), водещ експерт 
на Българска стопанска ка-
мара, директор за Източна 
Европа на италианската 
софтуерна група Zuccheeti. 

„30% от фирмените 
служители отварят опасни 
имейли, прикачени файло-
ве или зловредни линкове в 
пощите си, а социалното 
инженерство е най-използ-
ваната и успешна такти-
ка за киберпрестъпления“, 

разясни Танев. За да задъл-
бочи познанията на ауди-
торията, той разясни, че 
най-разпространеният вид 
социално инженерство е 
фишингът, чрез който се 
превземат цели компютри, 
телефони, камери и умни 

устройства и се използ-
ват за различни престъп-
ни цели – кражба на лични, 

служебни, финансови данни; 
на потребителски имена, 
пароли и самоличност. Сле-
ди се кореспонденцията, 
документи и други данни, 
като устройствата с цел 
изнудване се заразяват с 
криптовируси. 

Строителството е 
сред застрашените секто-
ри, макар че най-атакува-
ните са отраслите банки, 
застраховане, здравеопаз-
ване, транспорт, услуги, 
производство на машини 
и суровини, химическа про-
мишленост и търговия.

Ясен Танев разказа и за 
последствията от „диги-
талния Чернобил“ – изти-
чането на данни от НАП, 
като каза, че висшият 
мениджмънт е сред най-

застрашените, защото 
там има достъп до най-
важната информация за 
фирмите. 

Лекторът даде съвети 
как да се разпознава фишин-
гът и да се действа срещу 
него, кои са най-трудните 
за разчитане пароли. Той 
подчерта, че публичният 
Wi-Fi е несигурна мрежа, 
която често се използва 
за кражба на данни. Ясен 
Танев посъветва присъст-
ващите никога да не се 
влиза през Wi-Fi, когато се 
въвежда „чувствителна“ 
информация. Разказа кои са 
задължителните моменти 
за предпазване от атаки и 
подчерта, че регулациите 
помагат чрез GDPR и Зако-
на за киберсигурност. 

Семинарът завърши с 
любопитна демонстрация на 
очила за виртуална реалност, 
като всички желаещи 
опитаха новото изживяване

ОП на КСБ - Пловдив

Галя Узунова, ОП 
на КСБ – Пловдив

Председателят на 
Областното предста-
вителство на КСБ в 
Пловдив Пламен Ива-
нов бе консултант в 
конференция на тема 
„Поддръжка на индус-
триални съоръжения и 
сгради, предотвратя-
ване на аварии”. Той 
бе и лектор в панела 
„Мерки и начини за 
предотвратяване на 
аварии в строител-
ството“.

„До авария могат 
да доведат редица 
грешки както по време 
на строителството, 
ремонта или рекон-
струкцията, така и 
при експлоатацията 
на сградата или изпъл-
нение на разрушител-
ни действия“, изтъкна 

Иванов. Той посъветва 
инвеститорите да 
търсят информация 
за състоянието и пра-
воспособността на 
фирмите от Централ-
ния професионален ре-
гистър на строителя. 
При възлагане на оп-
ределени ремонти на 
специализирани компа-
нии информация за тях 
може да се открие от 
производствения опит, 
деклариран в ЦПРС.

Като основни при-
чини за аварии по вре-
ме на строителство-
то лекторът посочи 
неподходящ избор на 
технология за изпъл-
нение, материали и 
техника, неотразени 
подземни комуникации 
– актуалност и досто-
верност на кадастрал-
ната карта, несъот-
ветствие на плана за 

безопасност и здраве 
с актуалното състоя-
ние на строителната 
площадка. 

Председателят на 
ОП Пловдив направи 
извода, че превенци-
ята се осъществява 
чрез контрол. Според 
него до проблеми може 
да доведе именно сла-
бото наблюдение на 
надзора по отношение 
на спазването на тех-
нологията на изпълне-
ние на СМР - например 
импровизации по време 
на строителството. 

Не на последно място 
той спомена техниче-
ската неизправност на 
строителната техни-
ка и съоръжения. Също 
и дефекти, грешки при 
монтажа или прето-
варване, неправилна ко-
ординация, лошо проек-
тиране (по част ПБЗ) 
и липсата на програма 
за намаляване на риска 
или недостатъчен об-
хват в нея и смесване 
на потоци или човешки 
пропуски при изпълне-
ние на ремонтните 
СМР. 

Недялка Златарева, 
ОП на КСБ - Пловдив

Следвайки неизменно целите 
си за повишаване на квалифика-
цията на кадрите в строител-
ния бранш, ОП на КСБ в Плов-
див и председателят Пламен 
Иванов подкрепиха обучение по 
професия строителен техник, 
инициирано и организирано от 
„БГ Алтернатива“ ЕООД чрез 
професионална гимназия по 
строителство. Задочната фор-
ма на обучение по специалност 
„Строителство и архитектура“ 
се провежда по програма, която 
отговаря на държавните обра-
зователни изисквания, подсиле-
на с решаване на реални казуси 
от практиката. Лекциите са 
с продължителност три сесии 
по три седмици и приключват 

с изпити. Положилите успеш-
но държавен изпит получават 
диплом за завършено средно 
образование, трета степен на 
професионална квалификация. 
Първата група от 15 участници 
вече стартира, а целта е да се 
сформират поне три, с което да 
се отговори на нуждата от спе-
циалисти в бранша. 

Ще бъде изградена и кон-
тактна мрежа, която ще се 
влее в Клуб на младия строите-
лен специалист и/или предпри-
емач като среда за генериране 
на нужди, обобщаване на про-
блеми, обмяна на опит. Целта и 
тук е да се открояват идеите 
за изграждане на генерация от 
еманципирани млади строите-
ли. Ще се насърчава свободната 
инициатива и колективният дух 
сред младите в бранша, ще се 

поощрява предприемчивостта 
им. Освен това ще се разглеж-
дат и специфични проблеми, ка-
саещи младите предприемачи, 
които желаят да се интегри-
рат успешно в икономиката на 
България и ЕС. Ще се обсъждат 
иновативни решения за градско 
развитие, строителство и фи-
нансиране на проекти.

От ОП съобщават, че в на-
правена мащабна анкета фирми 
от областта са заявили жела-
нието си за участие в специа-
лизирани клубове по интереси, 
както и са споделили нуждата 
от строителни техници в бран-
ша. В същото време според на-
правено изследване едва 6 - 7% 
от всички ученици, завършили 
професионална гимназия по 
строителство, остават да ра-
ботят в сектора.

Росица Костадинова, експерт в ОП на КСБ - Добрич

Форум две в едно събра строителите от Добрич. 20 дни след 
Димитровден Областното представителство на КСБ организира 
тържествена вечеря за всички фирми членове по случай Деня на 
строителя, като покани и ветераните от местния клуб. Предсе-
дателят на ОП на КСБ – Добрич, инж. Димитър Костов поздрави 
колегите си по повод празника, като им пожела много здраве и дълъг 
живот, за да реализират професионалните си амбиции и планове. 
„Професията строител е чест и гордост, защото с труда си съз-
давате за поколенията. Нека заедно променим Добрич и областта 
към по добро“, каза инж. Костов.

Преди това РКСВ 
проведе извънредно 
събрание за избор на 
нов председател на 
местната структура. 
На него от централ-
ното ръководство на 
НКСВ присъстваха 
инж. Виктор Шарков 
и Велико Десов. Наче-
ло на клуба на стро-
ителите ветерани в 
Добрич застава инж. 
Васил Маринов. 

Десислава Бакърждиева

За пореден път ОП на КСБ – 
Варна, и строителни фирми от 
областта подкрепиха Между-
народното състезание за кре-
ативни умения Varna Spaghetti 
Engineering на ВСУ „Черноризец 
Храбър“. Събитието се проведе 
за седма поредна година, като в 
него се включиха 6 студентски и 
13 ученически отбора. Всеки от 
тях разполагаше с по два паке-
та спагети, 10 пръчки силикон, 
транспортир, линия, макетен 
нож и три часа, за да създаде 
своя макет. В рамките на над-
преварата учениците избраха 

да правят куполи, а студентите 
– мостове.

Проектите бяха оценявани 
от авторитетно жури, в със-
тава на което беше и предсе-
дателят на ОП на КСБ – Варна, 
инж. Пенко Стоянов. Безспорен 
победител в строителството 
на куполи стана отбор „Утопия“ 
от ПГСАГ „Арх. Камен Петков“ от 
Пловдив, който със 191 спагети 
конструира 3v сферичен купол. 
Втори се класираха „Диада“ от 
Професионалната гимназия по 
строителство, архитектура 
и геодезия в Шумен, а трети – 
„Болонезе“ от СГСАГ „Христо 
Ботев“. Наградата на Камарата 

на строителите в България 
взе отбор „Алфа“ от ПГСАГ – 
Бургас, за проекта за отво-
рен купол на бъдеща обсер-
ватория. При студентите 
на първо място се класира 
„Космос инженеринг“ от ВСУ 
„Черноризец Храбър“. Награ-
да от КСБ имаше и за от-
бора „Младите инженери“, 
чийто мост понесе нато-
варване от 13 кг.

Снимки авторът

Снимка авторът

Снимка авторът
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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.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министерството на 
околната среда и водите и 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството сключиха 
договор за подпомагане на 
инвестиционното плани-
ране в отрасъл ВиК. Той е 
на стойност 22,8 млн. лв. 
и е по Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 
- 2020“ (ОПОС 2014 - 2020). 

Дейностите по проекта 
предвиждат изготвяне-
то на регионални предин-
вестиционни проучвания 
(РПИП) за водоснабдяване 
и канализация за обособе-
ните територии, обслуж-
вани от ВиК дружествата 
в София, Велико Търново, 
Габрово, Плевен, Търгови-
ще и Хасково. 

От ведомствата съ-
общиха, че РПИП ще съ-
държат техническа и ико-
номическа документация 
за подготовката на пред-

ложения за финансиране 
с европейски средства. 
Разработките ще включ-
ват събиране и изследване 
на данни за състоянието 
на ВиК системите и съо-
ръженията, изготвяне на 
стратегически и детайл-
ни варианти за такъв тип 
обекти, финансов и иконо-
мически анализ.

През настоящия про-
грамен период „ОПОС 2014 
– 2020“ финансира проекти 
чрез прилагане на регио-
налния подход „една обо-

собена ВиК територия – 
един ВиК оператор – един 
проект“. Последният за 
22,8 млн. лв. е продължение 
на първата процедура за 
подпомагане на регионал-
ното инвестиционно пла-
ниране на ВиК отрасъла с 
бенефициент Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството.

Към момента 12 кон-
солидирани оператора 
изпълняват договори за 
изграждане на водна ин-

фраструктура със сред-
ства  по  „ОПОС 2014 
– 2020“. Това са ВиК дру-
жествата Варна, Пловдив, 

Смолян, Стара Загора, 
Кърджали, Сливен, Ямбол, 
Перник, Видин, Силистра, 
Русе и Враца.

Кметът на Варна Иван 
Портних присъства на 
символичния старт на 
ремонтните дейности на 
още две гимназии в гра-
да – ПГСАГ „Васил Левски“ 
и търговската „Г. С. Ра-
ковски“. Средствата са 
осигурени по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“, по която 
досега са модернизирани 
седем училища, три дет-
ски градини и две профе-
сионални гимназии. Общо 
по проекта предстои да 
бъдат обновени 15 гимна-
зии, от които седем в мор-

ския град.
В ПГСАГ „Васил Левски“ 

ще се реконструира сград-
ният фонд и прилежащите 
дворни площи, ще се смени 
обзавеждането и оборудва-
нето. Планира се подмяна 
на покрива, на част от ВиК 
и ел. инсталациите, на по-
дови настилки и дограма, 
както и външно саниране 
и боядисване. Също така 
ще бъде изграден външен 
асансьор. 

Междувременно кме-
тът Портних провери как 
продължава изграждане-
то на тротоари, улични 

настилки и паркоместа в 
междублоковите простран-
ства в район „Одесос“. По 
график вървят дейности-
те на ул. „Георги Раковски“, 
„Иван Драсов“ и „Ангел Кън-
чев“ до Колхозния пазар. 

Готов е новият паркинг 
с около 60 места в прос-
транството зад бл. 39 - 49 
на ул. „Струга“. Децата 
в ОУ „Иван Рилски“ в ра-
йон „Младост“ вече имат 
нова спортна площадка с 
фитнес уреди на открито, 
комбинирано игрище за 
футбол и баскетбол, маси 
за тенис.

Седем водещи архи-
тектурни бюра са подали 
проекти в международния 
конкурс на Столичната 
община за възстановяване 
и обновяване на площад-
ното пространство на пл. 
„Св. Неделя“. Това са: кон-
сорциум OW/MA/CL с чле-
нове One Works, Maofficina 
и Сracknell; Студио „Паола 
Вигано“; „Конкурент-90“ 
ЕООД; Студио „Вилмот“; 
Студио „Фуксас“; Обедине-
ние AI Architects LLD, CLAB 
Architettura - Юрий Шереде-
га, Дина Дридзе, Евгений 
Ширинян; Обединение „Джи-
ТиЕрЕф & Студио Морфе“ с 
участници Студио „Морфе“ 
и „Джовани Тортели Робер-
то Фрасони Аркитети“. 

Идейните предложения 
ще бъдат оценявани на 28 
и 29 ноември от жури, в 
което участват главни-
те архитекти на Москва 
и Варшава, архитекти от 

Ротердам, Атина, Тирана, 
както и представители на 
Камарата на архитекти-
те в България, Съюза на 
архитектите, Регионален 
исторически музей София, 
Университета по архи-
тектура, строителство и 
геодезия, Направление „Ар-
хитектура и градоустрой-
ство“ към СО и Столичния 
общински съвет.

Кон к ур съ т,  кой т о 

включва и експониране на 
разкритото археологиче-
ско наследство, беше обя-
вен през февруари тази 
година. На първия етап 
участваха 14 екипи, като 
до втори кръг – изготвяне 
на идеен проект – достиг-
наха 7.

На автора на класира-
ния на първо място проект 
Столичната община ще 
възложи поръчката.

Община Симитли започва саниране на 
административни сгради с финансиране 
от Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР). Спечеленият проект е за 
над 800 000 лв. по подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ и ще обхване 

зданията, в които са настанени кмет-
ствата на Симитли и селата Брежани, 
Градево, Крупник, Мечкул, Ракитна, Сено-
кос и Сушица. 

След като миналата седмица кметът 
Апостол Апостолов е подписал договора, 
предстои да бъде обявена процедура за 
избор на изпълнител.  

От средствата ще се възползват ВиК дружествата в 
София, Велико Търново, Габрово, Плевен, Търговище и Хасково

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени
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Василка Панайотова, кмет на Шипка:

Георги Сотиров

Г -жо  Панайотова, 
Ваши съграждани, с кои-
то се видях преди интер-
вюто, споделиха, че за 
времето на първия ман-
дат - четири години, в 
града е направено толко-
ва, колкото за предишни-
те… 40 години! Как прие-
мате такова признание?

Като голяма отговор-
ност. Благодаря на всички, 
които за пореден път ми 
гласуваха доверие и кате-
горичната си подкрепа. 
Ще продължаваме да рабо-
тим за просперитета на 
нашето прекрасно градче. 
Мой приоритет са и ще 
бъдат хората. Предход-
ния мандат кметството 
успя да реши много от 
затлачените с години-
те проблеми, свързани с 
водоснабдяването през 
лятото, с електричест-
вото през зимата, с опаз-
ването на околната среда, 
с чистотата на града, с 
пътната инфраструктура 
и др.

Обърнахме внимание 
на визията на Шипка - об-
новено бе изцяло централ-
ното градско простран-
ство, изградени бяха нови 
кътчета за отдих, няколко 
детски площадки, облаго-
родихме доста места и 
така нашият град се про-
мени.

Вашият град се радва 
на много туристи, как 
обаче привличате инвес-
титори?

Интересът за инвес-
тиции тук също бе сред 
приоритетите ми в про-
грамата за развитие на 
града като културно-ис-
торически център. Факт 
е, че дълги години Шипка 
беше популярна един-

ствено с храм-паметника 
„Рождество Христово“. 
Туристите преминаваха 
през града набързо, без да 
се отбиват, виждаха об-
расли с трева тротоари, 
изоставени площи, труд-
но се ориентираха къде е 
центърът дори, питаха се 
защо всичко изглежда сиво 
и мрачно при тази насле-
дена история, защо не се 
използват даденостите… 
Това вече е минало!

И как успяхте да на-
правите така, че да ка-
жете днес това, което 
ми споделихте в предва-
рителния ни разговор: 
„Шипка възкръсва като 
феникс от пепелта“?

Въпреки ограничения 
бюджет с много заряд, 
с помощ от приятели. И 
аз наистина съм много 
щастлива, че вече с гор-
дост посрещаме тури-
стите в новоизградените 
къщи за гости и семейни-
те хотели, не се притес-
няваме от режим на вода-
та, не се притесняваме, че 
е тъмно по улиците вечер. 
И знаете ли, че дори мла-
ди семейства се заселват 
тук, купуват или строят 
новите си домове. Вече 
имаме заселници от Япо-
ния, Ирландия, Франция, 
Украйна, Великобритания, 
Гърция и др. Споделяме 
делниците и празниците 
си с тях и ни е много при-
ятно. Оформеният център 
със свежи архитектурни 

идеи и отлично строител-
но изпълнение прави впе-
чатление и на най-големи-
те песимисти. Градът се 
разраства и това е повече 
от положително. 

 
Ще ни разкажете ли 

и за някои от идеите, 
които смятате да реали-
зирате следващите 4 го-
дини, да откроите тези, 
които са свързани със 
строителството.

Може би  ще Ви  се 
стори интересно, че и 
до момента повечето от 
инициативите ми са реа-
лизирани с доброволчески 
труд. Усилията ми през но-
вия мандат ще бъдат на-
сочени към младите хора. 
Планираме да изградим 
нови места за спорт, да 
реализираме една тяхна 
мечта за мини футболно 
игрище. През предходния 
мандат със средства от 
дарители оборудвахме 
фитнес зала, която се 
ползва безвъзмездно. Не 
забравяме и възрастните 
хора, за които също об-
заведохме зала за спорт 
и рехабилитация, изцяло 
подновихме осветлението 
и инвентара на местния 
пенсионерски клуб. 

В новата ни програма 
като първа стъпка е зале-

гнало завършването на за-
почналия през 2019 г. мини 
парк в сърцето на града. 
Едно запустяло място пре-
върнахме в истинско бижу 
с оригинални пешеходни 
алеи, с пространства за 
отдих на малки и големи. 
Предстои да се изградят 
места за тихи игри за 
възрастните хора, да се 
монтират детските съо-
ръжения за малчуганите. 
Пожелавам си до края на 
мандата да имам възмож-
ност да осъществя още 
една мечта - лятна библи-
отека с модули за игри на 
подрастващите, защото 
те са бъдещето на Шипка. 

Усп я х  да  привлека 
младежите за добровол-
чество, което днес е мо-
дерно. Заедно с тях по-
чистихме екопътеките 
и местата за туризъм, 
засадихме много дървета 
в града. 

В програмата за ман-
дат 2019 – 2023 г. е за-
ложено асфалтиране и 
реконструкция на пътни 
участъци. За съжаление 
финансовите средства 

никога не са достатъчни 
за тази цел и винаги при-
оритетно избираме най-
уязвимите улици.

През предходните че-
тири години бяха подме-
нени над 38% от уличното 
осветление. Монтирано е 
и видео наблюдение на оп-
ределени участъци.

Фактът, че търсене-
то на имоти изпреварва 
предлагането, е компли-
мент за всичко онова, кое-
то сме направили за уюта 
и спокойствието на наши-
те съграждани. 

В какво състояние е 
подземната Ви инфра-
структура?

През 2019 г. бе изгот-
вен проект за поетапна 
подмяна на водопреносна-
та мрежа на града, което 
е от изключително значе-
ние, тъй като наличната 
е вече компрометирана 
на места и води до чести 
аварии. Като първи етап 
от проекта работихме на 
ул. „Генерал Радецки“, коя-
то вече е и с нов асфалт. 

Цялостната подмяна 
на канализацията все още 
стои на дневен ред. В на-
чалото на предходния си 
мандат споделих с минис-
търа на околната среда и 
водите, че това е наложи-
телно, но отговорът му 
беше, че за населени мес-
та с по-малко от 2000 е.ж. 
към момента е невъзмож-
но да се търси европейска 
инвестиция. Иска ми се да 
вярвам, че това ще се про-
мени през новия програмен 
период.

Със същия казус се 
сблъсках, когато отправих 
молба към няколко банки за 
монтиране на банкомат. 
Все пак нашите хора, не-
зависимо колко са те, жи-
веят в XXI век.

При започване на ре-
монтни работи на едно 
от Вашите училища кме-
тът на община Казанлък 
Галина Стоянова каза: „В 
Шипка имаме да извър-
вим заедно много дълъг 
и много труден път, за 
да направим училището 
онова, което е увекове-
чил Чудомир в своите 
думи.“ Какви идеи имате 
в тази посока?

В миналото тук е било 
огнище на духовен живот. 
В началото малките се 
учили на четмо и писмо от 
пътуващите монаси, про-
повядващи Божието сло-
во в старата църква „Св. 
Константин и Елена“, към 
която имало малък метох. 
По-късно, през 1872 г., към 
него първата жена учи-
телка Петрана Чирпанли-
ева основава и девическо 
училище, което събира над 

Търсим варианти за нова канализация, но това, че сме под 2000 жители, ограничава 
възможностите за финансиране

Василка Панайотова е родена в Казанлък. Има бакалавърска 
степен по специалността „Социални и културни дейности“ 
и магистърска степен „Финанси на предприятието“. 
Работила е в Института по хидравлика и пневматика в 
Казанлък като конструктор. 
В Общинската администрация на Шипка е била старши 
експерт от 2000 – 2015 г. Избрана е за кмет втори мандат.

Оформяне на новата визия на центъра на града

Снимки авторът
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100 момичета. В началото 
на 50-те години на ХХ век 
отваря врати сегашното 
ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ . Тази година чества-
хме 184 години светско и 
309 г. килийно училище. 

За съжаление демо-
графският срив не прес-
кочи и Шипка. Макар и 
прекрасно след ремонта, 
основното ни училище е 
средищно. Моята мечта е 
да се превърне в център за 
деца таланти. Имаме ба-
зата, надяваме се да полу-
чим необходимата ни под-
крепа по компетентност.

През май т.г. се про-
веде първото издание на 
„Шипка Фест“ – дни на 
изкуствата и занаятите, 
забележителен бе инте-
ресът на младите хора. 
Аз също се увлякох по тъ-
кането на хоризонтален 
стан, тънкостите в изра-
ботването на калоферска 
дантела и грънчарството.

Историческите да-
дености са достатъчна 
предпоставка за разви-
тието на града, но за 
това е нужно и развитие-
то на хотелска и ресто-
рантьорска база?

Града на траките, ге-
роите и мечтите - така 
наричат Шипка. Тук са 
концентрирани множе-
ство от тракийските 
могили - Голямата Кос-
матка, чиито артефа-
кти бяха изложени в Лув-
ъра и събудиха интереса 
на посетители от цял 
свят, Шушманец, Остру-
ша, Хелвеция, Грифоните, 
Светицата, Голямата ар-
сеналка. Те представля-
ват могилни некрополи, в 
които са били погребвани 
тракийски царе и важни 
представители на тази 
цивилизация, и всяка е 
един своеобразен ше-
дьовър на тракийското 
строителство, занаят-
чийство и изобразително 
изкуство.

На територията ни се 
намира красивият храм-
паметник „Рождество Хри-
стово“, наричан още Шип-
ченският манастир, който 
представлява своеобразен 
паметник-костница на ру-
ските войници, дали живо-
та си за нашата свобода в 
Руско-турската освободи-
телна война, били се рамо 
до рамо с българските  
опълченци. 

Трябва да уважаваме 
историята си, да я помним 
и да я пазим свята, да се 
гордеем и да бъдем благо-
дарни.

Има ли по-мащабни 
проекти, които очаквате 

да бъдат реализирани, за 
да се превърнете в топ 
туристическа дестина-
цията на България?

С нетърпение очаква-
ме реализацията на про-
екта „Светът на траки-

те“, който бе разработен 
от община Казанлък като 
цялостен туристически 
продукт. Предвижда се 
комплексът да бъде върху 
23 000 кв. м площ по пътя 
към Шипченския проход в 
близост до тракийските 
ни гробници Шушманец, 
Оструша, Голямата Кос-
матка и Грифоните. Цел-
та на атракциона е да 
пресъздаде максимално ав-
тентично атмосферата и 
начина на живот и обичаи 
на древните заселници по 
нашите земи със съвре-
менни визуални средства. 
Предвижда се изграждане-
то на централна шатра за 
различни събития и излож-

би. Тронната зала ще бъде 
копие на тази в двореца 
Севтополис, ще има зала с 
восъчни фигури, магазини 
за сувенири, занаятчийски 
ателиета, хотел и рес-
торант. В комплекса ще 

се помещава и макет на 
древния град Севтополис.

Община Казанлък е 
предвидила като част от 
проекта да се изгради и 
велоалея с дължина 6841 м, 
която да свързва турис-

тическия атракцион край 
Шипка със съществуващо-
то трасе между Казанлък 
и град Крън.

Друг голям проект, 
който предстои да се 
осъществи и за който се 
говори много отдавна, е 
тунелът под връх Шип-
ка. Последните новини по 
темата от АПИ са за обя-
вената вече обществена 
поръчка за избор на изпъл-
нител за продължението 
на обхода на Габрово и 
строителството на съо-
ръжението. По план първа-

та фаза на обхода трябва 
да бъде финализирана око-
ло 26 ноември 2019 г. Това 
ни дава надежда за пред-
стоящата втора фаза, 
в която влиза и съоръже-
нието под върха. Тя ще се 

осъществи с финансиране 
по ОП „Транспортна свър-
заност 2021 - 2027. Туне-
лът под Шипка ще е дълъг 
3,22 км. 

Казват, че Шипка е 
високоенергийно място. 
Така ли е?

Да, и това се усеща. 
Шипка е духовно, културно и 
религиозно средище, пропи-
то със заряд от трите хра-
ма: духовния на знанието 
- нашето училище, Шипчен-
ския манастир „Рождество 
Христово“ и православния 
ни храм „Успение Богоро-
дично“. Именно от това 
черпим сили и енергия да 
продължим да работим все-
отдайно, да надграждаме за 
бъднините. Защото Шипка 
заслужава.

Санираното ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Големият символ на града – храм-паметникът „Рождество Христово“

Ново строителство на къщи за гости

Етнографският музей „Чирпанлиевата къща“
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Строил съм язовири, пътища и тунели, но най-голяма наслада ми донесе 
побиването на пилона за националния трибагреник на Царевец 

Инж. Георги Георгиев, член на НКСВ - Велико Търново: 

Елица Илчева

Инж. Георгиев, слу-
чайно ли беше, че стана-
хте строител?

Бях на седем години, 
когато мама и татко 
построиха къща в родно-
то ми село. Споменът за 
това как два етажа из-
раснаха от нищото явно 
се е закодирал в детското 
ми съзнание, макар че бяха 
нужни 20 години, за да до-
бие домът ни градски вид 
с вода, баня, тоалетна, 
отопление с котел на дър-
ва и въглища. 

Когато вече завър-
ших основно образова-
ние, мама настоя да ме 
изпрати в строителния 
техникум  във  Велико 
Търново и аз бях изклю-
чително горд. Там имаше 
специална униформа и тя 
беше най-красивата в 
града. Възпитаниците на 
училището имаха висо-
ки успехи в областта на 
образованието и спорта. 
От него са излезли доста 
популярни хора - Димитър 
Буйнозов, артист, Тодор 
Артарски, дискохвъргач, 
Стоян Петров, футбо-
лист на „Етър” и по-късно 
треньор на отбора шам-
пион на България, и др.

С какво сте запомни-
ли тези първи години в 
овладяването на профе-
сията?

Тогава нямаше учебни-
ци по специалните пред-
мети, особено за новите 
технологии, но нашите 
преподаватели, повечето 
от които практикуваха 
занаята и на обектите, 
изнасяха увлекателни 
лекции и ни помагаха при 
изработване на възлага-
ните ни проекти. Именно 
в това училище аз получих 
много добри и теоретич-
ни, и практически знания и 
замечтах да стана стро-
ителен инженер.

Всъщност по това 
време - 60-те години на 
миналия век, в България 
усилено се е строяло и 
вероятно работа е има-
ло достатъчно.  

Да, във Велико Търно-
во тогава се изграждаха 
много сгради - театър, 
университет, общината, 
жилищни блокове и част-
ни къщи. И когато се увол-
них от казармата през 
1969 г., започнах работа 
като проектант в „Път-
строй” – Велико Търново, 
а през 1970 г., станах по-
мощник технически ръко-

водител на изграждането 
на обходния път на Търно-
во, който беше 4 км с два 
тунела и четири моста. 

Тогава съм бил млад 
в занаята, но въпреки 
това бях впечатлен, че 
проектантите на учас-
тъка, който е част от 
пътя Русе – Стара За-
гора, са работили така, 
че да запазят красивата 
местност по поречието 
на Янтра. По онова време 
движението преминаваше 
през града по ул. „Опълчен-
ска” и ул. „Стефан Стам-
болов”, които се пресичат 
на 90 градуса и движение-
то на големите камиони 
беше трудно.

А какви бяха предиз-
викателствата за Вас 
на този обект?

Изпълнението на ту-
нелите на около 10 м от 
къщите на хората създа-
ваше голямо безпокойство 
за тях. Майсторите оба-
че бяха работили на стро-
ежите на други съоръже-

ния – дъговите мостове 
на Янтра във Велико Тър-
ново и с. Соколово, както 
и при ремонта на моста в 
Бяла, строен от Кольо Фи-
чето, и се справяха доста 
добре. Спомням си, че 
докато бяхме на обекта, 
често се сещахме за Уста 
Кольо Фичето и това ни 
действаше някак респек-
тиращо. 

Легендарният май-
стор има и други ем-
блематични обекти в 
Търновско,  от които 
вероятно сте се възхи-
щавали.

Да,  Кольо  Фичето 
строи няколко църкви в 
старопрестолния град, 
на една от които е прочу-
тата кобилица, създадена 
от неговото романтично 
увлечение по мома, която 
много харесвал и задявал, 
когато тя носела вода от 
извора. Легендите разказ-
ват, че романтика имало 
и при изграждането на 
Къщата с маймунката с 

два входа на две улици. Ха-
нът „Хаджи Николи” също 
е образец на този стро-
ителен гений. Всъщност 
често съм си мислел, че 
именно тези обекти бяха 
причина да пожелая да за-
върша Висшия строите-
лен институт в София.

Как се разви кариера-
та Ви, след като се ди-
пломирахте като стро-
ителен инженер?

Днес, от разстояние-
то на времето, мога да 
кажа, че професионално 
сбъднах много мечти. Във 
втори курс на строител-
ния техникум през 1964 
– 1965 г. ни заведоха на 
мястото на чашката на 
язовир „Йовковци” в с. Ка-
раджовци, за да наблюда-
ваме геоложките проуч-
вания, и аз си замечтах 
да работя на този обект. 
Учителят ни инж. Влади-
мир Марков беше изгот-
вил заданието за проек-
тиране на съоръжението, 
което трябваше да оси-

гури водоснабдяването 
на Велико Търново. После 
той стана директор на 
„Водстрой” - фирмата, 
която започна същинска-
та работа. През 1980-а 
инж. Марков, вече като 
директор на предприяти-
ето „Хидрострой” Велико 
Търново, предложи аз да 
бъда негов заместник. 
Назначението ми се заба-
ви цели три месеца, защо-
то не бях партиен член, а 
такива бяха времената, 
но така или иначе получих 
заповед и през осемте 
години на поста завърши-
хме и язовир „Йовковци”, 
и „Смирненски” в Габрово. 
Построихме и техните 
пречиствателни станции 
за питейни води, започ-
нахме изграждането на 
„Нейковци” в Трявна, „Мок-
ра бяла” в Севлиево, „Чер-
ни Осъм” в Ловеч, както и 
пречиствателните стан-
ции за отпадните води на 
Велико Търново, Габрово и 
Плевен. 

През 1990 г. работи-
хме сериозно и за въз-
становяване на Попово и 
Стражица след земетре-
сението.

Това вече е времето 
на промените, как про-
дължихте кариерата си 
след раздържавяването? 

Регистрирах частна-
та строителна фирма - 
„Демо-48” ЕООД. И с нея 
продължих да работя във 
Велико Търново, Габрово, 
Трявна, Горна Оряховица, 
Лясковец и Севлиево.

Мечтите не спират. 
Строя бензиностанции, 
водопроводи, пречиства-
телни станции. Бях об-
щински съветник и цели 
осем години секретар и 
председател на Комисия-
та по териториално и се-
лищно устройство в ОбС 
Велико Търново.

В  п ери о д а  19 9 9  – 
2003 г. като председател 
на Експертния съвет към 
кметството внесох пред-
ложение в тогавашната 
Комисия по бедствия и 
аварии за отпускане на 
средства за възстановя-
ване на църквата „Свети 
40 мъченици”, построена 
от цар Иван Асен II. Там 
за първи път бях влизал 
като ученик. Спомням си 
с какво вълнение прочетох 
надписа на Колоната на 
Омуртаг, която символи-
зира идеята на цар Иван 
Асен за приемственост-
та на Второто българско 
царство. 

С р е д с т в а т а  б я х а 
отпуснати след няколко 

години благодарение на 
тогавашния секретар на 
комисията, и със съдей-
ствието на директора на 
музеите, а аз работих по 
укрепителните дейности 
с моята фирма. Горд съм, 
че там, където за първи 
път е прочетен Манифе-
стът за съединението на 
България с Източна Ру-
мелия, сега всяка година 
на 22 септември оттук 
започват тържествата. 
И че се сбъдна още една 
моя мечта.

Разбрах, че Вашата 
фирма е монтирала на-
ционалния флаг на Бъл-
гария на царския дворец 
в крепостта „Царевец”. 
Така ли е?

Да, ето това е нещо, 
за което дори не съм меч-
тал, че може да ми се слу-
чи. Не е грандиозен обект, 
но той се превърна в сим-
вол, с който започва и 
завършва програмата на 
националната телевизия 
на България.

По това време за него 
кметът на Велико Търново 
д-р Румен Рашев ме повика 
и директно ми даде 10 дни 
срок да монтирам пилон с 
размери 13 – 13,5 м и три-
багреника. До мястото 
има достъп само за леки 
автомобили, а ние тряб-
ваше да прекараме 800 кг 
метален фундамент с 
точно фиксирани фланци и 
отвори като тези на пило-
на. Наляхме и 4 куб. метра 
бетон с кофи. Пилонът 
стигна до мястото си с 
вертолет по моя идея. Не 
приех никакво заплащане, 
защото за мен това беше 
най-романтичното ми про-
фесионално изживяване.

Името Ви се свързва 
и с газифицирането на 
града, нали?

Да, с фирма „Демо 48” 
ЕООД участвах в газифи-
цирането на Горна Оряхо-
вица, Лясковец и Велико 
Търново и съм изграждал 
газопреносна мрежа, учи-
лища, детски градини, об-
ществени сгради, битова 
газификация.

Изобщо няма да сгре-
шим, ако в дните около 
професионалния Ви праз-
ник кажем, че Вие сте 
един щастлив строител, 
нали?

Да, аз съм щастлив 
жител на Велико Търново, 
който е дал своя принос за 
това да имаме днес един 
красив град с хубава вода 
и чист въздух. Какво пове-
че му трябва на човек!

Снимка Петя Борисова, ОП на КСБ – В. Търново 

НКСВ



21НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕпетък, 22 ноември 2019 Ñòðîèòåë

Гл. ас. д-р инж. Христо Грозданов, преподавател в катедра 
„Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ:

Георги Сотиров

Как  започна  тази 
учебна година Факул-
тетът по транспорт-
но строителство, инж. 
Грозданов?

Отлично. Записахме 31 
студенти в редовната ни 
програма по транспортно 
строителство, компен-
сираме със задочната ни 
форма на обучение, която 
е сравнително нова, и там 
имаме прием от 9 души. 
Желанието ни е да има 
по-голям брой млади хора, 
които искат да свържат 
професионалната си био-
графия с инфраструктур-
ното строителство. За 
нашата магистърска про-
грама работим активно 
с Агенция „Пътна инфра-
структура (АПИ). АПИ ос-
вен това подпомага свои 
служители с таксата за 
обучението, което позво-
лява на колеги, завършили 
специалност „Строителен 
инженер“ в друг универси-
тет или в различен факул-
тет в УАСГ, да придобият 
и магистърска степен при 
нас. Тази година записахме 
6 души. 

Имаме и много док-
торанти. Към момента 
само в катедра „Пътища 
и транспортни съоръже-
ния“ пишат трудовете си 
по разнородни теми 30 ко-
леги, като смея да твърдя, 
че науката, която правим, 
е на много високо ниво.

Катедра „Пътища и 
транспортни съоръже-
ния“ е особено активна 
по отношение на ини-
цииране на дейности за 
допълнително обучение 
извън аудиториите на 
УАСГ.

Да, работим в много 
направления в партньор-
ство с бизнеса и държав-
ната администрация. По 
направлението, с което си 
партнираме с АПИ, започ-
ваме работа и с няколко 
компании и неправител-
ствени организации.

Както Вашият вест-
ник вече писа, в началото 
на този месец открихме 
и Научноизследовател-
ски център „Безопасни 
пътища“ към катедра 
„Пътища и транспорт-
ни съоръжения“. Той дава 
много възможности за 
продължаващо обучение и 
за модернизиране на про-
грамите. В структурата 
на центъра има лабора-
тория, компютърна зала, 
конструктивна работил-
ница и академия. Целта на 
лабораторията е първо да 
обучаваме студентите, 

след това в партньор-
ство с други български и 
международни да създадем 
възможност за работа на 
нашите докторанти, кое-
то във времето се оказа 
много голям проблем. Реал-
но те нямаше къде да из-
вършват опитите си и се 
стигаше до това или да се 
отказват, или да се налага 
да търсят възможности 
извън страната. Послед-
ните три години например 
четирима колеги отидоха 
да правят изследванията 
си в лаборатории в Европа 
и за съжаление само двама 
от тях се върнаха в Бълга-
рия, за да защитят дисер-
тациите си, а след това и 
те продължиха кариерите 
си извън България, като 
едната колежка започна 
работа в научноизследо-
вателския център на Тех-
ническия университет в 
Гренада, Испания.

Сега вече Научноизсле-
дователският център ще 
позволи да задържим коле-
гите да работят в уни-
верситета и в България. 
Освен това лаборатори-
ята има възможност за 
изпитвания в много голям 
мащаб. На практика заед-
но с нашите партньори 
можем да извършим всяка 
услуга, която ни се въз-
ложи. Компютърната ни 
зала е оборудвана с харду-
ер от най-ново поколение. 
Работим с някои компании, 
които доставят софту-
ери и ще ни съдействат 
при обученията на сту-
денти, докторанти и ака-
демичния състав. Може 
би сега е моментът да 
кажа, че на XII Национал-
на конференция по транс-
портна инфраструктура 
с международно участие 
представител на разра-
ботчик на Autocad пое ан-
гажимент да ни осигури 
веднага най-новата вер-
сия на програмата, която 
излиза в края на октомври. 
Реално в нашия център за 
първи път в България тя 
ще бъде инсталирана. 
Това показва, че между-
народните и българските 
ни партньори разпознават 
работата ни. Академията 
е звено, което има за цел 
да обучава не само сту-
денти, докторанти и слу-
жители на УАСГ, но и хора 
от бранша. Както знаете, 

университетът и в част-
ност нашата катедра 
са единствените, които 
имат възможност и право 
да сертифицират одито-
ри по пътна безопасност. 
В академията ще продъл-
жим да обучаваме нови 
одитори. 

В много напреднали 
разговори сме и с АПИ за 
обучение на техни служи-
тели в областните упра-
вления по безопасност на 
движението, които правят 
ежедневните обходи и ана-
лизи за състоянието на 
пътната мрежа. Считаме, 
че можем да сме полезни в 
посока на изработката на 
качествени анализи, които 
представят реално про-
блемите. 

Споменахте Нацио-
налната конференция 
по транспортна инфра-
структура,  която се 
проведе на 10 октомври 
в Несебър. Разкажете за 
нея.

Тя се провежда в Несе-
бър за дванадесета поред-
на година. Изключително 
сме горди с това събитие, 
защото през годините то 
се превърна в най-очаква-
ното от целия бранш. Там 
успяваме да покажем науч-
ните си разработки, да се 
срещнем с колеги от дру-
ги университети и много 
различни държави. Конфе-
ренцията вече е фактор, 

който може да променя 
дневния ред на общество-
то в нашето направление. 
Тази година мисля, че беше 
най-успешната в цялата й 
история. Имахме доклади 
от 30 различни органи-
зации и институции от 
колеги от 12 държави. За 
първи път дойдоха пред-
ставители от Световна-
та и Европейската инвес-
тиционна банка. Техните и 
нашите идеи и цели до го-
ляма степен се припокри-
ват и искрено се надявам 
да продължим да работим 
съвместно и заедно да ре-
ализираме целите си. 

Имаме и множество 
други инициативи – из-
даваме онлайн списание, 
което от тази година е 
индексирано в световната 
база данни. Това осигурява 
на нас и на нашите докто-
ранти по-лесен достъп за 
публикации в качествени 
издания, което е задъл-
жително за израстване-
то ни. Правим и редовни 
срещи със Студентския 
съвет, на които обсъжда-
ме бъдещето на универ-
ситета през общата ни 
призма. Тези разговори се 
оказаха много успешни и 
интересни, защото наши-
те възпитаници имат ви-
зия за развитие на учебно-
то заведение. 

Катедрата ни е ини-
циатор за създаването на 
Национален комитет на 
България към Световната 
пътна асоциация (PIARС). 
Възобновяването на член-
ството на страната ни, 
която е един от първите 
членове на международния 
форум, се случи веднага 
след миналогодишната 

конференция и сме много 
горди с това. 

Вие сте един от мла-
дите преподаватели 
в катедра „Пътища и 
транспортни съоръже-
ния“. Какво Ви прави впе-
чатление, ако сравните 
днешните студенти с 
тези по времето на Ва-
шето следване?

Честно казано – за-
виждам им. Понякога, кога-
то ги гледам от катедра-
та, ми се иска да се върна 
10 години назад и да имам 
техните възможности. 
Макар и да е минало мал-
ко време, страшно много 
неща са се променили. 
Сега например почти 
всички след трети курс 
работят, някои от тях 
- на големи инфраструк-
турни проекти. Всичко, за 
което Ви говорих досега - 
Научноизследователският 
център, конференцията в 
Несебър, контактите ни 
със Световната пътна 
асоциация, е отворено 
за студентите. Те само 
трябва да поискат да се 
включат, да имат хъс и 
амбиция… Преди десе-
тина години ние се кон-
центрирахме върху тео-
ретичното знание, днес 
обучението се обръща 
към практиката. Тук не-
съмнено заслугата е на 
ръководителя на нашата 
катедра – проф. д.ик.н. 
инж. Николай Михайлов. 
Нищо от това, за което 
споменах, нямаше да се 
случи, ако той не ни беше 
показал, че можем да има-
ме големи мечти и тези 
мечти се сбъдват. Имаме 
база, имаме възможности, 

младите преподаватели 
в катедрата остават, 
развиват се и пренасят 
енергията си върху сту-
дентите. 

Всеки войник тряб-
ва да носи в раницата 
си маршалския жезъл по 
думите на генералиси-
мус Александър Суворов. 
Какво може да открием 
на десктопа на д-р Гроз-
данов?

ХАОС! Както в прено-
сен, така и в пряк смисъл. 
Едно от нещата, които 
не харесвам в себе си, е 
точно хаосът, който сам 
създавам, макар че когато 
успея да го систематизи-
рам, се получават много 
интересни неща. Имаме 
безброй идеи, към момен-
та не сме реализирали и 
десет процента от тях. 
Компютърът ми е пълен с 
всевъзможни неща, които 
сме започнали или замра-
зили, или пък искаме да 
стартираме. 

Преди малко говорих-
ме за промените. Ако ми 
позволите да продължа 
отговора на това как ще 
изглежда университетът 
след 10 години, бих казал, 
че ще бъде място, което 
няма да има нищо общо 
със сегашното. Естест-
вено фундаменталните 
принципи са непоклатими, 
говоря по-скоро за възмож-
ностите на студентите, 
докторантите и акаде-
мичния състав. И ние рабо-
тим точно в тази посока 
- ежедневно, настъпател-
но, задълбочено. Защото 
готвим „строителното 
бъдеще“ на България. Това 
задължава.

Гл. ас. д-р инж. Христо Грозданов е роден в Търговище. 
Дипломира се в УАСГ, Факултет по транспортно 
строителство. Става доктор с тема „Външни разходи 
вследствие на пътнотранспортни произшествия“ под 
ръководството на проф. д-р инж. Румен Миланов. Има и 
магистратура по икономика от Висшия университет по 
застраховане и финанси.
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Архитектурно студио от Италия развива проекта на 557 хектара земя за 130 000 жители 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Архитектурното сту-
дио Stefano Boeri Architetti, 
базирано в Милано, раз-
кри иновативен дизайн за 
умен град в Канкун, Мек-
сико, който ще послужи 
като модел за устойчиво 
градско планиране. Пред-
ложеният Smart Forest 
City ще се развие на 557 
хектара земя, която по-
настоящем се използва 
като пясъчна кариера. Ще 
може да приюти 130 000 
жители, както и 7 500 000 
растения от 400 различни 
вида, избрани от ботани-
ка и ландшафтен архи-
тект Лаури Гати. Повече 
от 200 000 дървета ще 
бъдат засадени, за да се 

създаде съотношение от 
почти 2 на жител, докато 
останалата част от рас-
ти тел ност та ще бъдат 
предимно храсти, зелени 
покриви и вертикални гра-
дини. „Благодарение на но-
вите обществени паркове 
и частни градини, на зеле-
ните покриви и зелените 

фасади действително за-
етите площи ще бъдат 
върнати на природата 
чрез перфектен баланс 
между количеството рас-
тителност и отпечатъка 
на сградите“, се казва в 
съобщението за пресата.

С помощта на немска-
та компания Transsolar 

мястото ще бъде заоби-
колено с пръстен от слън-
чеви панели, които ще 
осигуряват достатъчно 
възобновяема енергия, 
за да задоволят нуждите 
на жителите. Градът ще 
включва и селскостопан-
ски пояс, който обгръща 
градската зона. Полета-

та ще се напояват по-
средством канал, захран-
ван с подводна тръба с 
морска вода, която ще се 
обработва през обезсо-
ляваща кула. Паркингът 
за традиционни автомо-
били ще бъде разположен 
в периферията на града, 
а система MIC (Mobility 

in Chain) ще осигури въ-
трешни електрически и 
полуавтоматични превоз-
ни средства.

Създаден за строи-
телния предприемач Grupo 
Karim, Smart Forest City – 
Cancun е алтернатива на 
плановете за търговски 
квартал в района. Като 
изпитателен  център 
за устойчив урбанизъм 
предложението включва 
център и за изследвания, 
достатъчно голям, за да 
бъде домакин на между-
народни организации, уни-
верситетски отдели и 
компании. Той ще включва 
съоръжения за научноиз-
следователска и развойна 
дейност, посветени на 
въпросите на устойчи-
востта и екологичната 
инфраструктура.

Появата на нови продукти като CLT (напречно сло-
ест ламиниран материал, направен чрез подреждане и 
залепване на перпендикулярни слоеве от дърво) и Glulam 
(ламиниран материал, създаден чрез залепване на сло-
еве от дърво директно един върху друг) позволяват 
изграждането на все по-високи и здрави дървени сгра-
ди. Означава ли всичко това, че вековното царуване на 
бетона като основен строителен материал може би 
приключва, питат се урбанистите. Отговорите засега 
се броят на пръсти, но затова пък са показателни, че 
дървото има бъдеще. Във Виена образец е дървената 
кула „ХоХо“ - 24 етажа и висока 84 метра. Наскоро за-
вършената 18-етажна кула „Мьоса“ е 85 м и най-висока-
та от естествения материал в света. Терминалът на 
международното летище Форт МакМъри в Канада пък 
е най-голямата сграда от ламиниран дървен материал в 
Северна Америка за времето, когато е построена през 
2012 г. 

Предимствата засега са използването на масивен 
дървен материал, който може да намали времето за 
строителство до 25% и да консумира до една трета 
от енергията, необходима за получаването на стомана 
и до една пета на тази за бетон. В допълнение произ-
водството на масивен дървен материал отделя много 
по-малко въглерод.

Вятърната енергия се 
превръща в основен из-
точник на възобновяема 
енергия, като турбините 
имат живот 20 - 25 годи-
ни. След като излязат от 
експлоатация, повечето 
от съставните им еле-
менти могат да бъдат ре-
циклирани. Но не и перки-
те, които се изработват 
от сложни композитни 
термореактивни мате-
риали, състоящи се от 
комбинации от PVC пяна, 
балсамово дърво, фиброс-

тъкло и епоксидна смола 
– все високоефективни 
материали, които в пове-
чето случаи все още имат 
отлични механични и хи-
мически свойства, които 
обаче няма как да бъдат 
разделени за рециклиране. 

Пример за това, как 
могат да намерят при-
ложение, е проектът на 
инж. Стейн Спекснейдър 
от Техническия универси-
тет в Делфт, Холандия, 
наречен „Мост на лопат-
ките“. Той се базира на 

използването на перки от 
вятърни турбини в тяхна-

та цялост. Така не само 
че предотвратява из-

хвърлянето им на смети-
щата или замърсяващото 
природата изгаряне, но и 
предлага интересни и екс-
травагантни екстериор-
ни решения. 

Идеята е две ясно 
видими и разпознаваеми 
перки да носят тялото на 
моста. Обърнати на 180 
градуса една спрямо дру-
га, създават симетричен 
дизайн, който равномерно 
разпределя напрежение-
то. Между лопатките е 
разположено платно за 

лек трафик – например за 
движение на пешеходци и 
велосипедисти.

„Концепцията е раз-
работена с оглед на ес-
тетиката, взаимодейст-
вието с ползвателите 
и характеристиките на 
структурата“, споделя 
Спекснейдър. „Полученият 
дизайн е игрив, динамичен 
и илюстрира как високо-
ефективните материали 
могат да бъдат прилага-
ни повторно в търговско 
жизнеспособно решение.“

Изоставена крайреч-
на територия на прочу-
тия през ХIХ век панаир в 
Нижни Новгород непосред-
ствено до мястото, къде-
то р. Ока се влива във Вол-
га, успешно приюти нов 
футболен стадион. Съоръ-
жението е разположено на 
площ от 58 440 кв. м, а за 
визията архитектите от 
студио „Пи Арена“ се вдъ-
хновили от близостта на 
стадиона до река Волга и 
съчетаването на елемен-
тите вода и вятър, които 
вплели в архитектурния 
облик на конструкцията. 

Подредени в кръг триъ-
гълни колони носят прозра-
чен покрив над фоайето и 
трибуните. Сградата е 
заобиколена от пешеход-
на галерия с множество 
стълби за достъп, тан-
гентно подредени.

Стадионът е в съсед-
ство със зона с историче-
ски сгради, видими от ви-
сочините на централната 
част на града. Спортното 
съоръжение има за цел да 
освободи район „Стрелка“ 
в Нижни Новгород от нис-
костойностни складови 
пристанищни сгради и да 

създаде парково простран-
ство по протежение на 
речния насип – от истори-
ческата зона в близост до 

катедралата „Александър 
Невски“, включваща и дру-
ги културни паметници, до 
стадиона.

Британската компания Kee 
Safety, която е глобален доставчик 
на решения за защита от падане от 
височини, предлага преходна връзка 
за придвижване - комплект от сгло-
бяеми модули, които осигуряват 
безопасно движение по покривни 
площадки, на които има разположе-
ни препятствия, като тръбопрово-
ди, оборудване за производствени 
инсталации, климатични системи 
и др. Наречени Kee Walk, комплекти-
те са подходящи за различни видове 
покриви и повърхности, включител-
но бетон, мембрана, метал, компо-
зит, и осигуряват възможност за 
промяна на пешеходното ниво на 
покрива. Така обезпечават сигурна 
нехлъзгаща се плоска повърхност 
за ходене. За да отговорят на раз-

личните изисквания за височина и 
да гарантират лесен монтаж, се 
предлагат като предварително 
сглобени модули в комплекти. Всеки 
включва двоен парапет и предпазни 
странични бордове за допълнителна 
безопасност, избор от пластмасови 
или алуминиеви стъпала и опори на 
конструкцията за превенция на раз-

личните видове покривни настилки 
от нараняване.

Бен Рутър, продуктов мениджър 
в Kee Safety Group, споделя: „Много 
съвременни покриви представляват 
опасно място за придвижване. Пре-
ходните свързващи модули лесно се 
адаптират към различните височин-
ни нива и могат да бъдат инстали-
рани над тръбопроводи или друго 
индустриално оборудване. Осигуря-
ват безопасен пешеходен достъп 
през всякакви видове препятствия 
на покрива.“

Модулите се сглобяват с тръбни 
фитинги Kee Klamp. Всяка арматура 
съдържа вътрешен винт за сигурно 
закрепване и това създава здрава, 
стабилна и безопасна конструкция. 
Този метод премахва необходимост-
та от продължително заваряване 
или специални умения и инструмен-
ти, спестявайки на изпълнителите 
време и пари.
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В следващия брой очаквайте

КСБ НАУКА И ОБРАЗОВАНИE

Общо отчетно-
изборно събрание 
на КСБ

Доц. д-р инж. Росица Петрова, 
преподавател в Строителния 
факултет на УАСГ

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

В XIV кръг от Българска строителна футболна лига 
липсваха изненади и всички фаворити записаха победи. 
Занапред обаче борбата за позициите, даващи право 
за класиране във Висшата лига, ще бъдат все по-ожес-
точени, тъй като към момента четири отбора са си 
гарантирали участието в нея. Това са „Хоум Комфорт“, 
„Марибор строй“, „Инфра Холдинг“ и „Каммартон Бълга-
рия“. Останалите шест места ще се разпределят между 
осем тима.

 Развръзката в мача между „Бокал“ и „Марибор строй“ 
дойде през втората част. Победата бе за „Марибор“ с 
2:1. Главно действащо лице бе Борислав Беширов, който 
се отчете с гол и асистенция, другото попадение за ма-
риборци вкара Кирил Донев. За „Бокал“ реализира Краси-
мир Кирилов.

 В оспорван двубой „Инфра Холдинг“ надви „Джи Ди 
Груп Инвест“ с 4:2 след хеттрик на Георги Асенов и един 
гол на Димитър Димитров. За „инвеститорите“ точни 
бяха Кристиян Спасов и автогол на Димитър Димитров.

 „Каммартон България“ надделяха над „Виваком“ с 5:2 
след две попадения на Ивайло Давидков и по едно на Геор-
ги Серафимов, Людмил Гацов и Адриан Иванов. За „Вива-
ком“ се разписаха Симеон Митрев и Костадин Трифонов.

 „Пайп Систем“ се наложи с категоричното 11:2 над 
„Строителния техникум“. Милен Кръстев отбеляза 6 
гола, Денис Борисов - 3, а Стефан Манджуков и Димитър 
Иванов - по 1. За „техникума” точни бяха Михаил Димов 
и Виктор Стоянов.

 „Бигла 3“ надигра „Монтаж Строителни Конструк-
ции“ благодарение на Йордан Терзиев (3) и Александър 
Господинов. За „монтажниците“ на два пъти се отчете 
Калин Митов.

„Джи Пи Груп“ постигнаха резултат от 13:1 над „Тера-
зид“. Александър Николов и Александър Пенев реализираха 
по 4 гола, Йордан Василев и Ивайло Йовев - по 2, а Добро-
мир Иванов вкара 1. Почетният гол за „канарчетата“ бе 
на Иван Иванов.

„Щрабаг“ също бе сред най-резултатните тимове в 
кръга с цели 9 попадения във вратата на „Технопанел“. С 
хеттрик се отличи Ивайло Дуганов, а по два пъти без-
погрешни бяха Светослав Баич, Волен Киров и Владимир 
Кънев. За „Технопанел“ веднъж се разписа Илиян Лянгов.

 „Главболгарстрой“ спечели с 4:2 срещу „Йони ДМ“ 
след голове на Мирослав Филипов (2), Георги Политов и 
Емил Маринов. За „Йони ДМ“ два пъти се отчете Анислав 
Симеонов.

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

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,
 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  
 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер           Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД
Разпространение 
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Мирослав Еленков

Хидротехническият 
факултет (ХФТ) на Уни-
верситета по архитек-
тура, строителство и 
геодезия (УАСГ) отбеляза 
своята 70-а годишнина с 
тържествена церемония. 
Официални гости на съби-
тието бяха Нено Димов, 
министър на околната 
среда и водите, Ивелина 
Василева, председател на 
парламентарната Комисия 
по околната среда и во-
дите, Валентина Танева, 
съветник на президента 
по наука, образование и 
иновации, Снежина Дине-
ва, изп. директор на „На-
поителни системи“ ЕАД, 
Петър Горновски, пред-
седател на Държавната 
агенция за метрологичен 
и технически контрол, 
инж. Иван Моллов, изп. ди-
ректор на „Райкомерс Кон-
струкшън“ ЕАД, и много 
други представители на 

бизнеса и институциите. 
Всички те бяха посрещ-
нати от декана на ХФТ 
доц. д-р Ирина Костова и 
ректора на УАСГ проф. д-р 
инж. Иван Марков.

В началото Валенти-
на Танева прочете указ 
на президента, с който 
Хидротехническият фа-
култет се награждава 
с плакет „Св. св. Кирил и 
Методий“. 

„През тези седем де-
сетилетия университе-
тът е създал поколения 
специалисти в областта 
на водите, които работят 
в проектирането, строи-
телството и поддръжка-
та на важни за страна-
та съоръжения - язовири, 

пречиствателни станции, 
ВЕЦ, ВиК инфраструкту-
ра, системи за напояване 
и други обекти“, заяви в 
приветствието си Нено 
Димов. Той подчерта, че 
много от възпитаниците 
на УАСГ са били или понас-
тоящем са част от екипа 
на Министерството на 
околната среда и водите 
и на други институции, ан-
гажирани с управлението 
на водните ресурси. „Надя-
вам се, че образованието 

в специалностите на фа-
култета ще привлича все 
повече млади хора, които 
ще допринасят за устой-
чивото управление и опаз-
ването на водите – един 
от най-ценните ресурси 
за човечеството“, каза 
още Димов. На финала той 
изрази благодарност за 
работата на декана доц. 
д-р Ирина Костова, негов 
предшественик на поста 
министър на околната 
среда и водите.

Георги Сотиров

Научно-техническият 
съюз по строителството 
в България (НТССБ) и Феде-
рацията на научно-техни-
ческите съюзи проведоха 
кръгла маса на тема „Кон-
трол върху качеството в 
строителството – евро-
пейски и национални изи-
сквания, стандарти и до-
бри практики“. Във форума 
участие взеха акад. Ячко 
Иванов, председател на УС 
на НТССБ, доц. д-р инж. Лъ-
чезар Хрисчев, член на УС 
на НТССБ и преподавател 
в УАСГ, инж. Кристина Ца-
лова, директор на дирекция 
„Технически правила и нор-
ми“ в Министерството на 
регионалното развитие и 

благоустройството, инж. 
Ирен Дабижева, изп. дирек-
тор на Българския инсти-
тут по стандартизация, 
доц. д-р инж. Венцеслав 
Стоянов от ВСУ „Любен 
Каравелов“ и експерти от 
Камарата на строители-
те в България, Камарата 
на архитектите в Бълга-
рия, Българската асоциа-
ция на архитектите и ин-
женерите - консултанти и 

общини.
Събитието  откри 

акад. Иванов, който зая-
ви, че кръглата маса има 
за цел да събере на едно 
място ключови фигури 
от строителния бранш и 
сродните професионални 
организации с държавните 
институции, за да обсъдят 
проблемите на качество-
то в строителството, 
изискванията на действа-

щите нормативни актове 
и възможностите за подо-
бряване на тяхното прак-
тическо прилагане.

Първия доклад изне-
се инж. Кристина Цалова 
на тема „Осигуряване на 
качество и контрол на 
строителните продукти 
съгласно регламент 305 и 
Наредба РД-02-20-1. Декла-
рации за строителните 
продукти“. След това при-
състващите с внимание 
изслушаха инж. Ирен Да-
бижева, която се спря на 
Системата стандарти за 
строителни продукти към 
регламент 305 и еврокодо-
вете от ново поколение. 
Инж. Лъчезар Хрисчев раз-
ясни действащите правила 
за изпълнение и приемане 
на СМР и кои са допусти-
мите отклонения в строи-
телството.

С
ним

ка авт
орът



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 22 ноември 2019

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. 

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. 

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

Посочените цени не включват ДДС.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

www.vestnikstroitel.bg

С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

Най-актуалното в строителния бранш – на сайта на в. „Строител“
Четете първи последните новини!

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА

Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА 
В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:


