
Делегатите на редовното Общо събрание избраха съставите на УС и КС, както и членовете на Комисията за ЦПРС
Екип на в. „Строител“

Инж. Илиян Терзиев беше преизбран 
единодушно за председател на Упра-
вителния съвет (УС) на Камарата на 
строителите в България (КСБ) за още 
един мандат. Това стана по време на 
редовното Общо отчетно-изборно съ-
брание, което се проведе в Зала 8 на 
НДК. В началото на заседанието инж. 
Терзиев поздрави присъстващите, като 
се обърна към почетните председате-
ли на КСБ – инж. Симеон Пешов и инж. 
Светослав Глосов, към председате-
лите на Комисията за воденето, под-
държането и ползването на ЦПРС и на 
Контролния съвет доц. Георги Линков 
и Валентин Николов, към членовете на 
Управителния съвет, на Областните 
представителства и ветераните и им 
благодари за присъствието и ангажира-
ността към дейността на КСБ. 

„Знам, че всеки един от Вас има 
своя бизнес, срещи, отговорности, но 
това, което ни обединява, е съпричаст-
ността какво се случва в сектора, в 
който реализираме своята дейност, 
как се развива, достатъчно конкурен-
тоспособен ли е? И какво бихме искали 
да променим, така че да осигурим за 
бранша по-добри условия за работа и 
перспектива, да го направим по-про-
фесионален, по-успешен, по-етичен. В 
усилията за налагането на яснота и 
правила в сектора приносът на всеки 
един от Вас е изключително ценен. На 
днешното Общо събрание предстои да 
направим равносметка, да отчетем 
какво постигнахме, но също и в как-
во не успяхме, за какво не ни стигна 
времето или подкрепата. Ще изберем 
хората, които ще натоварим с важна-
та задача да изпълняват политиките, 
които ще набележим заедно“, посочи 
инж. Терзиев. 
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Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на 
УС на ББАПБ и член на УС на КСБ: BG.121357Q/U

За изминалите 10 г. ББА „Пътна 
безопасност“ е отличила над 100 
личности, организации и институции 

Българският и китайският 
строителен бизнес обсъдиха 
перспективите 
за съвместни проекти
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Недялка 
Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

Областното предста-
вителство на КСБ в Смо-
лян организира семинар, 
посветен на Централизи-
раната автоматизирана 
информационна система 
„Електронни обществе-
ни поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 
Събитието се състоя на 
25 ноември в залата на 
РИОСВ – Смолян, и събра 
близо 40 представители 
на строителни фирми чле-
нове на ОП на КСБ – Смо-
лян. Темата бе избрана по 
решение на Областния съ-
вет на ОП Смолян поради 
изключителния интерес 
към нея и предстоящото 
стартиране на ЦАИС ЕОП.

За семинара бяха по-
канени лектори с голям 
опит в организирането, 
провеждането, възлагане-
то и осъществяването на 
контрол на процедури за 
обществени поръчки по 
реда на ЗОП – адв. Дими-
тър Златанов (с над 10 г. 
опит) и адв. Пламен Кара-
джов (с 8 г.). Адв. Злата-
нов е бивш експерт в ГД 
„Европейски фондове, меж-
дународни програми и про-
екти” в Министерството 
на труда и социалната по-
литика. Работил е и като 
главен експерт в Дирек-
ция „Обществени поръчки 
и концесии” на Комисията 
за защита на конкурен-

цията (КЗК). Адв. Пламен 
Караджов е бил експерт 
в Дирекция „Обществе-
ни поръчки и концесии” на 
КЗК в периода декември 
2011 г. – август 2017 г. 

Тематично обучението 
бе разработено в няколко 
последователни раздела, 
като въведение в ЦАИС 
ЕОП, функционалности и 
модули на системата, ре-
гистър на обществените 
поръчки и видове потре-
бители. Строителите от 
Смолян бяха запознати 
още с подготовката на 
процедура за възлагане на 
обществена поръчка – из-
готвяне и публикуване на 
документация, решение, 
обявление, разяснения, 
ЕЕДОП, график на поръч-
ката, системни етапи и 
дати, администриране от 
страна на възложителя, 
създаване и подготовка на 
оферта за участие, попъл-

ване на ЕЕДОП, техниче-
ско и ценово предложение, 
подаване на искане за раз-
яснение, криптографски 
ключ и защо е необходим 
при работа със система-
та. Разделите включиха 
и подаване на оферта, на-
значаване на комисия, от-
варяне, проверка и оценка 
на офертите, комуникация 
на оценителната комисия 
и възложителя с участни-
ците за предоставяне на 
допълнителна информа-
ция, протоколи и доклад 
на комисията и решение 
за избор на изпълнител. 

По  време на  курса 
участниците задаваха 
въпроси както от правен, 
така и от чисто техни-
чески характер, свързани 
с работата на система-
та. Обучението приключи 
със сесия за обсъждане на 
практически казуси и за-
ключителна дискусия.

Мирослав Еленков

„ЧЕЗ Разпределение 
България” приключи два 
проекта с особено зна-
чение за сигурността на 
електрозахранването в 
столицата – подмяната 
на кабел 110 kV „Зенит“ и 
реконструкцията на под-
станция „Фестивална“. 
Това са най-мащабните 
проекти на компанията, 
завършени през 2019 г., и 
са на обща стойност 6,3 
млн. лв.

Подстанция „Фести-
вална“ осигурява елек-
трозахранването на 40 
хил. домакинства, фирми 
и институции в централ-
ната градска част на 
София, жилищните ком-
плекси „Младост 1 и 2”, 
„Дружба 1 и 2”, кварта-
лите „Горубляне“ и „Поли-
гона“, както и потреби-
телите в промишлената 
зона Гара Искър и района 
на 7-и километър. Проек-
тът е възлязъл на 3,4 млн. 
лв. Модернизирани са раз-
пределителните уредби 
средно напрежение и са 
монтирани нови съоръже-
ния и оборудване. Компа-
нията е предвидила вре-
менна възлова станция, 
която е поела функциите 
на подстанцията, докато 

са били в ход ремонтните 
дейности, и е осигурявала 
алтернативно електроза-
хранване на клиентите си 
на тази територия.

2, 9 млн. лв. е инвести-
цията в подмяна на кабел 
110 kV „Зенит“. Проектът 
е изпълнен в район „Подуя-
не“. Заменени са 2200 ме-
тра кабел в силно урбани-
зирана територия, което 
е направило реализацията 
на обекта изключително 
трудна. Кабелът захран-
ва 96 000 домакинства и 
фирми в 7 столични ра-
йона – „Слатина“, „Подуя-
не“, „Средец“, „Оборище“, 
„Изгрев“ ,  „Младост“ и 
„Искър“. По време на СМР 
дружеството е осигурило 
алтернативно електроза-
хранване в тези населени 
места. В рамките на про-

екта ЧЕЗ Разпределение 
е извършило и частична 
реконструкция на двете 
подстанции, между кои-
то е разположен кабелът, 
свързана с автоматизи-
ране на управлението на 
мрежата.

Подстанция „Фести-
вална“ и кабел 110 kV „Зе-
нит“ са част от критич-
ната електроенергийна 
инфраструктура на сто-
лицата и проектите по 
тяхната реконструкция, 
модернизация и обновява-
не ще доведат до много 
по-висока сигурност на 
електрозахранването в 
голяма част от София – 
18 столични квартала, и 
ще осигурят възможност 
за присъединяване на нови 
клиенти в източните ра-
йони на града.

30 ноември
Николина Ангелкова, министър на туризма

Снимка авторът
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Строителите полагат много големи усилия за преодоляването 
на проблема с ПТП, заяви изп. директор на КСБ Валентин Николов

петък, 29 ноември 2019 Ñòðîèòåë

Емил Христов

За десета поредна го-
дина Българска браншова 
асоциация „Пътна безопас-
ност“ (ББАПБ) връчи годиш-
ните си награди на изявени 
експерти, специалисти и 
организации, допринесли 
за повишаване на безопас-
ността на движението по 
пътищата. Тържествена-
та церемония се състоя в 
хотел „Интерконтинентал“, 
като тази година тя поста-
ви фокус върху децата, за да 
се обърне внимание, че от 
тях започва възпитанието 
за безопасно поведение на 
пътя. Символичен домакин 
на събитието беше д-р ик.н. 
Николай Иванов, председа-
тел на УС на ББАПБ и член 
на УС на Камарата на стро-
ителите в България (КСБ). 
Сред официалните гости 
бяха инж. Валентин Йовев, 

зам.-министър на регио-
налното развитие и благоу-
стройството, Ангел Попов, 
зам.-министър на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията, 
Малина Крумова, председа-
тел на Държавна агенция 
„Безопасност на движение-
то по пътищата“, Вален-
тин Николов, изп. директор 
на КСБ, инж. Светослав Гло-
сов, почетен председател 
на КСБ, инж. Валентин За-
рев, председател на секция 
„Консултантска дейност, 
проектиране и строителен 
надзор” към КСБ, инж. Иван 
Каралеев, председател на 
УС на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране, Ренета Ни-
колова, прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“, 
депутати и др.

„Изключително радост-
ни сме, че за десети път 
връчваме наградите на 
ББАПБ, които са посветени 
на приноса на личности и 
институции за опазване на 
живота и здравето на хора-
та, участващи в пътното 
движение“, заяви д-р ик.н. 
Николай Иванов. Той отбе-
ляза, че 

броят на ангажирани-
те с осигуряването на 
по-висока безопасност 
нараства всяка година. 

„Това е гаранция, че 
вървим в правилната по-
сока. Нека посветим тези 
отличия на любовта към 
живота“, завърши той.

Малина Крумова заяви, 
че през зимния сезон ме-
тeорологичните условия 
често са предпоставка за 
възникване на инциденти. 
„Последните два месеца са 

тежки от гледна точ-
ка на последствията 
от пътнотранспорт-
ните произшествия. 
Затова бих искала да 
използвам повода, за 
да засилим още веднъж 
вниманието на вода-
чите – да тръгват на 
път отпочинали и ви-
наги да се съобразяват 
с условията“, добави 
Крумова. По думите й 
не по-малко важни са 
и инфраструктурните 
подобрения. Тя посочи, 
че 

ПТП на ремонтира-
ната отсечка между 
Пловдив и Асеновград 
са намалели в пъти.

„Друг  пример  за 
един от най-тежки-
те участъци в страната 
по отношение на пътния 
травматизъм е Креснен-
ското дефиле. За послед-
ните 10 г. на отсечката с 
дължина от 16 км са ста-
нали над 550 тежки инци-
дента, а основна причина 
са рискови изпреварвания“, 
подчерта Крумова.

„Нивото на пътния 
травматизъм в България 
продължава да е непри-
емливо високо. Всъщност 
всичко, освен заветната 0 
загинали на пътя, не може 
да бъде устойчива цел. 

Затова се надявам, че за-
едно ще продължим да ра-
ботим така, че това да се 
утвърждава като все по-
постижима цел“, завърши 
Малина Крумова. 

Зам.-министър Ангел 
Попов сподели, че за да се 
повиши безопасността, 
трябва да има още по-
стриктни мерки за учас-

тниците в движението. 
Според него това е един 
от начините да се опази 
човешкият живот.

„През годините  ББАПБ 
доказа своята важна роля 
в областта на пътната 
безопасност“, каза инж. 
Валентин Йовев и под-
черта, че бизнесът, бран-
шовите организации и 
държавните институции 
работят заедно – поста-
вят актуалните проблеми 
и търсят тяхното реше-
ние. „Надявам се един ден 
визия 0 да стане факт и 

у нас. През последните 
месеци набелязахме реди-
ца нормативни промени и 
някои от тях са свързани 
пряко с безопасността по 
пътя“, каза зам.-министър 
Йовев и добави, че част 
от мерките са повиша-
ване гаранционните сро-
кове за строителството 
на пътища, актуализация 
на всеки 5 години на пла-
новете за организация на 
движението, въвеждане 
на осем нови пътни зна-
ка, по-високи изисквания 
към характеристиките на 
строителните продукти, 
използвани за видимост 
на пешеходните пътеки, 
както и на светлоотрази-
телните характеристики 

на пътните знаци.
По думите му важен 

фактор за подобряване 
на пътната безопасност 
са магистралите и ско-
ростните пътища, които 
в момента се изграждат в 
страната. „През тази го-
дина в изпълнение са над 
100 км стратегически ин-
фраструктурни проекти 
– АМ „Хемус“, АМ „Европа“, 
АМ „Струма“ и скоростни-
ят път Видин - Ботевград“, 
завърши той.

„Силно съм впечатлен 
от инициативата фокусът 
на тазгодишното събитие 
да бъдат децата. Това е 
доказателство, че има на-
чин тази тежка тема да 
бъде дискутирана и пред-
ставена по един различен 
начин“, каза в приветстви-
ето си Валентин Николов, 
изп. директор на КСБ. Той 

допълни, че пътната без-
опасност е въпрос, който 
засяга абсолютно всички. 
„Проблемът може да бъде 
ограничен в едни относи-
телно приемливи граници, 
когато всеки на своето 
място свърши работата 
си така, както трябва – с 
отговорност към живота 
на останалите. Давам 
си сметка, че в този кон-
текст строителите има-
ме много голяма отговор-
ност“, подчерта Николов. 
Той добави, че в последни-
те години строителите 
полагат изключителни 
усилия в това отношение и 
качеството на строител-
ния продукт се повишава. 
„Има много нерешени въ-
проси, които са на дневен 
ред. Продължаваме напред 
работата в тази посока“, 
отбеляза Валентин Нико-
лов.

„КИИП заедно с КСБ 
постави въпроса за от-
крояването на ролята на 
всеки един участник в 
строителния процес“, каза 
от своя страна инж. Иван 
Каралеев.

На церемонията малчу-
ганите от детски център 
„Весел столичен светофар“ 
изнесоха открит урок за 
пътна безопасност.

Кои са наградените за 
принос в пътната безопас-
ност и повече за приорите-
тите на ББАПБ четете в 
интервюто с д-р ик.н. Нико-
лай Иванов на стр. 6-7.

Снимки в. „Строител“

Полицай Павлова следеше за 
стриктното спазване на Закона 

за движение по пътищата на мини 
кръстовището, разположено пред 

залата на събитето

Проф. Иван Трифонов получи наградата за цялостен принос в 
областта на пътната безопасност през 2019 г.
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Десислава Бакърджиева 

Съгласно правилата на ЕС за 
държавната помощ Европейската 
комисия одобри български планове 
за подпомагане на изграждането 
и експлоатацията на високоефек-

тивна централа за комбинирано 
производство на електроенергия 
и топлинна енергия, използваща 
гориво, получено от негодни за 
рециклиране битови отпадъци. 
Централата ще е в София и ще 
осигурява топлинна енергия с 

мощност приблизително 55 MW и 
електроенергия – с 19 MW. За гори-
во ще бъдат използвани около 180 
000 тона негодни за рециклиране 
битови отпадъци годишно.

Инсталацията ще бъде изгра-
дена от „Топлофикация“ ЕАД и ще 

е свързана с топлофикационната 
мрежа на града. Проектът ще при-
ключи до края на 2023 г. Подкрепа-
та от ЕС е по две отделни мерки. 
Първата е пряка безвъзмездна 
помощ в размер на приблизително 
90,8 млн. евро (около 177,6 млн. лв.), 

финансирана от структурните 
фондове на ЕС. Втората е заем, 
отпуснат от Столичната общи-
на на „Топлофикация“ ЕАД с пре-
ференциална лихва, възлизащ на 
приблизително 3 млн. евро (около 
5,8 млн. лв.). 

Емил Христов

Над 108 млн. лв. ще бъдат 
осигурени допълнително по 
Оперативна програма „Региони 
в растеж“ (ОПРР) за рехабили-
тация на 134 км републикански 
пътища, за повишаване на енер-
гийната ефективност на сгради 
в малките общини, закупуване на 
медицински хеликоптер и ново 
спортно оборудване на 80 профе-
сионални гимназии. Това стана 
ясно по време на 15-ото заседа-
ние на Комитета за наблюдение 
на ОПРР. То премина под предсе-
дателството на зам.-министъра 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството и ръководител 
на Управляващия орган на ОПРР 
Деница Николова. В него учас-
тие взеха Аурелио Сесилио и Йо 
Говаертс от Генерална дирекция 
„Регионална и градска политика“ 
в Европейската комисия.

„20 млн. лв. от допълнител-
ните средства ще бъдат пре-
насочени към Министерството 
на здравеопазването, което ще 
може да купи хеликоптер за въз-
душно спасяване и превоз на нуж-
даещи се пациенти, спасителни 

и донорски операции“, заяви зам.-
министър Николова. Тя допълни, 
че по проекта ще бъдат анализи-
рани и идентифицирани най-под-
ходящите площадки за излитане 
и кацане. 

Членовете на комитета ре-
шиха нови над 57 млн. лв. да бъ-
дат инвестирани в рехабилита-
ция на републиканската мрежа, 
както и за изграждане на инте-
лигентна транспортна систе-
ма за повишаване на пътната 
безопасност. От тях 55 млн. лв. 
са предвидени за Агенция „Път-
на инфраструктура“, с които да 
бъдат ремонтирани 6 отсечки 

с дължина 134 км, свързващи 11 
общини в шест области. „5 от 
трасетата са в Северна Бълга-
рия, с което потвърждаваме при-
оритета на  правителството за 
подкрепа на развитието й“, по-
сочи Деница Николова. Участъ-
ците, които ще се ремонтират, 
са: Мизия – Оряхово – Крушовене 
(област Враца); Поликраище – 
Елена – Сливен (Сливен и Велико 
Търново); Русе - Кубрат – Испе-
рих – Дулово (Русе и Разград); 
Полски градец – Тополовград – с. 
Устрем (Хасково); Каблешково – 
Межден (Силистра) и участък от 
пътя Варна – Белослав – Раздел-

на – Падина – Житница (Варна). 
С малко над 2 млн. лв. ще се 

финансира проект на Държавна 
агенция „Безопасност на движе-
нието по пътищата“ за интели-
гентна транспортна система, 
която ще помага на водачите с 
ценна и навременна информация 
за пътната обстановка и със-
тоянието на републиканската 
мрежа, включително и наличие 
на инциденти.

28-те малки общини и пе-
риферни райони в страната 
ще получат близо 25 млн. лв. за 
подобряване на енергийната 
ефективност на жилищни и об-
ществени сгради. Сумата ще се 
допълни с още 14 млн. лв. спес-
тен ресурс, който предстои да 
се насочи към тях в края на ме-
сеца.

С над 4,5 млн. лв. Минис-
терството на образованието 
и науката ще извърши ремонт 
на 7 професионални гимназии и 
Тракийския университет. Ново 
спортно оборудване ще получат 
около 100 средни училища в стра-
ната, за което са предвидени над 
2,5 млн. лв. 

„Отчитаме много добро из-

пълнение на ОП „Региони в рас-
теж“, съобщи още зам.-минис-
тър Николова. Към днешна дата 
са договорени 86% от ресурса й, 
или 2,5 млрд. лв. Над 1,5 млрд. лв. 
са разплатените средства по 
проекти на бенефициентите, а 
близо 30%, или 1 млрд. лв., са въз-
становените от ЕК. Тя отбеляза, 
че няма риск от неизпълнение на 
програмата. „През следващата 
година очакваме голям брой про-
екти да бъдат завършени, а по 
някои от приоритетните оси 
отчитаме изпълнение на про-
ектите между 80 и 100%”, каза 
Деница Николова и добави, че се 
работи активно и по подготов-
ката на бъдещата програма за 
регионално развитие.

Аурелио Сесилио заяви своя-
та подкрепа за разпределянето 
на допълнителните средства по 
ОПРР и посочи, че проектите са 
изключително важни, тъй като 
страната ни единствена в ЕС не 
разполага с хеликоптер за меди-
цинско спасяване. Инвестициите 
в пътната инфраструктурата 
също са от значение за подобря-
ване на транспортната система 
в страната.

Снимка Румен Добрев
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Мирослав Еленков

„Три основни приоритета ще имам в 
работата си в следващите 3 години – 
свързаност, сътрудничество и борба с ко-
рупцията“. Това каза посланикът на САЩ в 
България Н.Пр. Херо Мустафа по време на 
среща с американския бизнес у нас. Съби-
тието бе организирано от Американската 
търговска камара в България (AmCham) и 
на него присъстваха над 150 души, сред 
които членове на организацията, предста-
вители на Посолството на САЩ и медии.

По думите на Н.Пр. Херо Мустафа САЩ 
са в топ 6 на инвеститорите у нас, като 
американските компании са вложили 2,3 
млрд. долара. Това е довело до разкриване-
то на 30 хил. работни места. Тя посочи, че 
американският бизнес е вложил и милиони 
долари в корпоративна социална отговор-
ност. След 3 г. България може да е най-
привлекателната дестинация за американ-
ските компании в региона, ако напредне в 
установяването на върховенството на за-
кона и борбата c корупцията, допълни тя. 

„Бих искала да поздравя Американска-
та търговска камара за много успешна-
та им година. Ние знаем, че България и 
Съединените щати стават все по-ста-
билни заедно чрез търговските връзки 
помежду си. AmCham е модел за подража-
ние за другите камари по света“, посочи 
Н.Пр. Херо Мустафа.

Сред темите, които американският 
посланик у нас засегна, бяха енергийна-
та сигурност на страната ни, икономи-
ческото и военното развитие. 

Снимка авторът

Н.Пр. Херо Мустафа:

Посланикът на САЩ в България представи приоритетите си на бизнес форум

Мирослав Еленков

Генералният директор на На-
ционална компания „Железопътна 
инфраструктура“ инж. Красимир 
Папукчийски подписа договора за мо-
дернизация на жп участъка Елин Пе-
лин – Вакарел. Отсечката е лот 1 от 
проект „Модернизация на жп учас-
тък Елин Пелин – Костенец“, който 
се осъществява със съфинансиране 
от Оперативна програма „Транспорт 
и транспортна инфраструктура 
2014 – 2020“. Строителството ще 
възлезе на 498 800 012 лв. без ДДС. 
Негов изпълнител е ДЗЗД „Джен-
Дуй жп Елин Пелин“, съставено от 
„Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджа-
рет Аноним Ширкети“ АД и „Дуйгу 
Мюхендислик Иншаат Туризм Дъш 
Тиджаред Ве Санайи Лимитед Шир-
кети“ ООД. Срокът за реализация е 
72 месеца.

Изграждането на жп отсечка-
та Елин Пелин – Костенец е част 
от проекта „Модернизация на жп 
линия София – Пловдив“. Участъкът 
между Елин Пелин и Вакарел е най-
тежкият и труден за изпълнение от 
цялото трасе между София и Плов-

див. Неговата дължина е приблизи-
телно 20 км и в обхвата му попада 
най-големият жп тунел в България 
с дължина 6,8 км. Съоръжението ще 
бъде построено по тунелен способ 
и ще отговаря на изискванията за 
оперативна съвместимост. Подо-
бен обект не е изпълняван у нас от 
50-те години на XX в.

В рамките на проекта за Елин 
Пелин – Костенец ще бъдат изгра-
дени и нова гара Елин Пелин, спирка 
Побит камък, Разделен пост Вака-
рел и връзката му с гара Вакарел. 
В обхвата му са включени още нова 

контактна мрежа и системи и съо-
ръжения на външно електрозахран-
ване и външно осветление на гаро-
вите райони. Ще бъдат изградени и 
2 броя двутръбни тунела с прибли-
зителна обща дължина 1,5 км, пътен 
надлез и подлез, 8 моста и естакади, 
11 водостока, шумозащитни съо-
ръжения с приблизителна дължина 
700 м, отводнителни съоръжения, 
системи за сигнализация и телеко-
муникация в гарите и междугария-
та. Предвидени са и пътнически 
информационни системи, както и 
видео наблюдение. 

Росица Георгиева

„Подобряването на ка-
чеството на въздуха и по-
вече средства за работа 
в кварталите са два от 
стратегическите прио-
ритети, които заложих 
в новата си програма. За 
да защитим тази посока 
на развитие и да осигурим 
средства за изпълнението, 
предлагам промени в два 
местни данъка – данъка за 
автомобилите и данъка за 
възмездно придобиване на 
имущество.“ Това съобщи 
кметът на София Йордан-
ка Фандъкова на прескон-
ференция заедно със зам.-
кмета Дончо Барбалов. 

Фандъкова обясни, че 
предлага увеличение на да-
нъка за колите с най-ниски-
те екологични стандарти 
и по-голяма мощност. Тя 
поясни, че за колите с 

най-ниски екостандарти 
увеличението ще е от 3 
до 10 лв., а за тези с мощ-
ност до 100 к.с. ще е меж-
ду 7 и 40 лв. От това изме-
нение се очаква да бъдат 
събрани около 18 млн. лв. 
допълнително през 2020 г. 
Предвижда се те да бъдат 
инвестирани за подобрява-
не на градския транспорт, 
в това число за осигуря-

ване на довеждащ транс-
порт от кварталите до 
третата линия на метро-
то и възстановяване на 
паркове и градини в квар-
талите. 

„Предлага се и промя-
на на данъка за възмездно 
придобиване на имуще-
ството. Това е местният 
данък при сделки с имоти и 
коли. От 2,5% да стане 3%. 

Десислава Бакърджиева

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Кама-
рата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила 
решението на Комисията за защита на конкуренцията 
(КЗК), с което е потвърдено решението на министъра на 
здравеопазването за откриване на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител 
за извършване на инженеринг (проектиране, строител-
ство и авторски надзор) на Национална многопрофилна 
детска болница“. „Решението по административно дело 
12024 от 2019 г. на ВАС е окончателно“, се казва в офици-
алното съобщение до медиите.

Според тричленния състав решението на КЗК е правил-
но и при постановяването му не са допуснати нарушения, 
които да водят до неговата отмяна. „В утвърдената от 
възложителя документация за участие се съдържат мини-
мално необходимите данни за изготвяне от потенциални-
те участници на концепция за изпълнение на дейностите 
по предмета на поръчката. В тази концепция участниците 
следва да опишат и обосноват своето виждане за изпъл-
нението на проектирането по всички фази и части на ин-
вестиционния проект, в т.ч. етапи, работен процес и по-
следователност на изпълнение, времево съвместяване на 
дейностите (включително и времеви график), предмет на 
проектирането, като изложат организационната струк-
тура и управление на човешкия ресурс, начина на изпълне-
ние на поставената задача при съобразяване на: взаимна 
обвързаност между отделните части на инвестиционния 
проект, така че да бъде представен краен продукт, за 
който след разглеждането и приемането му да може да 
бъде издадено разрешение за строеж“, поясняват от ВАС.

Тричленният състав е посочил, че с оглед обема и слож-
ността на предмета на поръчката възложителят е пред-
видил на фаза участие в процедурата да бъде представен 
идеен проект или концепция за изпълнение, а изготвянето 
на инвестиционния проект с всички негови фази да бъде 
изпълнено от определения изпълнител.

Върховните съдии не приемат твърденията и аргумен-
тите на КАБ, че липсата на разделяне на поръчката на 
обособени позиции - обособена позиция за проектиране-
то и обособена позиция за строителството, ограничава 
конкуренцията и не допуска до самостоятелно участие в 
процедурата проектантите. Според тях разделянето на 
поръчката на обособени позиции е въпрос на целесъобраз-
ност и не подлежи на съдебен контрол.

Пълният текст за решението на ВАС чете на www.
vestnikstroitel.bg

Справедливо е тези сред-
ства да бъдат насочени 
към подобряване на инфра-
структурата в кварта-
лите“, каза още Йорданка 
Фандъкова. 

Предложенията за про-
мени трябва да бъдат раз-
гледани и приети от Сто-
личния общински съвет и 
се очаква да влязат в сила 
през 2020 г.

Снимка авторът
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Изданието на КСБ следи пулса на строителния бранш

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ и член на УС на КСБ:

Емил Христов

Д-р Иванов, за десета по-
редна година Българска бран-
шова асоциация „Пътна без-
опасност“ (ББАПБ) връчи 
награди на изявени експерти, 
специалисти и организации, 
допринесли за подобряване на 
безопасността на пътната 
инфраструктура. На какъв 
принцип бяха избрани победи-
телите? 

Може да се каже, че инициа-
тивата има юбилей. През изми-
налите 10 г. са отличени над 100 
личности, организации и инсти-
туции, които с дейността си са 
съдействали за повишаване на 
безопасността на движението 
по пътищата в нашата страна. 
И ние сме длъжни да заявим, че 
за това време значително бяха 
подобрени показателите по без-
опасност. От 1000 - 1100 убити 
на година от ПТП за предходния 
10-годишен период, към момента 
ние отчитаме между 600 и 700 
загинали. Това обаче не може 
да ни успокоява, защото голяма 
част от тези тежки пътно-
транспортни произшествия с 
трагичен край са били предот-
вратими. 

Също така сериозно ни тре-
вожи фактът, че по показателя 
убити на един милион жители 
ние заемаме челна позиция от 
страните членки на Европейския 
съюз. И това не е случайно. То е 
отражение на големите разлики 
между България и страните в Ев-
ропа с най-нисък брой смъртни 
случаи при катастрофи по отно-
шение на поведението на хора-
та, безопасността на пътната 
инфраструктура и крайпътното 
пространство, изправността на 
автомобилния парк и качество-
то на доболничната и специа-
лизирана медицинска помощ. 
Безопасността на движението 
е споделена отговорност меж-
ду участниците в него и всички, 
които проектират, изграждат и 
поддържат пътнотранспортна-
та система. В тази връзка екс-
пертите и институциите, кои-
то отличаваме, са от различни 
сфери на действие. 

На първо място, разбира се, 
са тези, които имат отношение 
към безопасността на пътната 
инфраструктура, но ние отлича-
ваме и представители от сфе-
рата на обучението и контрола, 
от местната власт и т.н. Спе-
циално внимание тази година 
сме отделили на детските гра-
дини и училищата, защото от 
там започва възпитанието за 
безопасно поведение. Научено-
то дете, което е придобило оп-
ределени навици за културно от-
ношение към безопасността на 
движението, когато порасне, ще 
има друго виждане за проблема 
като водач, пешеходец и пътник, 
но също така и като проектант 
на системата.

За определяне на победите-
лите имаме изградена система 

и оценяваме кандидатите по 
реалния принос или по-точно по 
конкретна работа и резултати, 
свързани с безопасността на 
движението по пътищата. И 
ако в началото изпитвахме за-
труднения за това кой да бъде 
отличен, сега експертният по-
тенциал е значително по-голям, 
действията и реализациите 
също и в момента проблемът е 
кой от многото. 

Наградените през 2019 г. са 
общо 12. Това са:

- Ангел Попов, зам.-министър 
на транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията 
- представител на държавната 
администрация с принос в път-
ната безопасност;

- Живко Тодоров, кмет на об-
щина Стара Загора – представи-
тел на местната администрация 

с принос в пътната безопасност;
- Инж. Димитър Петров (ди-

ректор дирекция „Управление и 
анализ на трафика“ в Столична-
та община) - иновативен принос 
и въвеждане на добри практики, 
свързани с пътната безопас-
ност;

- Областна дирекция на въ-
трешните работи - Пазарджик 
– институция с голям принос 
в пътната безопасност през 
2019 г.;

- Областно пътно управление 
– Бургас - институция с голям 
принос в пътната безопасност 
през 2019 г.;

- Българска национална теле-
визия - медия с принос в пътната 
безопасност; 

- Инж. Любомир Пенчев - изя-
вен специалист с принос в път-
ната безопасност: проектант;

- Инж. Надежда Парлъкова - 
изявен специалист с принос в 
пътната безопасност: одитор 
по пътна безопасност;

- Ивелина Атанасова, дирек-
тор на ДГ „8 март“ в Търговище 
- директор на детски и учебни 
заведения с принос в пътната 
безопасност;

- Валентина Колева, дирек-
тор на ДГ 123 „Шарл Перо” в Со-
фия - директор на детски и учеб-
ни заведения с принос в пътната 
безопасност;

- Петя Янкова, директор на 
ДГ 76 „Сърничка” в София - ди-
ректор на детски и учебни заве-
дения с принос в пътната безо-
пасност;

- Проф. д-р инж. Иван Трифо-
нов, представител на научната 
общност и почетен член на ББА 
„Пътна безопасност“ - цялостен 

принос в областта на пътната 
безопасност през 2019 г. 

Каква  беше 2019  г .  за 
 ББАПБ?

Безспорно годината беше 
успешна за Асоциацията. Орга-
низирахме и проведохме две ма-
щабни конференции, посветени 
на безопасността на пътната 
инфраструктура. Едната бе на-
ционална и се състоя в Хисаря, 
а другата – международна в Со-
фия. 

Включихме се в два междуна-
родни проекта. Проведохме ня-
колко кръгли маси. Изготвихме и 
изпратихме до компетентните 
институции редица предложе-
ния за подобряване на безопас-
ността на движението. И тук 
конкретно искам да отбележа, 
че голяма част от нашите идеи 
бяха включени в „Мерките за 
подобряване на безопасността 
на движението до края на 2020 
година“, одобрени от Министер-
ския съвет с Решение №16 от 17 
януари т.г.

Какви инициативи предвиж-
да ББАПБ през 2020 г.? Кои ще 
са Вашите приоритети?

Продължаваме традиционно с 
конференциите, кръглите маси, 
международните проекти, свър-
зани с безопасността на пътна-
та инфраструктура, с работата 
по изменение на нормативната 
база и т.н. Сред основните ни 
задачи ще бъде да съдействаме 
европейските и световни по-
ложителни практики, свързани 
с безопасността на пътната 
инфраструктура и крайпътното 
пространство, да намерят мяс-
то в нормативната база, а и от-
там - в съответните проекти 
за реализация. 

Отново ще полагаме усилия и 
за повишаване на квалификация-
та на експертите чрез провеж-
дането на семинари. И, разбира 
се, ще участваме в работните 
групи и ще продължим да подпо-
магаме изпълнението на РМС 
№16 от 17.01.2019 г.

ББАПБ беше инициатор на 
първия в България „Европейски 
ден без жертви по пътищата“. 
Разкажете ни повече за начи-
нанието.

Ние подкрепяме безрезерв-
но всички прояви, посветени на 
опазването на живота и здра-
вето на хората, участници в 
пътното движение. На този ден, 
който се провежда от няколко 
години и се организира у нас по 
инициатива на Главна дирекция 
„Национална полиция“ към Ми-
нистерството на вътрешните 
работи, ние се обръщаме към 
членовете на ББАПБ, към всички 
участници в движението да се 
замислят дори за няколко мину-
ти за рисковете на пътя, кои-
то застрашават нашия живот 
и здраве. В рамките на компе-

Снимки Румен Добрев
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тенциите ни и контактите ни 
съдействаме за налагане на но-
вата култура за безопасно учас-
тие в движението по пътищата 
като част от големия проблем, 
свързан със здравословния начин 
на живот.

И най-важното - да се вгле-
даме в себе си, в семействата 
си и приятелското обкръжение 
и да налагаме безопасността в 
движението като лична кауза, 
произтичаща от любовта ни към 
живота и здравето. Има ли нещо 
по-важно от това? За този ден 
ние подготвихме и отпечатахме 
специално обръщение към учас-
тниците в движението.

През тази година стартира 
работата на Държавна аген-
ция „Безопасност на движе-
нието по пътищата“ ( ДАБДП). 
Сътрудничите ли си със струк-
турата? 

ББАПБ подкрепя новата аген-
ция. В рамките на нашите ком-
петенции правим предложения и 
участваме в дейността на Дър-
жавно-обществената консулта-
тивна комисия по проблемите на 
безопасността на движението. 
ДАБДП започна активна рабо-
та по разработването на един 
мащабен проект „Национална 
стратегия за подобряване на 
безопасността на движението 
по пътищата през периода 2021 
- 2030 година“, реализацията на 
който безспорно ще доведе до 
повишаване нивото на безопас-
ността.

Как оценявате състояние-
то на пътната мрежа в Бълга-
рия? Готови ли сме за зимния 
сезон?

Като се има предвид, че ста-
ва дума за над 20 000 километра 
РПМ, още толкова общинска, до-
бавим и уличната мрежа в насе-
лените места – това е един ог-
ромен обект, който ние искаме 
да управляваме. В него има тра-
диция, наследственост, момент-
но състояние и бъдещи дейст-
вия. Сега, след като започнаха 
дъждовете, идват и снеговете, и 
студовете, ние следва да оценя-
ваме създадената организация и 
готовността на институциите 
и структурите, които ще пред-
приемат действия за нормална 

проходимост при зимни условия. 
И тук следва да отбележим, че 
всичко направено в това отно-
шение от Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството, Агенция „Пътна 
инфраструктура“, областните 
пътни управления, Министер-
ството на вътрешните работи 
със съответните служби „Пътна 
полиция“ и „Противопожарна ох-
рана“ сочи добра готовност за 
минимизиране на рисковете за 
транспортното движение през 
предстоящия период. 

Убеден съм, че новият На-
ционален координационен цен-
тър за безопасно движение по 

пътищата, който наскоро беше 
създаден съгласно РМС №16 от 
17.01.2019 г., ще окаже същест-
вена помощ за бързо придвижва-
не на информацията и предпри-
емане на навременни съответни 
действия.

Какви са възможностите за 
подобряване на безопасността 
на пътната инфраструктура в 
България? Какви законодател-
ни промени са необходими?

На първо място бих желал да 
отбележа пълното изпълнение 
на мерките, заложени в споме-
натото нееднократно Решение 
№16 на МС, където са поставени 
въпросите за безопасността на 
крайпътното пространство, за 
намаляване на челните удари, за 
разширяване на одитите за път-
на безопасност и др. На второ е 
необходимо всички онези извест-
ни на нас положителни практи-
ки, свързани с безопасността на 
пътната мрежа, да намерят мяс-
то в нормативната база, за да 
започнат да се появяват в про-
ектите, а оттам - върху тази 
инфраструктура. Специално 
внимание следва да се обърне на 
проектите, за които ще има ев-
ропейско финансиране и, разбира 
се, разработване на стратегия 
за безопасността на пътната 
инфраструктура с една визия до 
2050 г. – нула убити от ПТП.

През март 2020 г. се очаква 
да заработи и тол системата 
в страната. Какви са Вашите 
прогнози?

Тол системата е съвременно 

решение, което неминуемо ще 
доведе до по-добро обслужване 
и по-висока безопасност в дви-
жението по пътищата. Аз поже-
лавам на хората, ангажирани с 
нейната реализация, повече вяра 
и сила за цялостното внедрява-
не на системата. Ние от ББА 
„Пътна безопасност“ препоръч-
ваме приходите от тол таксите 
да бъдат използвани изцяло за 
текущ ремонт и поддържане на 
пътната мрежа. Всички ние зна-
ем, че с по-доброто поддържа-
не чувствително ще се повиши 
безопасността и ще се намалят 
жертвите и травматизмът.

Какви според Вас ще бъдат 
основните предизвикателства 
пред строителния бранш през 
2020 г. по отношение на път-
ната безопасност?

На първо място бих поставил 
въпроса за бързото и качестве-
но изграждане на участъците от 
автомагистралите „Струма“ и 
„Хемус“ и модернизацията на ня-
кои отсечки по пътната мрежа, 
която е част от трансевропей-
ските коридори. Специално вни-
мание следва да се отдели на 
отстраняване и обезопасяване 
на участъците с повишена кон-
центрация на ПТП и тесните 
места, които създават напре-
жение в движението. Трябва да 
налагаме интегрирания подход 

„Безопасна система“ с визия 
нула убити като нова политика 
за осигуряване на безопасност в 
движението по пътищата. 

Нашата гилдия трябва да на-
лага разбирането, че пътната 
инфраструктура следва да бъде 
съобразена със слабостите и 
ограничените възможности на 
човека участник в движението 
да понася механични удари.

Какви според Вас трябва да 
са най-важните теми в днев-
ния ред на Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) през 
2020 г.?

Основните приоритети и 
политики бяха очертани на про-
велото се на 21.11.2019 г. Общо 
събрание на КСБ. Сред тях са: 

Активна позиция и участие 
на Камарата при разработване 
на нормативната уредба в об-
ластта на строителството, 
като специално внимание се 
обърне на Закона за обществе-
ните поръчки. 

Активно партньорство с 
институциите, сродните бран-
шови организации, работодател-
ските организации и синдикати-
те, научни институти и висши 
учебни заведения за разработва-
не на предложения за нови или 
актуализиране на действащи 
нормативни актове, технически 
правила и норми от строително-

то законодателство. 
Търсене на нормативни об-

лекчения за внос на работна сила 
в строителството от трети 
страни. 

Развитие на дигиталните 
иновации в сектор „Строител-
ство“ чрез използване на евро-
пейския опит и стимулиране на 
внедряването на новите техно-
логии в строителните компании 
с цел повишаване на конкурен-
тоспособността им.

Сред приоритетите на КСБ 
ще бъде и продължаването на 
активната комуникация с Об-
ластните представителства 
на Камарата и изграждането на 
непрекъсната връзка със строи-
телните фирми и общините.

Какво е мнението Ви за ра-
ботата на в. „Строител“?

С прекрасни впечатления 
съм. Изданието на КСБ следи 
пулса на строителния бранш. 
Налага новости, дава изява на 
утвърдени специалисти и ръ-
ководители. Аз съм Ви почита-
тел, чакам с нетърпение всеки 
следващ брой и се запознавам 
с него от край до край и винаги 
откривам нещо ново за мен. На 
колектива на в. „Строител“ же-
лая здраве, вяра в своите огро-
мни възможности, сила за тяхна-
та реализация, боен дух и много 
любов.

Отличените с годишните награди на ББАПБ за 2019 г.
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Инж. Илиян Терзиев 
подчерта, че за времето 
от мандата, в което е 
бил председател на УС на 
Камарата, е установил, 
че няма по-важно от лич-
ния контакт с членовете 
на организацията. „Той 
поставя реалните про-
блеми и дава посоката, в 
която да концентрираме 
дейността си. Предизви-
кателствата, пред които 
сме изправени като бранш, 
са много - подобряване на 
законодателството, про-
зрачност в провеждането 
на обществените поръчки 
и еднакви правила за всич-
ки, промени по отношение 
на професионалното обра-
зование и обучение и тър-
сене на решение на придо-
биващия все по-сериозни 
размери проблем с кадри-
те. Нужно е и Камарата 
да стане по-ефективна 
в действията си спрямо 
нелоялните фирми сред 
самите нас. Цифровиза-
цията на сектора е бъде-
щето, доколко сме подгот-
вени за нея? Това са само 
част от темите, по кои-
то трябва да дискутира-
ме и да търсим решения. 
Браншът е нашата къща, 
в която често прекарваме 
повече време, отколкото 
в домовете си. От всички 
нас зависи как ще я подре-
дим“, каза още той в свое-
то приветствие и пожела 
ползотворна работа на 
делегатите на Общото 
събрание. 

Инж. Терзиев прочете 
и приветствие, изпрате-
но от Конфедерацията 
на работодателите и 
индустриалците в Бъл-
гария (КРИБ). „От името 
на Управителния съвет 
на КРИБ бихме желали да 
приветстваме участни-
ците в редовното Общо 
събрание на Камарата на 
строителите в България, 
която е единственият 
легитимен представи-
тел на работодателите 
в строителния бранш. 
Вие умело изразявате и 
защитавате интересите 

на своите членове, борей-
ки се за по-добра бизнес 
среда, за намаляване на 
сивия сектор, за привли-
чане на повече инвести-
ции, за усъвършенстване 
на нормативната уредба, 
за стабилност и лоялна 
конкуренция в отрасъла. 
Бихме желали да изкажем 
нашата дълбока благодар-
ност към ръководството 
на Камарата, която като 
дългогодишен член на 
Управителния съвет на 
КРИБ е силно ангажирана 
с целите и приоритети-
те на Конфедерацията. 
КРИБ има готовността 
винаги да стои зад Вас и 
да Ви подкрепя при пости-
гане на основните цели и 
приоритети в сектора и 
за запазване на неговото 
устойчиво развитие. По-
желаваме много бъдещи 
успехи на Камарата и на 
всички нейни членове, а на 
участниците в Общото 
събрание – спорна рабо-
та“, се казва в привет-
ствието на КРИБ.

Преди провеждането 
на избор на ръководни ор-
гани на Камарата бяха 
представени отчети за 
изпълнение на дейност-
та на УС, на Контролния 
съвет и на Комисията за 
ЦПРС за периода от 1 сеп-
тември 2018 до 31 август 
2019 г. 

Последваха обсъждания 

и дебати по документи-
те. Инж. Росен Колелиев 
очерта като основни про-
блеми пред бранша липса-
та на кадри, монополът в 
строителните поръчки и 
корупцията.  Инж. Джев-
дет Адем от фирма „Екип 
Холдинг“ ЕООД, гр. Кър-
джали, постави въпроса 
за промяната на размера 
на застраховките, които 
заплащат строителните 
фирми за техниката, с 
която осъществяват дей-
ността си. Той апелира 
новите ръководни органи 
на Камарата да работят 
за решаване на този въ-
прос и за защитаване на 
правата на строителните 
фирми. 

Един от основате-
лите и активен член на 
КСБ инж. Калин Балкан-
ски посочи като пример 

материала за приемната 
на в. „Строител“ от ОП 
Кърджали и подчерта, че 
трябва да се работи за 
промяна на норматив-
ната база, която касае 
бранша, и за решаването 
на проблема с липсата на 
работна ръка. „В тази по-
сока реалните дела не са 
достатъчни“, посочи инж. 
Балкански. Той подчерта, 
че е необходимо да се ра-
боти и за опростяване на 
документите, които опре-
делят категоризацията и 
групите, в които могат 
да работят строителни-
те компании, и даде като 
пример Германия, където 
процедурите са по-кратки 
и по-лесни. 

Инж. Николай Георгиев, 
делегат на събранието 
от ОП на КСБ – Ямбол, 
представи конкретни ре-

шения на въпроса с лип-
сата на кадри в сектор 
„Строителство“. Според 
него предоставянето на 
достойно заплащане на 
труда ще доведе до уве-
личаването на броя на 
работещите. „Ние про-
дължаваме да се декапи-
тализираме. Ако не осигу-
рим достойно заплащане 
на тези българи, които 
са в чужбина и знаем, че 
могат да работят, за да 
ги привлечем да се върнат 
у нас, няма как нашият 
бранш да върви напред“, 
подчерта Георгиев. 

Доц. Линков, предсе-
дател на Комисията за 
ЦПРС, посочи, че в Ре-
гистъра през отчетния 
период е извършено внед-
ряване на квалифициран 
електронен подпис. „За 
6 месеца работа от въз-
можността за ползване на 
услугите на Регистъра с 
квалифициран електронен 
подпис бяха регистрирани 

300 електронни подписа. 
Това означава, че между 5 
и 6% от потребителите 
на услугите ни работят 
по този начин. В бъдеще 
вероятно тази форма ще 
се разширява и увеличава. 
Друго нещо, което беше 
направено, е промяна в 
Правилника на Регистъра, 
което дава възможност за 
извършване на проверки с 
цел засилване на контрола 
над строителните фирми“, 
посочи председателят на 
Комисията за ЦПРС.  

Валентин Николов, 
председател на Контрол-
ния съвет (КС), предста-
ви доклад за дейността 
за тригодишен период. 
„Това беше труден, сло-
жен, противоречив, но 
успешен период за КСБ. 
Основен белег на стро-
ителството през тези 
години са европейските 
проекти, като посте-
пенно нараства делът на 
частните инвестиции в 
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жилищното и индустри-
алното строителство, в 
изграждането на хоте-
ли и офиси. За Камарата 
това беше доста труден 
период, но ние доказахме, 
че нашата организация е 
силна, жизнена и притежа-
ва отлични механизми за 
справяне с възникналите 
ситуации. В голяма сте-
пен успяхме да отговорим 
на доста несправедливи 
нападки срещу бранша и 
не позволихме да бъде из-
ползван отрасълът с цели, 
различни от тези на про-
фесията строител“, каза 
той. Николов подчерта, че 
КС е участвал активно в 
дейността на УС, на ИБ, 
както и на Комисията за 
ЦПРС, като са извършени 
и поредица задълбочени 

проверки, които не са кон-
статирали нарушения на 
Закона за КСБ, както и на 
устава на организацията. 

„Извършихме цялостна 
проверка и на дейността 
на вестник „Строител“. 
Основният извод е, че 
изданието напълно отго-
варя на целите, за които 
е създадено. То се разви-
ва в правилната посока и 
изпълнява задачите, които 
са му поставени от стра-
на на КСБ. Необходимост-
та и ползата от вестник 
„Строител“ оправдават 
разходите, свързани с из-
даването му“, подчерта 
Валентин Николов. В за-
ключение на представе-
ния доклад той препоръча 
да се работи за засилване 

на колективното начало в 
управлението на КСБ. 

След приемане на до-
кладите делегатите в 
Общото събрание осво-
бодиха от отговорност 
председателите и члено-
вете на УС, на Комисия-
та за ЦПРС и на КС. След 
това бяха приети бюдже-
тът на организацията за 
2020 г., както и основните 
политики, които ще бъдат 
изпълнявани през следва-
щата година. Инж. Илиян 
Терзиев представи прио-
ритетите в дейността 
на организацията. Според 
него трябва да се работи 

в две посоки - с инсти-
туциите и за развитие и 
саморегулиране на самия 
бранш. „Първото, което 
трябва да направим, е 
всички вписани в ЦПРС 
да бъдат членове на КСБ. 
Само тогава, създавайки 
етичен кодекс, важащ за 
всички, ще можем да вли-
яем на некоректните фир-
ми“, подчерта той. 

Според инж. Терзи-
ев начин за решаване на 
проблема с липсата на 
кадри е въвеждането на 
регулируемост на прие-
ма в средните и висшите 
учебни заведения. „Преди 
години държавата казва-
ше специалисти в какви 

области са необходими и 
се определяше приемът. А 
сега по 10 хил. адвокати се 
дипломират, а няма стро-
ители. Например в СГСАГ 
„Христо Ботев“ учат 180 
деца, а след това в УАСГ 
се обучават не повече от 
10. Да не говорим, че за 
водния сектор има 8 сту-
денти. Трябва да се водят 
преговори с държавата да 
има плановост“, беше ка-
тегоричен инж. Терзиев. 

Той обясни, че друго 
направление в дейността 
на ръководството на КСБ 
ще бъде свързано с въвеж-
дането на единни трудови 
норми в строителството. 
„Държавата трябва да 
прави проучване на пазар-
ните цени към момента 
на обявяване на общест-
вената поръчка. Това ще 
е трудно, но ние може да 
помагаме посредством 
Областните представи-
телства“, допълни още 
той. Според председателя 
на УС на КСБ ще продължи 
работата на Камарата за 
изменение на ЗУТ и ЗОП, 
както и за промени в За-
кона за шума. „Най-лесно 
се постига успех при вза-
имодействие с другите 
браншови организации. 
Стремим се да работим 

съвместно с КИИП, КАБ и 
САБ и се надяваме да по-
стигнем разбирателство 
с тях“, каза още той. 

По отношение на вноса 
на работна ръка инж. Тер-
зиев обясни, че целта е 
работещите в строител-
ството да могат да пре-
бивават в България или за 
по-дълъг период от време, 
или да остават в страна-
та чрез заселването им 
тук. Други акценти през 
2020 г. ще бъдат свър-
зани с международната 
дейност и с FIEC. „Цифро-
визацията на строител-
ния процес също е нещо, 
което навлиза все повече 
в бранша. Вече има държа-

ви, които са много напред. 
Ако не започнем дигитали-
зация на фирмите си, ще 
се случи това, на което 
станахме свидетели в 
сектор „Транспорт“. Това 
е една от посоките, в кои-
то трябва най-много да се 
обучаваме“, подчерта още 
той. Според него трябва 
да продължи показването 
на положителните страни 
в дейността на строите-
лите. „Опитвам се да про-
веда срещи с представи-
тели на всички Областни 
представителства. Впе-
чатлен съм какво се случ-
ва в страната благодаре-
ние на Вас, как променяте 
градовете и регионите на 
България“, завърши своето 
изказване той. 

Последва  избор  за 
председатели на УС, КС 
и на Комисията за воде-
нето, поддържането и 
ползването на ЦПРС. След 
тайно гласуване инж. Или-
ян Терзиев беше избран 
за председател на Упра-
вителния съвет на КСБ 
за следващите три го-
дини. За председател на 
КС беше утвърден инж. 
Благой Козарев, а доц. д-р 
Георги Линков беше преиз-
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бран начело на Комисията 
за воденето, поддържане-
то и ползването на ЦПРС. 
Делегатите избраха и 
състава на УС на Камара-
та. За първи път за този 
мандат 20 от членовете 
му са издигнати от Об-
ластните представител-
ства на браншовата ор-
ганизация. Беше избран и 
съставът на Контролния 
съвет, както и на Комиси-
ята за ЦПРС. 

След приключване на 
Отчетно-изборното съ-
брание на КСБ се прове-
де първото заседание на 
новия УС на организация-
та. Бяха утвърдени зам.-

председателите на УС. 
Това са инж. Христо Ди-
митров, инж. Николай Ни-
колов, Владимир Житенски, 
инж. Велико Желев и инж. 
Калин Пешов. След тайно 
гласуване бяха избрани 
членовете на Изпълнител-
ното бюро на Камарата. В 
него освен председателя 
и зам.-председателите на 
УС влизат още инж. Розе-
та Маринова, инж. Иван 
Моллов, Любомир Пейнов-
ски, д-р инж. Владимир 
Вутов и проф. д.ик.н. инж. 
Николай Михайлов. Инж. 
Мирослав Мазнев беше 
освободен от длъжността 

изпълнителен директор на 
КСБ след подадена остав-
ка по лични причини. За 
изп. директор на Камара-
та след проведено тайно 
гласуване бе избран Вален-
тин Николов, досегашен 
председател на КС. Чле-
новете на УС определиха 
и състава на Комисията 
по професионална етика. 
Неин председател е инж. 
Розета Маринова, а члено-
ве са инж. Благой Козарев, 

председател на КС, Бого-
мил Петков, инж. Георги 
Ганджов, инж. Егмонт Яки-
мов, Пламен Иванов и инж. 
Таня Каменова. 

По време на заседание-
то на УС беше утвърден 
председател на секция 
„Изолации“ към КСБ. Това 
е инж. Йордан Николов, из-
пълнителен директор на 
Българската асоциация за 
изолации в строителство-
то (БАИС).

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КСБ: 
Председател: 
Инж. Илиян Иванов Терзиев – „АТ Инженеринг 2000“ 

ООД 
Членове: 
Богомил Иванов Петков – „Мазалат“ ЕООД
Валентин Петров Димов – „Ай Ви Сейлингс“ ООД
Инж. Велико Димитров Желев – „ВДХ“ АД
Владимир Георгиев Владимиров – Житенски – „Джи Пи 

Груп“ АД
Владимир Стоянов Кехайов – „Крис-МТ“ ООД
Д-р инж. Владимир Цолов Вутов – „Геострой“ АД
Инж. Георги Костов Ганджов – „Универсал Строй Кон-

султ“ ООД
Инж. Георги Панов Изворов – „Строймонтаж“ ЕАД
Инж. Егмонт Любомиров Якимов – „Бокар“ ООД
Инж. Емил Никифоров Младенов – „Универсалстрой-Ин-

женеринг-Емил Младенов“ ЕТ
Живко Димитров Ангелов – „Диана Комерс 1“ ЕООД
Ивайло Петров Петров - „Г и П Инженерингова група“ ООД
Инж. Иван Христофоров Моллов – „Райкомерс Кон-

струкшън“ ЕАД
Иван Янков Иванов – „Актив Билдинг ИНК“ ЕООД
Инж. Калин Симеонов Пешов – „Главболгарстрой Хол-

динг“ АД
Инж. Любомир Димитров Шербетов – „ВОДСТРОЙ ВТ“ 

АД
Любомир Николаев Пейновски – „Вейл Конструкции“ 

ЕООД
Никола Стоев Нешев – „НИКОН“ ЕООД
Проф. д.ик.н. инж. Николай Ганчев Михайлов – „Трейс Груп 

Холд“ АД
Д-р ик.н. Николай Любомиров Иванов – „Юпитер 05“ 

ООД
Инж. Николай Янчев Николов – „Билдникс“ ЕООД
Пламен Богданов Иванов – „Лустро – 90“ ООД
Инж. Розета Атанасова Маринова – „Стройпродукт“ 

ЕООД
Инж. Светослав Иванов Борисов – „Билдинг БИ“ ЕООД
Тенчо Илиев Динев – „Боради“ ООД
Инж. Тодор Андонов Андонов – „Термал Инженеринг“ 

ООД
Инж. Христо Атанасов Димитров – „Планекс“ ЕООД
Христо Асенов Савев – „Грома Холд“ ЕООД

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: 
Председател: 
Инж. Благой Петров Козарев – „Ратек“ ООД 
Членове: 
Андрей Иванов Цеков – „Аква Темпус“ ООД
Атанас Кирилов Георгиев – „Билд-МА“ ООД
Георги Илиев Младенов – „Среги“ ООД
Димитър Василев Живков – „Димел“ ООД
Николай Борисов Влахов – „Никмар Кънстръкшън“ ЕООД
Руен Веселинов Панчев – „Съником“ ЕООД

КОМИСИЯ ЗА ВОДЕНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И 
ПОЛЗВАНЕТО НА ЦПРС:
Председател: 
Доц. д-р инж. Георги Хараламбиев Линков – „Линк Кон-

трол” ЕООД
Членове: 
Инж. Борислав Миланов Крушкин – представител на 

научните среди
Инж. Валентин Венев Зарев – „Пътинвест Инженеринг“ 

АД
Инж. Венцислав Атанасов Недялков – „Строителна ме-

ханизация“ ЕООД
Инж. Георги Емилов Георгиев – „Старт Инженеринг“ АД
Доц. д-р Георги Иванов Годинячки – представител на 

научните среди
Проф. д-р инж. Добрин Денев Денев – „Айрин“ ЕООД 
Инж. Илко Димитров Тодоров – „Електра“ ЕООД
Инж. Красимир Христов Рашков – „Монтаж Строител-

ни конструкции“
Инж. Николай Георгиев Георгиев – „АВС-Инженеринг-Н“ 

ООД
Инж. Пламен Владимиров Пергелов – „Прометей ДД“ 

ООД
Инж. Саркис Татеос Гарабедян – „Тирлин“ АД
Доц. д-р инж. Чавдар Христов Дончев – представител 

на научните среди 
Акад. Ячко Павлов Иванов – председател на УС на НТ-

ССБ
Инж. Таня Каменова, „Хидрострой“ ООД
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застрахователна сума 
(гаранция) при неизпъл-
нение на гарантираните 
задължения от страна на 
изпълнителя. Размерът на 
застрахователната сума 
се намалява пропорцио-
нално със стойността на 
всяко плащане, извършено 
от застрахователя, въз 
основа на действащата 
застраховка.

Заключение

Всеки застраховател, 
който се е съгласил да 
издаде бонд гаранция на 
изпълнител по обществе-
на поръчка, гарантира, че 
изпълнителят ще свърши 
поетите ангажименти 
по договора. За целта за-
страхователят е направил 
своето проучване и оценка 
на риска и е съгласен да 
гарантира за съответния 
изпълнител, като му изда-
де бонд гаранция, с която 
да подпише договора.

В случай че изпълните-
лят не изпълни поетите 
ангажименти по договора, 
застрахователят е съгла-
сен да плати щетите на 
възложителя вместо изпъл-
нителя. Застрахователят 
поема този ангажимент за 
обезщетение до размера на 
застрахователната сума, 
записана в полицата.

Важно! Идва краят 
на годината и в декември 
навлизаме в зоната на 
„Гаранция на авансовите 
плащания на 100%“. След-
ващата статия в рубрика-
та „Нашият консултант“ 
на в. „Строител“ ще бъде 
посветена на тази ин-
тересна тема, защото 
нормалният диапазон на 
гаранция за аванс е далеч 
от тези 100%. Това се на-
лага от практиката, че 
ако средствата по дадена 
обществена поръчка не бъ-
дат усвоени до края на ка-
лендарната година, те ще 
бъдат върнати в бюджета. 
За да може изпълнителят 
да усвои цялата сума по 
договора, той трябва да 
гарантират на 100% от-
пуснатите средства под 
формата на аванс.

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

Преди да разгледаме 
трите най-важни аспекта 
на покритието на бондове-
те – какво точно покриват 
бонд гаранциите, какви са 
видовете покрития и в как-
во се ангажира застрахова-
телят? – нека да видим кои 
теми представихме досега 
в рубриката „Нашият кон-
султант“:

1) Как се сключват бонд 
гаранциите

2) Какви са ползите от 
бонда пред банковата га-
ранция

3) Кой ги използва
4) Какви са различните 

видове изключения
4) Какви са сроковете 

на покритие
5) Какви видове бондове 

има
6) Каква трябва да е 

претенцията от възложи-
теля 

7) Как се плаща обезще-
тение от застрахователя 

8) Как се прехвърлят 
права от възложител към 
застраховател и др. 

Време е да се спрем на 
най-важната тема за по-
критието на бонд гаран-
циите, която има 3 опорни 
точки:

Какво точно покриват бонд 
гаранциите?

Застрахователят оси-
гурява застрахователно 
покритие срещу риска 
от виновно неизпълнение 
на договорни отношения 
между изпълнителя и въз-
ложителя. В покритието е 
включено и задължение за 
плащане на гарантирани-
те суми в полза на възло-
жителя, които възникват и 
от съответната законова 
уредба.

Важно! За да носи от-
говорност изпълнителят, 
неизпълнението му трябва 
да е виновно. 

Вината на изпълнителя 
в гражданското право се 
проявява в две форми - уми-
съл и небрежност. От своя 
страна небрежността се 
дели на груба небрежност 
и обикновена. Груба е, кога-
то дължимата грижа за из-
пълнение на задължението 
е нарушена в изключително 
голям размер, т.е. изпълни-
телят не е съобразил това, 
което в дадения случай все-
ки един на негово място би 
съобразил. Обикновената 
небрежност е по-лека фор-
ма и респективно при неиз-
пълнение длъжникът носи 
отговорност в по-малък 
обем. 

Нека да разгледаме как-
ви видове неизпълнение на 
договорите имаме по Зако-
на за задълженията и до-
говорите (ЗЗД). Правната 
материя на неизпълнение-
то на договорите е уредена 
в чл. 79-94 ЗЗД. Най-общо 
неизпълнението на догово-
рите представлява неосъ-
ществяване на дължимото 
поведение или дължимия ре-
зултат от някоя от стра-

ните. Неизпълнението бива 
два вида – пълно и неточно. 

– Пълно неизпълнение 
– длъжникът не е осъщест-
вил нищо от договореното. 
Към това неизпълнение 
се приравняват и още две 
хипотези, при които длъж-
никът все пак е изпълнил 
дължимото: 

1) когато изпълнението 
е твърде късно спрямо до-
говореното;

2) когато изпълнението 
е толкова лошо, че не удо-
влетворява възложителя. 

– Неточно изпълнение 
– при него изпълнителят е 
осъществил някакви дейст-
вия по договора, но те не са 
достатъчни или водят до 
отклонения спрямо догово-
реното. Неточното изпъл-
нение от своя страна се 
проявява в три форми: 

1) забавено изпълнение;
2) частично изпълнение;
3) лошо изпълнение.
Важно!  Изпълнителят 

не отговаря за неизпъл-
нението си, ако това се 
дължи на причина, която 
не може да му се вмени във 
вина. Най-често обстоя-
телствата, които осво-
бождават изпълнителя от 
задължението му или поне 
от изпълнение на задълже-
нието в договорения срок, 
са т.нар. форсмажорни об-
стоятелства. Това са об-
стоятелства, които са не-
предвидени и непредвидими 
при сключване на договора 
и поради това обуславят 
освобождаването на изпъл-
нителя от отговорност. 
Тоест причината за неиз-
пълнението е от такова 
естество, че каквото и да 
направи той, няма как да го 

предотврати.
Териториалният об-

хват на покритие на бонд 
гаранциите има действие 
само в границите на Бълга-
рия. Застраховката може 
да има действие и за чуж-
бина, ако това изрично е 
посочено в застраховател-
ната полица и при платена 
допълнителна премия от 
застрахования. 

В зависимост от харак-
тера на гарантираното 
задължение на изпълнителя 
договореното застрахова-
телно покритие обхваща 
различни видове гаранции.

Какви са видовете 
покрития?

1. Гаранция за участие 
на изпълнителя в публичен 
търг (конкурс) или проце-
дура за възлагане на поръч-
ка, включително случаите, 
когато при спечелване на 
търга, конкурса или поръч-
ката гаранцията за учас-
тие се трансформира в га-
ранция за добро изпълнение; 

2. Гаранция за възстано-
вяване на авансово плащане 
от страна на изпълнителя 
при условията, предвидени 
в договора;

3. Гаранция за добро из-
пълнение;

4. Гаранция за доставка 
на стоки или извършване на 
услуги;

5. Гаранция за митни-
чески задължения – гаран-
тиране на митнически за-
дължения на изпълнителя 
(вносител, спедитор и др.) 
съгласно действащото 
българско законодател-
ство; 

6. Гаранция за поддръж-

ка на доставени или пре-
дадени по договор стоки, 
строителни обекти, съоръ-
жения, оборудване и други; 

7. Гаранция за разплаща-
не с подизпълнители и/или 
доставчици;

8. Други гаранции, одо-
брени изрично от застра-
хователя и описани в поли-
цата. 

В какво се ангажира 
застрахователят?

При подписването на 
договора за обществена 
поръчка между възложител 
и изпълнител в качеството 
си на гарант по сделката 
застрахователят поема 
ангажимент пред възложи-

теля, че изпълнителят ще 
изпълни договора. Освен 
този ангажимент застра-
хователят се ангажира и 
да плати обезщетението 
при претенция от страна 
на възложителя. Обектът 
на застрахователно покри-
тие е рискът от неизпъл-
нение на задълженията на 
изпълнителя в резултат от 
договорни отношения с въз-
ложителя. 

Застрахователят се 
задължава по искане на 
възложителя, в случай на 
неизпълнение на гаран-
тираните задължения от 
изпълнителя, да плати 
на възложителя вместо 
изпълнителя всяка сума, 
която не надвишава общо 
застрахователната сума. 
За целта трябва да има 
писмена претенция към за-
страхователя от възложи-
теля и писмено становище 
към искането, твърдящо, че 
изпълнителят не изпълнява 
задълженията си по догово-
ра. Претенцията трябва да 
е придружена с описание на 
неизпълнените задължения 
и вида неизпълнение.

Правото да получи га-
ранцията по тази застра-
ховка е единствено в полза 
на възложителя и това пра-
во не може да бъде прехвър-
лено на друго лице. 

Застраховката на га-
ранция представлява твърд 
и неотменим ангажимент, 
поет от изпълнител и за-
страховател, относно 
плащането в полза на въз-
ложителя на обезщетение 
в размера на застрахова-
телната сума, в случай че 
застраховащият не изпъл-
ни или изпълни неподходя-
що от гледна точка на ко-
личеството, качеството 
или на договорения период 
гарантираните си задъл-
жения, подробно описани в 
договора между възложител 
и изпълнител. 

Важно! На основание 
клаузите по полицата 
застрахователят се за-
дължава да плати на въз-
ложителя определената 

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

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

Снимка Румен Добрев
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Страната ни предлага добри 
възможности за инвестиции 
в инфраструктура 

Мирослав Еленков

Камарата на строите-
лите в България (КСБ) и 
Китайската асоциация на 
международните контрак-
тори (CHINCA) обсъдиха 
възможностите за инвес-
тиции в инфраструктура 
у нас. Това стана на фо-
рум в София, организиран 
от CHINCA и КСБ. В него 
участваха инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС на 
КСБ, Фанг Kюйче, предсе-

дател на CHINCA, Стамен 
Янев, изп. директор на Бъл-
гарската агенция за инвес-
тиции (БАИ), инж. Николай 
Станков, съветник в поли-
тическия кабинет на ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството, експерти от Ми-
нистерството на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 
(МТИТС) и от Министер-
ството на околната среда 
и водите (МОСВ), пред-
ставители на редица дру-
ги държавни институции и 
на българския и китайския 
бизнес. От страна на КСБ 
присъстваха и инж. Любо-
мир Качамаков, председа-
тел на Областното пред-
ставителство на КСБ в 

София и вицепрезидент на 
Европейската федерация 
на строителната индус-
трия (FIEC), инж. Благой 
Козарев, председател на 
Контролния съвет на КСБ, 
Любомир Пейновски, член 
на УС на КСБ, и Ренета Ни-
колова, прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“.

Българо-китайския 
инфраструктурен форум 
откри инж. Илиян Терзиев. 
Той представи пред меж-
дународните контрактори 

Камарата на строителите 
в България и дейността 
на организацията. В изло-
жението си инж. Терзиев 
подчерта, че Камарата 
поддържа Централен про-
фесионален регистър на 
строителя, в който под-
лежат на вписване всички 
български и чуждестран-
ни компании, извършващи 
строителна дейност на 
територията на страна-
та. Към момента в него 
са регистрирани близо 
5200 строителни фирми. 
„КСБ развива активна дей-
ност, тя е фактор в ико-
номическия и обществения 
живот. Участва със своя-
та експертиза в разра-
ботването на стратегии, 
анализи и програми за раз-

витието на строителната 
индустрия и съдейства за 
тяхното изпълнение, нейни 
представители са вклю-
чени в редица комитети, 
комисии и съвети към ин-
ституциите на централ-
ната и местната власт“, 
каза още председателят 
на УС на КСБ и допълни, че 
сред най-важ ни те теми в 
дневния ред на Камарата 
са инвестициите в стро-
ителния сектор. „България 
е в етап на интензивно 
изграждане на своята ин-
фраструктура – пътна, 
енергийна, екологична. 
Като член на ЕС нашата 
страна получава значи-
телна част от финансира-
нето за инфраструктура 
от фондовете на Съюза, 
друга важна част са на-
ционални средства. За 
реализацията на редица 
големи проекти обаче се 
търсят възможности за 
инвестиции, включително 
чрез концесии и по линия 
на публично-частни парт-
ньорства (ПЧП)“, обясни 
инж.Терзиев. „С огромен 
респект следим успехите 
на китайската строител-
на индустрия и се възхища-
ваме на впечатляващите 
строителни постижения, 
които се реализират във 
Вашата страна. Убеден 
съм, че заедно можем да 
направим значими крачки 

за развитие на сътрудни-
чеството между нашите 
организации и страни. 
Считам, че българският и 
китайският строителен 
бизнес имат перспективи 
и като съвместно участие 
в проекти в трети държа-
ви, както и за реализация-
та на общи инициативи“, 
заяви в изказването си 
инж. Терзиев. „Пожелавам 
заедно да поставим осно-
вите на едно устойчиво и 
перспективно партньор-
ство“, каза още председа-
телят на УС на КСБ.

Фанг Kюйче посочи, че 
целта на посещението на 
китайската делегация у 
нас е по-нататъшно изпъл-
нение на предложенията за 
сътрудничество, които са 
били направени по време 
на срещите на лидерите 
на двете страни. По думи-
те му форумът ще помог-
не на китайските фирми 
да разберат спецификите 
на българския пазар, а род-
ните компании ще устано-
вят директни контакти с 
тях.

„Мащабът на бизнеса 
на членовете на CHINCA 
е много голям и неговото 
влияние нараства. През 
2018 г. стойността на до-
говорите на дружествата 
членки в чужбина възли-
за на 238 млрд. долара, а 
реализираният оборот е 

168 млрд. долара. Нашите 
компании заемат 24,4% от 
световната инфраструк-
турна индустрия. Фирми-
те ни оперират в над 180 
страни, като главната им 
дейност е в Азия и Африка“, 
подчерта той.

„Бизнес моделът ни 
се усъвършенства непре-
къснато – постепенно се 
преминава към такъв тип 
работа, която е отворена 
за инвестиции и залага 
на публично-частно парт-
ньорство. През последни-
те години българската 
икономика поддържа ста-
билен растеж и има голяма 
необходимост от усъвър-
шенстване на инфраструк-
турата. Китай има силно 
конкурентно предимство 
в областта на производ-
ството на строителни 
материали и изграждане-

то на инфраструктура“, 
изтъкна председателят 
на CHINCA. 

Според него по-ната-
тъшното задълбочаване на 
сътрудничеството между 
двете страни не само от-
говоря на спецификата на 
потребностите на държа-
вите, но и съответства на 
общите стремежи и инте-
реси на хората от Китай 
и Централна и Източна 
Европа. „Понастоящем 
България и Китай стиму-
лират осъществяването 
на инициативата „Един 
пояс – един път“. Държа-
вите ни отвориха много 
страници в историята на 
търговско-икономическо-
то сътрудничество между 

Китай и Европейския съюз. 
Във Вашата страна бе ре-
ализиран първият проект 
на китайска компания на 
серопочистваща инста-
лация. В рамките на ЕС за 
пръв път наша компания 
бе главен изпълнител на 
строителството на ци-
ментов завод и на пилотен 
проект за земеделско сто-
панство“, отбеляза Фанг 
Kюйче.

 „Отворени сме за ак-
тивен диалог за намиране 
на най-подходящия бизнес 
модел на сътрудничест-
во с китайската страна. 
България е в сърцето на 
Балканите, а държавите 
тук имат нужда от хуба-
ви пътища и магистрали, 
които да ни свързват, за 
да се развиват бизнесът, 
търговията и инвестиции-
те и всички хора в региона 

Снимки Румен Добрев



да имат полза от добрите 
инфраструктурни връзки.“ 
Това каза съветникът в 
политическия кабинет на 
министъра на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството инж. Николай 
Станков пред участници-
те във форума. 

„През нашата страна 
минават 5 от 10-те тран-
севропейски транспортни 
коридора, по които се дви-

жи трафикът от Западна 
и Централна Европа към 
Близкия изток и Азия. Ня-
кои от тези важни пътни 
артерии са почти изцяло 
изградени, а за други се 
търсят различни възмож-
ности за финансиране – 
средства от националния 
бюджет, европейските 
фондове, публично-частни 
партньорства“, отбеляза 
още инж. Станков.

Той представи 

приоритетните за стра-
ната ни пътни проекти, 
които биха представлявали 
интерес за китайските 
инвеститори 

и могат да бъдат ре-
ализирани на принципа на 
ПЧП. Това са автомаги-
стралите „Черно море“ и 
„Русе - Велико Търново“. 

„Стратегически обект за 
страната ни с голям ико-
номически потенциал е и 
тунелът под връх Шипка“, 
подчерта още инж. Стан-
ков и съобщи, че Агенция 
„Пътна инфраструкту-
ра“ вече е стартирала 
тръжната процедура за 
избор на изпълнител на 
проекта. Той информира, 
че предстои възлагането 
на обществени поръчки за 
строителството на учас-
тъка от Русе до Бяла от 
аутобана „Русе – Велико 
Търново“ и на обхода на гр. 
Бяла. Инж. Николай Стан-
ков поясни, че този обект 
е с интензивен трафик, 
което гарантира възвръ-
щаемост на инвестиции-
те.

„За АМ „Черно море“ 
Агенция „Пътна инфра-
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Камарата на строителите в Бълга-
рия и Китайската асоциация на между-
народните контрактори ще подпишат 
меморандум за сътрудничество. Това 
стана ясно по време на официална ви-
зита на китайска делегация в сграда-
та на КСБ. Двете страни ще излъчат 
представители, които да работят по 
текстовете на документа за съвмест-
ни инициативи. Очаква се меморандумът 
да бъде сключен следващата година по 
време на международен форум по инфра-
структурни проекти и инвестиции, къ-
дето ще присъстват ръководители на 
правителствени структури от 57 дър-
жави, 35 банкови институции и 20 меж-
дународни организации.

„Нашата асоциация има подписани 
подобни документи с над 20 страни в 
света“, каза председателят на СHINCA 
Фанг Kюйче. Той покани КСБ да се включи 

в международната платформа, наречена 
„План за съвместни действия по между-
народно сътрудничество в областта на 
инфраструктурата“, чрез която органи-
зации от различни държави си партни-
рат.

Председателят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев посочи, че двете страни 
заедно могат да направят значими крач-
ки за развитие на сътрудничеството в 
сферата на транспортното и енергий-
ното строителството. 

„Китайските компании идват в Бъл-
гария не за да се конкурират с българ-
ските строителни фирми, а да си съ-
трудничат и да помогнат с експертиза 
и финансиране и с други видове възмож-
ности“, добави Фанг Kюйче. Той изрази 
надежда, че членовете на СHINCA ще на-
мерят допирни точки с българските фир-
ми и ще си взаимодействат интензивно.

CHINCA е националната организа-
ция, сформирана от китайски между-
народни инвеститори, предприемачи и 
свързани доставчици на услуги. Сред 
основните дейности на организацията 
са да представлява и защитава члено-
вете си, да засилва самодисциплината 
на индустрията и да предоставя про-
фесионални услуги. От създаването си 
през 1988 г. има за цел да стимулира 
стабилното развитие на членовете си 
и да насърчава бързия напредък на меж-
дународното инвестиционно и икономи-
ческо сътрудничество в Китай.

В момента CHINCA има повече от 
1500 членове. Те са с богат опит и 
участват активно в публично-частни 
партньорства по цял свят. Понастоя-
щем над 1000 са ангажирани в междуна-
родни проекти, договори и инвестиции. 
Фирмите работят по различни проекти 
в областта на транспорта, енергети-
ката и електроенергията, жилищното 
строителство, както и в сферите на 
телекомуникацията, водоснабдяването, 
промишленото и производствено стро-
ителство. Членовете на CHINCA, които 
са доставчици на услуги, са предимно 
финансови институции, застрахова-
телни и логистични компании, консул-

тантски и юридически фирми, както и 
доставчици на машини, оборудване и 
строителни материали. 

Повече от 70 членове на органи-
зацията са включени в ENR Top 250 
International Contractors, а някои от тях 
са и във Fortune Global 500.

Сред членовете на Китайската асо-
циация на международните контракто-
ри е The Export-Import Bank of China. Това 
е държавно финансирана институция 
със статут на независимо юридиче-
ско лице. Банката е под пряко ръковод-
ство на Държавния съвет и работата 
й е насочена към подкрепа на външната 
търговия, инвестициите и международ-
ното икономическо сътрудничество на 
Китай. The Export-Import Bank of China 
играе решаваща роля за насърчаване 
на стабилния икономически растеж. 
Институцията е ангажирана да заси-
ли финансовата подкрепа на ключови 
сектори и слаби връзки в икономиката 
на страната. В Китай банката има 
32 клона на континенталната част и 
едно представителство в Хонконг. В 
чужбина има подразделения в Париж, 
Санкт Петербург, представителство 
за Южна и Източна Африка и такова за 
Северна и Западна Африка.

Снимка Емил Христов

структура“ също старти-
ра обществена поръчка за 
разработване на разширен 
идеен проект с извършва-
не на пълни инженерно-
геоложки проучвания и 
изготвяне на подробен 
устройствен - парцеларен 
план“, обясни още на фору-
ма инж. Станков и заяви, 
че е убеден в атрактив-
ността на тези проекти 
за китайските инвести-
тори.

„Страната ни не може 
да предложи държавни га-
ранции, тъй като това 
противоречи на европей-
ските правила. Обещава-
ме обаче бързина и про-
зрачност на процедурите 
и пълна институционална 
подкрепа“, заключи инж. 
Николай Станков.

В изказването си Ста-
мен Янев изтъкна, че 

форумът е показателен за 
добрите отношения между 
България и Китай. 

„Сега е времето и мо-
ментът всички ние да го-
ворим. Да говорим за това, 
че два древни народа мо-
гат да постигнат повече 
от това, което са напра-
вили. За това, че Бълга-
рия е сред най-динамично 
развиващите се държави 
в ЕС и с най-бързо стро-
яща се инфраструктура“, 
посочи той. Стамен Янев 
изтъкна, че подобен е про-
гресът и при дигиталната 
инфраструктура. „В тази 
връзка Китай е изпреварил 
в технологично отношение 
ЕС и може да предостави 
ноу-хау на Съюза през Бъл-
гария. IT секторът у нас се 
развива толкова бързо, че 
има между 25 - 30% ръст 
на годишна база“, завърши 
изп. директор на БАИ. 

По време на събитието 
Димитър Савов, директор 
на дирекция „Национална 
транспортна политика“ 

в МТИТС, посочи, че ин-
тензивният политически 
диалог между България и 
Китай през последните го-
дини създава рамка за пол-
зотворно сътрудничество 
в транспортния сектор. 
„Страната ни подкрепя и 
участва в различни иници-
ативи за разширяване на 
връзките с Китай“, доба-
ви експертът. След това 
Димитър Савов прочете 
поздравителен адрес от 
министъра на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Ро-
сен Желязков.

Силвия Димитрова, ди-
ректор на Дирекция „Еко-
логична оценка, оценка 
на въздействието върху 
околната среда и предо-
твратяване на замърся-
ването“ в МОСВ, предста-
ви нормативната база, 
касаеща опазването на 
околната среда по отно-
шение на изпълнението на 
инфраструктурни проек-
ти. Тя постави акцент на 
изискванията за Оценка 
на въздействието върху 
околната среда. Димитро-
ва засегна и основните по-
литики на МОСВ. 

В рамките на съби-
тието редица българ-
ски и китайски компании 
направиха фирмени пре-
зентации. Сред тях се 
отличиха China Gezhouba 
Group Corporation - с ак-
тиви от близо 150 млрд. 
юана и 40 хил. работни-
ци, China Communications 
Const ruc t i on  Company 
Limited, която разполага 
със 112 хил. души персонал 
и активи от над 269 млн. 
юана. От българска стра-
на „Трансстрой Варна“ АД 
разказаха за проекта си 
за пристанище „ТЕЦ Езе-
рово“. Групата „ЗГП – Заво-
ди за Горещо Поцинковане“ 
презентира мощностите 
и капацитетите на пред-
приятията си.
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Димитър Сотиров, кмет на Земен:

След 20 г. знам колко важни са строителите        

Георги Сотиров

Г-н Сотиров, Вие сте 
кмет на община Земен 
от 1999 г., това са 20 г., 
а шестия си мандат спе-
челихте още на първия 
тур. Какво ново предло-
жихте в програмата си 
този път? 

Нашата управленска 
програма всъщност е сво-
еобразно продължение на 
всичко онова, което сме 
свършили за хората през 
годините. Тя е отправна 
точка за работата на ад-
министрацията в грижата 
й за населението, за фор-
мирането на една среда, 
която не създава затруд-
нения и прави живота на 
всички ни по-добър. Това 
включва и много строи-
телство, казвам го, защо-
то знам, че то е, което 
интересува Вашите чита-
тели. И ще добавя, че ние 
ценим много хората, които 
с висококвалифицирания си 
труд променят визията на 
нашите населени места.

Самият аз, макар 26 
години да съм бил препода-
вател, а последните 8 от 
тях и директор на земен-
ската гимназия, съм по-
томствен трънски стро-
ител. И баща ми, и дядо ми 
са градили къщи в региона. 
По време на големите учи-
телски отпуски през лято-
то докъм 1990 г. и аз съм 
работил на обектите. 

Но нека се върна на ин-
вестиционната политика 
в нашата община. 40% 
от капиталовите разхо-
ди, които отделяме през 
бюджета, разходваме в 
общинския център – за ре-
монти на улиците, на об-
ществените сгради, на чи-
талищата… Останалите 
влагаме в подобни дейнос-
ти в селата – осветление, 
тротоари, зелени площи и 
прочие. Не разполагаме 
с достатъчно пари, тъй 
като при нас процентът 
собствени приходи в бю-
джета е не повече от 17 
- 18%. 

В общината имате 
18 населени места, като 
в тях живеят само 2500 
души. Особено в услови-
ята на студените месе-
ци вероятно Ви е доста 
трудно.

Да, зимата тук си е 
истинско изпитание, но 
пък бих казал, че живеем в 
екологично съхранен пла-
нински и полупланински 
район. Дали хората са 25 
000 или 2500 – грижата 
за това да имат гаран-
тиран достъп до услуги и 
инфраструктура е една и 
съща. Утежняващо е  об-
стоятелството, че имаме 
населени места с надмор-
ска височина към 1000 м, 
най-ниско е общинският 

център.
Така че с парите от 

бюджета трудно покрива-
ме разходите за снегопо-
чистване и поддържане на 
четвъртокласната пътна 
мрежа при зимни условия, 
но се справяме. Има, раз-
бира се, емоции, особено 
когато има навявания и 
далечните села останат 
откъснати от света. Но 
затова е местната власт. 
С високопроходима техни-
ка осигуряваме хляб, при 
нужда караме лекарства 
и животът продължава 

независимо от времето. А 
местните добре знаят, че 
каквото кметът каже, то 
става.

На много места лип-
сата на образователна 
инфраструктура е причи-
на за бягство на хората 
от родните им места. 
Как е при Вас?

Със сградния фонд на 
образователните инсти-
туции нямаме никакви про-
блеми. Нещо повече, мон-
тирахме нова климатична 
инсталация в училището, 

което е единствено и е 
от I до XII клас, а дворът 
му, игрищата и спортни-
те площадки са повече 
от добри - с настилки по 
европейските стандарти. 
Ремонтирахме и парната 
инсталация на детската 
градина и подсигурихме 
гориво за зимата. Тук 
трябва да поясня, че ос-
вен едно училище имаме и 
само една детска градина 
– те се явяват средищни и 
затова с два специализи-
рани автобуса извозваме 
децата от цялата общи-

на от и до къщите им, за 
което държавата отпуска 
съответните средства. 
Разбира се, и общината 
дофинансира някои от дей-
ностите, най-вече отопле-
нието. Но грижата за об-
разованието на децата ни 
е приоритет.

Нашият град е много 
добре ситуиран по отно-
шение на транспортната 
инфраструктура - през 
Земен преминава жп лини-
ята Кюстендил - София и с 
удобните си връзки граж-
даните ни могат да рабо-
тят в Кюстендил, Перник 
или София, като са спокой-
ни да оставят децата си 
у дома. 50 са хлапетата 
в детската градина, учи-
лището има 120 възпита-
ници. 

За подрастващите е 
важна и спортната ин-
фраструктура.

Вероятно трябва да 
започна с прекрасния ста-

дион, който направихме 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР). Изградихме го на 
мястото на старо игри-
ще. Сега съоръжението е 
с тартанова писта, с плу-
вен басейн и се използва 
всекидневно. Футболният 
ни отбор играе успешно в 
„А“ областна група и кога-
то момчетата имат ма-
чове в града, на стадиона 

става истински празник. 
Реализирахме и една 

фитнес площадка по про-
тежение на екопътеката 
в дефилето към прочутия 
Земенски манастир. От 1 
ноември стартира строи-
телството и на ново мини 
футболно игрище по ПРСР, 
като финансирането е 97 
хил. лв. Строителите са 
обещали да спазят сроко-
вете и напролет, в края на 
март, нашите младежи ще 
имат още една придобивка 
да се развиват професио-
нално или просто да тре-
нират за здраве.

Добри са условията за 
спорт и в училищния двор. 
Там имаме обособени ба-
скетболно, волейболно и 
хандбално игрище, като 
теренът е подходящ и за 
футбол на малки врати-
чки. Дворът е с модерно 
осветление и ако през 
деня базата се ползва за 
часовете по физическо 
възпитание, то привечер 
е сборен пункт на младе-
жи. Мога да обобщя, че 
вложенията в спорта при-
емаме като инвестиции в 
младостта на общината, 
дори и да звучи малко ви-
сокопарно.

Какво е състоянието 
на подземната Ви инфра-
структура?

От 2015 г. неизменно 
използваме всички възмож-
ности да кандидатстваме 
с проекти за подмяна на 
водопроводната мрежа 
в общинския център и в 
три от селата, където тя 
е най-наложителна. Вода 
имаме - и гравитачна, и 
помпажна, но не е тайна 
за никого, че по трасето 
75 - 80 процента от нея 
се губят, връща се в при-
родата. 

За съжаление при по-
следното подаване на про-
екта някакви три точки 
не ни достигнаха да се 
класираме за подмяната 
на етернита с PVC тръби. 
Ако бяхме успели, в близ-
ка перспектива щяхме да 
ограничим използването 
и на помпажната вода, и 
необходимите за нея 22- 
киловатови помпи, които 

Реновираният стадионЦентралният градски площад

Снимки авторът
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        за развитието на района

харчат много електрое-
нергия. Щяхме да намалим 
и цената на водата за 
населението. Не сме се 
отказали обаче, като сега 
разчитаме на разбиране 
от страна на МРРБ.

Колкото до пречиства-
нето, около 80% от жили-
щата в града са свързани 
с канализация, отвеждаща 
отпадната вода до Пре-
чиствателната станция, 
която се стопанисва от 
ВиК - Перник.

Имате сформирана 
Местна инициативна 
група (МИГ) Радомир – 
Земен. Разкажете за нея.

Местната инициатив-
на група сериозно работи 
за намирането и печелене-
то на различни проекти, по 
които е допустима. Знае-
те, че в проектите чрез   
МИГ-ове могат да участ-
ват и частни фирми, и 
наши млади мениджъри 
успешно се възползват от 
тези възможности. 

През годините така 
реновирахме четири улици, 
построихме няколко малки 
обекта, наши фермери ус-
пяха да решат проблеми, 
свързани с работата им в 
селското стопанство.

Прекрасната природа, 
вкл. и популярният Зе-
менски пролом, са добра 
предпоставка за разви-
тие на туризма, а това 
означава, че трябва да 
развивате и туристиче-
ската инфраструктура.

В общината имаме три 
туристически комплекса 
с къщи за гости, които 
са частна инициатива. Те 
се посещават целогодиш-
но, но все пак са търсени 
повече през пролетта и 
лятото. Ние като админи-
страция винаги сме в по-
мощ на предприемачите, 
които искат да строят 
нещо, свързано с туризма. 
Добре разбираме неговото 

значение, това, че освен 
препитание на заетите с 
този бизнес, носи и попу-
лярност на града.

Разбира се, когато се 
каже Земен, веднага се се-
щате за Земенския мана-
стир. Забележителна там 
е най-старата постройка: 
църквата „Св. Йоан Бого-
слов“, която е паметник на 
културата. В архитектур-
но отношение тя заема 
особено място на Балка-
ните като представител 
на кръстокуполната архи-
тектура. На 5 март 1966 г. 
е обявена за паметник на 
българската архитектура 

и живопис, а целият ма-
настир става филиал на 
Националния исторически 
музей  през 2004 г.

Благодарение на наша 
инициатива се популяри-
зира и Краищенското Све-
тогорие, където успяхме 
да реновираме пет мана-
стира и три църкви около 
Земен, както и един мана-
стир в региона на Трън.

Срещу жп гарата има 
голяма кариера. Какво се 
добива там?

Варовици, а също и се 
произвежда негасена вар, 
инертни материали за 

пътното строителство, 
правят се бетонови изде-
лия и разтвори. Кариерата 
дава работа на между 80 
и 100 човека от община-
та. Строителните фир-
ми, които ползват наша-
та продукция, твърдят, 
че варта е с много добри 
показатели на летливост, 
еластичност и подобни и 
затова намира добър па-
зар дори и зад граница. За 
отбелязване е, че заради 
белия й цвят някога Земен 
се е наричал Белово.

Да ни кажете няколко 
думи за административ-
ния капацитет на  общи-
ната по отношение на 
работата по европейски-
те проекти?

Много сериозно рабо-
тим в това направление и 
нашият екип непрекъсна-
то следи и кандидатства 
навсякъде, където това 
е възможно – ОП „Околна 
среда“, ПРСР, трансгра-
ничното сътрудничест-
во… 

По INTERRЕG „Бълга-
рия - Сърбия 2014-2020“ 
наскоро направихме ос-
новен ремонт на две от 
читалищата, а общо по 
трансграничните програ-
ми досега сме реализирали 
към 12 инициативи, свър-
зани с различни видове 
строителни дейности. На 
дневен ред е работата по 
реновирането на читали-
щата в селата Елов дол и 
Дивля.

Може би беше редно 

да започнем това интер-
вю, като се върнем дос-
та години назад, когато 
беше завършена и влезе в 
експлоатация жп линията 
София - Земен - Кюстен-
дил?

И накрая на интервю-
то този въпрос си е на 
мястото, защото за на-
шите хора тази редовна 
жп линия е жизненоважна. 
Историята е била благо-
склонна към Земен - в деня 
на Св. Пантелеймон, на 9 
август 1909 г., е била от-
крита жп гарата, което е  
ключово събитие за раз-
витието на селището ни. 
110 години са изминали от 
този момент, когато сме 
се появили и ние на железо-
пътната карта… Благода-
рение на това, както вече 
споменах, жителите ни 
бързо и достъпно могат 
да пътуват до големите 
съседни градове и, разби-
ра се, до столицата. За 30 
минути са в Радомир или в 
Перник, за малко повече - в 
Кюстендил, а за два часа - 
и в София.

Известно е, че в с. 
Дивля е творил Владимир 
Димитров - Майстора… 

Как поддържате чита-
лищната мрежа днес?

Вече Ви казах – отчи-
таме много сериозната 
им народополезна дейност 
и се грижим приоритетно 
за тях – и за сградите, и 
за фолклорните състави, 
подкрепяме различните 
инициативи, които про-
веждат. В с. Дивля ще на-
правим постоянна изложба 
с копия, а надяваме се, и с 
оригинали на Майстора. 

Любопитно е какво 
би казал на своите коле-
ги един кмет доайен с 5 
мандата зад гърба си?

Неочакван въпрос, но 
ще Ви отговоря. Искам да 
завърша и шестия така, 
както и другите преди 
него – с работа за хората, 
доверие, всекидневни раз-
говори долу на площада, 
поне два пъти в месеца 
срещи с живеещите в най-
отдалечените села. 

На бюрото Ви виждам 
скулптура, на която пише 
„Човек на XXI век“?

Тя е моя особена гор-
дост. Наградата е оценка 
за работата, постижения-
та и усилията ми за адап-
тация на администраци-
ята, местния бизнес и 
обществото като цяло 
към европейските стан-
дарти. „Човек на XXI век” 
се връчва на най-динамич-
но развиващите се общини 
и фирми, а основният кри-
терий, по който се опре-
делят номинираните вече 
15 години, е непроменен - 
прогресивно развитие. Аз 
получих отличието заедно 
с кметовете на Банско и 
Велинград, което също е 
показателно.

Църквата „Св. Йоан Богослов“

Жп гара Земен

Обновената гимназия

Земенският манастир

Ново строителство на еднофамилни къщи
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Агенция „Пътна 
инфраструктура“ 
(АПИ) обяви тръжна 
процедура за избор 
на изпълнител на ре-
хабилитацията на 7 
км от второкласния 
път I I -81 Костин-
брод – Берковица 
– Монтана, както и за надзор при 
осъществяване на строително-мон-
тажните работи. Проектът ще се 
финансира от Европейския съюз по 
Програмата за трансгранично съ-
трудничество INTERREG V-A „Ру-
мъния – България 2014-2020“, чрез 
Европейския фонд за регионално 
развитие. Индикативната стой-
ност на строително-монтажните 
работи е 5 549 515 лв. без ДДС, а 
срокът за реализация е 12 месеца. 
Оферти могат да се подават до 13 
януари 2020 г. Прогнозната цена за 
строителния надзор е 175 465 лв. 
без ДДС, за който може да се кан-
дидатства до 20 януари 2020 г.

Началото на обекта е 94-ти км 
след с. Благово в посока Монтана, а 

краят – 101-ви км в Северната про-
мишлена зона на града при пътния 
възел с обходния път. „С изпълнение-
то ще се възстановят технико-екс-
плоатационните характеристики 
на отсечката, като ще се осигури 
оптимална скорост на движение и 
повишаване безопасността“, съоб-
щават от АПИ.

Освен полагане на нова асфал-
това настилка се предвижда и уши-
ряване на платното в стеснените 
участъци до достигане на габари-
та на шосето. Ще бъде укрепен 
участък от 120 м със свлачище в 
непосредствена близост до язовир 
„Чернила“. Основно ще се ремонти-
ра и мостът над река Огоста, и жп 
надлезът при км. 100 с дължина 64 м.

До 13 януари се приемат оферти в поръчката за 
модернизацията на 7 км от второкласното шосе

Проекти за около 
110 млн. евро се изпъл-
няват по Програмата 
за трансгранично съ-
трудничество (ПСТ) 
„ INTERREG Гърция – 
България 2014-2020“. 
Това стана ясно по 
време на Шестото 
заседание  на  Съв -
местния комитет за 
наблюдение на про-
грамата,  на  което 
бе отчетен напредъкът в изпълнението й, 
както и подготовката на бъдещата такава 
за периода 2021 - 2027 г. Срещата бе пред-
седателствана от зам.-министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството 
Деница Николова и държавния секретар на 
Министерството на развитието и инвес-
тициите на Гърция Ники Дандолу.

Най-големият сред проектите е раз-
криването на нов граничен пункт Рудозем 
– Ксанти на стойност 38 млн. евро, като 
се очаква да бъде въведен в експлоатация 
до края на програмния период. Той включва 
и рехабилитация на път II-59 Момчилград – 
Крумовград – Ивайловград, като предстои 
въвеждане на участъка в експлоатация. В 
рамките на ПТС се финансира и реконструк-
ция на II-86 – Средногорци – Рудозем и около-
връстен път на Рудозем. Към момента дей-
ностите са достигнали над 40%. Като други 
в процес на изпълнение бяха отбелязани два-
та стратегически проекта, финансиращи 
мерки за защита от наводнения по големите 
реки, преминаващи през двете държави.

Същевременно 110 малки и средни пред-
приятия от южния пограничен регион са кан-

дидатствали за финансиране в рамките на 
5-ата покана с бюджет от 20 млн. лв. Пред-
ложенията са в етап на оценка. Компании-
те ще получат 65% безвъзмездна помощ, а 
останалите 35% ще са собствен капитал. 
Най-много проекти са подадени в сферата 
на туризма, възобновяемите енергийни из-
точници, развитието на нови технологии, 
текстилната промишленост и др.

Още 7 млн. евро ще бъдат отпуснати за 
индиректна подкрепа на стартиращи малки 
и средни предприятия. Те са предназначени 
за насърчаване на предприемачеството и 
инициативи, създаването на нови предпри-
ятия, включително чрез бизнес инкубатори. 
Към момента са получени 48 заявления за 
интерес. 

В рамките на Комитета за наблюде-
ние бе обсъдена и бъдещата Програма за 
трансгранично сътрудничество за периода 
2021 - 2027 г.  Сред нейните приоритети 
са изпълнението на големи инфраструктур-
ни и стратегически проекти между двете  
държави и подпомагане на бизнеса чрез при-
лагане на новия инструмент „фонд за малки 
проекти“.

Министърът на околната сре-
да и водите Нено Димов, кметът 
на Плевен Георг Спартански и уп-
равителят на „Тролейбусен транс-
порт“ ЕООД инж. Ангел Несторов 
подписаха договор за инвестиция 
в обществения електротранс-
порт, съобщиха от пресцентъра 
на МОСВ. Проектът се финансира 
по Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020“ (ОПОС) и е на 
стойност 18 млн. лв., от които 15 
млн. лв. са от ЕС.  

С осигурените средства ще 
бъдат закупени 14 нови електри-
чески автобуса и 14 зарядни стан-
ции за бавно зареждане, които ще 
бъдат монтирани в двете депа - на ул. „Кичево“ 
№4 и в жк „Дружба”. 

„Експлоатацията на превозните средства 
ще се оптимизира чрез интегриране на елек-
трическите автобуси към съществуващите 
интелигентни системи на масовия градски 
обществен транспорт. С изпълнението ще се 

намали количеството емисии на фини прахови 
частици (ФПЧ10) с източник транспорт от 
0,43 на 0,33 тона на година. Реализирането на 
дейностите ще допринесе за подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух за над 95 000 
жители на Плевен. Срокът на договора е 40 ме-
сеца“, съобщават още от МОСВ.

Завършен е проектът, чрез който сграда-
та на хотел „Сторгозия“ в едноименния квар-
тал в Плевен ще бъде преустроена в общински 
жилищен блок с 50 апартамента за нуждаещи 
се, съобщиха от местната администрация. 
Документацията е на етап издаване на оценка 
за съответствие, след което ще бъде разре-
шено строителството. 

Приключи проектната подготовка и за 
сградата на бившата Ветеринарна лечебни-
ца, предоставена от държавата на общината, 
която ще бъде преустроена в Постоянен при-
ют за безстопанствени животни, посочват 
още от администрацията. Предстои новоиз-
браният Общински съвет да определи със свое 

решение начина на финансиране на строител-
ните дейности.

Община Монтана изпълни проект 
за образователна инфраструктура по 
Оперативна програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“, съобщиха от мест-
ната администрация. Инвестицията 
е на стойност 8 674 723 лв., като от 
тях 216 207 лв. са собствен принос. 

За 22 месеца са обновени сгради-
те на детските градини „Калинка“ и 
„Приказен свят“, както и на две основни училища, Гимназията за преподаване 
на чужди езици „Петър Богдан“ и Професионална природо-математическа 
гимназия „Климент Охридски“. При строителните дейности са подменени 
дограмите, покривите, отоплителните и водопроводните инсталации, напра-
вени са вътрешни ремонти, реновирани са фасадите и физкултурните салони, 
закупено е ново оборудване, преобразени са и дворовете.

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

ДО 
Александър Дурчев – 85 г., РКСВ Перник 
Марин Маринов – 70 г., РКСВ Монтана 
Светлозар Хекимов – 70 г., РКСВ Златоград 
Тодор Тодоров – 75 г., РКСВ Велико Търново 
Иван Пасков – 70 г., РКСВ Ямбол 
Георги Казанджиев – 85, РКСВ Добрич 
Доц. Тодор Минчев – 95 г., секция „Строителна наука и образование”
Марин Тодоров – 85 г.,  РКСВ Пловдив 
Михаил Тодоров – 70 г., РКСВ Сливен 
Петьо Василев – 70 г., РКСВ Габрово
Евстати Лазаров – 70 г., РКСВ Монтана 
Прокопи  Паскалев – 70 г., РКСВ Бургас
Георги Георгиев – 80 г., секция „Транспортно строителство”
Ангел Иванов – 70 г., РКСВ Габрово 
Георги Каменов – 75 г., РКСВ Плевен 
Мино Сотиров – 70 г., секция „Инженерно строителство” 

  
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строители-

те ветерани  и лично от мое име  най-сърдечно Ви поздравявам по случай  
Вашия  юбилей.

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

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

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

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

НКСВ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
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Трасето е напълно 
рехабилитирано от 
„Галчев Инженеринг“ ЕООД

Мирослав Еленков

Известната със своите внушителни ледени обра-
зувания и над 50-те различни животински вида пещера 
Леденика, намираща се във Врачанския Балкан, наскоро 
получи чисто нов  път, който наподобява виеща се по зе-
мята змия. Той улеснява достъпа на потоците туристи 
до природната забележителност и повишава безопас-
ността на движението по иначе трудния планински те-
рен. В края на септември завърши рехабилитацията на 
17,4 км oт тpeтoклacния III-1002 Bpaцa – пeщepa Лeдe-
никa. Пpoeктът, известен като лoт 10, е финaнcиpaн 
oт Oпepaтивнa пpoгpaмa „Peгиoни в pacтeж 2014 – 
2020“ и нaциoнaлния бюджeт и е нa oбщa cтoйнocт 
14 121 155,70 лв. c ДДC. 

За изпълнението на строителните дейности разго-
варяхме с Любомир Галчев, управител на „Галчев Инжене-
ринг“ ЕООД – водещ партньор в сдружението, осъщест-
вило СМР – ДЗЗД „Пътищa Ceвepoзaпaд 2016”. 

Любомир Галчев, управител на „Галчев Инженеринг“ ЕООД:

Г-н Галчев, бихте ли 
разказали повече за реали-
зацията на проекта? 

Участъкът, който ре-
конструирахме, започва 
от областния център и 
завършва при входа на пе-
щера Леденика, на 830 м 
надморска височина. В град-
ската част сме работили 
по булевардите: „Христо 
Ботев“, бул. „Крайречен“ и 
ул. „Вратица“, съвпадащи 
с трасето III-1002, както 
и съпътстващите ги, въз-
лови за града кръстовища. 
Също така на места на бул. 
„Крайречен“ изградихме и ко-
лекторна система за дъж-
довна вода. Тази част от 
пътното платно, около 3 км 
общо, сме рехабилитирали 
по метода студено рецикли-
ране.  Останалата част от 
пътя, планинската част до 
пещера Леденика, е изпъл-
нена с класическа рехабили-
тация, като за износващия 
пласт е използван асфалт 
тип В1 с набита фракция 
за по-добро сцепление на 
автомобилните гуми с на-
стилката. 

Какво представлява 
методът студено ре-
циклиране?

Студеното рецикли-
ране на асфалтобетонови 
настилки е съвременна 
технология в сравнение с 
досегашните конвенцио-
нални методи. Чрез нея се 
създава стабилизиране на 

пласта, който се намира 
под основния. При този ме-
тод се използва повторно 
почти 100% от същест-
вуващата вече настилка. 
Така не само няма строи-
телни отпадъци от стария 
път, но и се спестява вре-
ме и материали за изработ-
ката на новия. Също така 
носещата способност на 
студено рециклираното 
трасе се повишава в пъти. 
Има още много други пол-
зи от тази съвременна 
технология – екологични, 
ресурсни, икономически и 
много други. 

Кое е по-специфично за 
Вас в този проект? 

Спецификата на обекта 
изискваше работа както в 
„градската“ част, така и в 
„планинската“. От страна 
на градската част се сблъс-
кахме с морално остаряла-
та подземна инфраструкту-
ра на града, а в планинската 

- с множеството потенци-
ални и активни свлачища на 
пътя. В планинската част 
в потенциално опасните 
места се изградиха много 
нови стоманобетонови и 
габионни подпорни стени 
за укрепване на пътя. Обър-
нато бе и голямо внимание 
на отводняването, като се 
възстановиха множество 
съществуващи и се доба-
виха много нови напречни и 
надлъжни отводнители. За 
планински терен това е от 
изключително важно значе-
ние за по-продължително 
запазване на целостта на 
пътното тяло.

А най-голямото пре-
дизвикателство в изпъл-
нението на този обект? 

Ние сме свикнали да се 
справяме с всякакви предиз-
викателства и на градски, 
и на извънградски терен. В 
този случай една от труд-
ностите за инженерите, 
машините и за целия екип, 
работещ на обекта, беше 
голямата денивелация на 
пътя в планинската му част 
и изключително острите 
хоризонтални криви. Както 
всички, посетили пещерата, 
знаят - пътят до там е мно-
го красив, но труден за из-
качване и безопасността е 
от особено голямо значение.

Какви са мерките, 
предприети за осигурява-
нето на безопасността 
и сигурността на пътя и 
на преминаващия по него 
трафик и пешеходци? 

В градската част на 
трасето след основната 
подмяна на настилката на 
пътя и тротоарите напра-
вихме и цялата пътна мар-
кировка, поставихме нови 
знаци, както и парапети в 
пешеходните зони. За обез-
опасяването на извънград-
ския участък сме демонти-
рали всички съществуващи 

ограничителни системи и 
вертикални знаци. На тя-
хно място са сложени нови 
над 10 км ограничителни 
мантинели. 

Изпълнихме и верти-
кална сигнализация чрез 
монтиране на пътни знаци, 
както и хоризонтална мар-
кировка тип студен шприц 
пластик с висока нощна ви-
димост. Надяваме се всич-
ко това да допринесе за 
по-голямата сигурност при 
преминаване на участъка 
и да направи тази красива 
пещера по-леснодостъпна 
и желана дестинация. Така 
град Враца и всички него-
ви жители ще могат без-
проблемно да показват и с 
основание да се гордеят с 
една от най-посещаваните 
забележителности в Бълга-
рия.

 
Кои са най-значимите 

проекти, по които рабо-
тите в момента? Имате 
ли нови предизвикател-
ства? 

В момента изпълняваме  
няколко големи инфраструк-
турни обекта в общините 
Долни Дъбник,  Самоков, 
Белене, Рудозем, Стралджа 
и Тетевен. Предизвикател-
ства винаги има, но екипи-
те ни са висококвалифици-
рани и мотивирани. Също 
така разполагаме с голям 

парк строителна механиза-
ция, както и със собствено 
производство на асфалт 
и асфалтови смеси чрез 
собствена асфалтова база 
SIM 100 с производител-
ност 100 т асфалт на час.

Наши екипи в момента 
изпълняват и два големи 
проекта от тип високо 
строителство на сгради с 
обществено значение като 
новия корпус на Универси-
тета за национално и све-
товно стопанство в София, 
който е с параметри от над 
10 000 кв. м РЗП, а също и 
строежа на новата сграда 
на Националната художест-
вена галерия до храм-па-
метника „Свети Александър 
Невски“ с над 2000 кв. м РЗП.  

Това ми дава основание 
да кажа – независимо дали 
в планината или в нато-
варения трафик на столи-
цата, ние сме готови да 

приемем всякакви предиз-
викателства.

Според Вас какви про-
блеми среща строителни-
ят бранш?

В процеса на работа, а и 
след толкова много успеш-
но приключени проекти, съм 
разбрал, че силата в строи-
телството е не само в на-
личието на механизацията и 
финансовите ресурси, а най-
вече в качеството на ка-
дрите и във високото ниво 
на експертност на инже-
нерния екип. За всяка стро-
ителна компания в бранша е 
предизвикателство и чест 
да се сдобие и да съумее да 
задържи екип от качестве-
ни инженери, които реално 
изнасят цялата тежест на 
проектите на гърба си. Ние 
разполагаме с доста служи-
тели с над 15 – 18-годишен 
стаж във фирмата, изпъл-
нили десетки проекти, и 
това ни помага да поемаме 
изграждането на големи и 
сложни обекти, гаранти-
райки тяхното завършване 
качествено и в срок. Благо-
дарение на добрия и профе-
сионален екип ние лесно и 
бързо реагираме на всякак-
ви ситуации. Но въпросът с 
недостига на квалифицира-
на работна ръка в бранша в 
България по принцип е сери-
озен и има силата да проме-
ни визията и условностите 
на целия строителен процес 
у нас.

Снимки „Галчев Инженеринг“ ЕООД
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В периода 2017-2019 г. Българската търговско-
промишлена палата работи по проект АГРОИННО-
ЕКО, който има за цел да насърчи развитието на мла-
дежкото иновативно предприемачество в сектора 
на агроиндустрията и да засили сътрудничеството 
между предприемачите от региона на Балканите и 
Средиземно море. 

Проектът се реализира с участието на 7 органи-
зации от България, Гърция, Кипър и Албания.

Основните дейности на проекта бяха насочени 
към обучение по предприемачество, структуриране 
и написване на бизнес план, осигуряване на ментор-
ство на предприемачите при формулиране на бизнес 
идеята, обмяна на опит между предприемачите от 
България, Гърция, Кипър и Албания в обучителен цен-
тър за стартиращо предприемачество в гр. Патра, 
Гърция, участие в „борса на идеи“ и среща с потенци-
ални инвеститори.

ÁÒÏÏ

Проектът  цели да насърчи иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията. В проекта участват  
7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Кипър и Албания. Реализира се по програмата за транснационално 
сътрудничество „Балкани – Средиземноморие“.

Пилотни обучения за разписване на бизнес план, София

Г-жа Лияна Аджарова, спечелила втора награда за 
иновативна идея, гр. Патра, Гърция

В процеса на реализация на 
проекта Българската търгов-
ско-промишлена палата прове-
де пилотно обучение, в което 
участваха 20 младежи, желаещи 
да започнат свой бизнес като 
агропредприемачи. Обучението 
се проведе в рамките на месец и 
половина, като приключи с напис-
ването на бизнес план, разрабо-
тен върху индивидуалната идея 
на всеки от обучаваните. Десет 
от участниците в обучението, 
които разработиха най-добрите 
планове, заминаха за гр. Патра, 
Гърция, за да обменят опит със 
свои колеги от Гърция, Кипър и 
Албания, представиха своите 
бизнес идеи пред потенциални 
инвеститори по време на Техно-
логичната изложба в гр. Патра, 
проведоха бизнес срещи и се за-

познаха с технологични иновации 
в различни сектори на икономика-
та, представени на изложението.

Българската идея за производ-
ство на био вино от арония беше 
класирана на второ място по вре-

www.bcci.bg

Обща снимка на българската делегация, гр. Патра, технологично и иновативно изложение

ме на конкурса, проведен 
между 38 предприемачи 
от България, Гърция, Ки-
пър и Албания, а авторът 
на идеята получи предло-
жение за второ посеще-
ние в Гърция за обсъждане 
на инвестиционни наме-
рения.

За  осигуряване на 
устойчиви резултати от 
обучението партньори-
те по проекта създадоха 
виртуален хъб, който съ-
държа модулно обучение 
по предприемачество, 
като модулите са фоку-
сирани върху различни 
аспекти на  предпри-
емачеството и бизнес 
управлението. Обучава-
щите се във виртуална-
та платформа могат да 
проверят своите знания 

по всеки модул от обучението чрез по-
пълване на он-лайн формите за самоо-
ценка, като резултатът се изчислява 
автоматично. Модулният курс на обу-
чение можете да намерите на следния 
адрес: http://virtualhub.agroinnoeco.eu/. 

На 21 и 22 ноември в гр. Патра, Гър-
ция, се проведе заключителна конферен-
ция във връзка с успешното приключва-
не на проект AGROINNOECO, финансиран 
по програма Балкани - Средиземно море. 
Домакин на конференцията бе водещи-
ят партньор по проекта – Регионален 
фонд за развитие на Западна Гърция. 
Основната тема на конференцията бе 
реализираният нов модел за подпомага-
не развитието на стартиращ бизнес, 
включващ обучение, менторство за на-
писване на добре структуриран бизнес 
план и допълнителни дейности, свърза-
ни с инвестиционното подпомагане на 
бизнес идеите на предприемачите чрез 
среща с инвеститори и използването 
на други потенциални възможности за 
финансиране, като национални и ев-
ропейски програми за насърчаване на 
стартиращ бизнес.

В делегацията на Българската тър-
говско-промишлена палата бяха включе-
ни предприемачите, подготвили най-до-
брите бизнес планове, и представители 
на браншови организации от сектора, 
членове на Палатата.

Награждаване на предприемачи, гр. Патра, Гърция
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Емил Христов

Г-жо Георгиева, бяхте 
партньор на празника по 
повод Деня на строителя 
на ОП на КСБ – София, раз-
кажете какви услуги пред-
лага Creditchoice Ltd.?

Нашата компания е ре-
гистриран независим кре-
дитен посредник, съгласно 
изискванията на Българска-
та народна банка. Специал-
но внимание обръщам на 
това, защото тази услуга 
се регулира от Закона за 
кредитите за недвижими 
имоти на потребители. В 
този ред на мисли бих ис-
кала да споделя, че освен 
управител на Creditchoice, 
съм и зам.-председател на 
Асоциацията на кредитни-
те посредници в България 
(АКПБ). Една от основните 
каузи на организацията е да 
научи крайните потребите-
ли да се доверяват само на 
обучени и регистрирани 
специалисти в областта, 
за да могат да получат 
най-качественото обслуж-
ване. В Западна Европа и 
САЩ услугата кредитно 
посредничество е отдавна 
разпознаваема от потреби-
телите. Там поне 50 - 60% 
от ипотечните кредити 
минават през посредници. 
В България този процент е 
около 15, но засега. 

Creditchoice предлага 
анализ и оценка на възмож-
ностите за кредитиране 
на всеки клиент. Правим 
първоначална оценка на 
клиентския профил, която 
включва основно доходи и 
задължения, както и пред-
лаганото обезпечение съо-
бразно желаната сума. Пре-
доставяме и информация за 
възможен размер на креди-
та или на финансиране при 
ипотечен кредит. Напри-
мер когато физическо лице 
иска да изтегли жилищен 
кредит, ние му спестяваме 
ходенето от банка в банка 
и събирането на оферти. 
Нашите служители извърш-
ват всичко това вместо 
клиента. Събираме мини-
мум 5 банкови оферти, а в 

Мария Георгиева, управител на Creditchoice Ltd. и създател на пoртала Кupiotstroitel.bg:

 НИЕ 
СРАВНЯВАМЕ, 

ВИЕ 
ИЗБИРАТЕ

MОТОТО НИ Е

посредници и носи недобра 
репутация.

Предизвикателство е и 
да популяризираме профе-
сията „кредитен посред-
ник“. В качеството ми и на 
зам.-председател на АКПБ 
това е една от личните 
ми мисии. Важно е хората 
и фирмите, които искат да 
теглят ипотечен кредит, 
да знаят, че има нелоялна 
конкуренция и обръщайки 
се към нея, техните инте-
реси няма да са така добре 
защитени. Нужно е да има 
нормативни ограничения 
и по-сериозен контрол, 
вследствие на което само 
регистрирани компании 
като нашата да могат да 
се занимават с подобен вид 
услуги.

Създадохте портала 
Kupiotstroitel.bg. Разкаже-
те ни какви услуги предла-
га той.

Идеята за този пор-
тал възникна спонтанно, 
наблюдавайки поведението 
на различните участници 
на пазара на недвижими 
имоти. Голяма част от кли-
ентите на Creditchoice се 
свързват с нас още преди 
да са избрали конкретен 
имот. Целта им е първо да 
проверят за каква сума биха 
могли да бъдат одобрени, за 
да са по-конкретни в тър-
сенето си. Доверявайки ни 
се, те търсят съдействие 
и за избора на имот, за-
щото знаят, че техният 
интерес е наш приоритет. 
Много от тях ни питат 
за директни продажби от 
строители/инвеститори, с 
които работим, и дали биха 
могли да разгледат някъде 
предложения. Вследствие 
на тази тяхна нужда се 
породи необходимостта 
от наличието на единно 
пространство, където да 
бъде позиционирана накуп 
актуална информация от-
носно обектите, които се 
предлагат директно от 
надеждните строители на 
пазара. Затова ние реши-
хме да запълним тази липс-
ваща ниша и създадохме 
Kupiotstroitel.bg.

Сайтът е абсолютно 
безплатен както за строи-
телите, така и за крайния 
купувач. Отпада нуждата 
от наличието на посредник 
по покупко-продажбата на 
имота. В него могат да се 
позиционират проектите, 
които са в процес на из-
граждане, и/или  вече фина-
лизираните жилищни сгра-
ди и отделни обекти в тях. 

Строителят самостоятел-
но управлява продажбите 
си чрез лицето за контакт, 
което сам е избрал да по-
стави на сайта. Единстве-
ното, което правим ние, е 
да му предоставим достъп 
до платформата, с който 
той да проследява и ръко-
води своите публикации. 
Освен това строителните 
компании имат възможност 
да публикуват на сайта кон-
такти на свои представи-
тели, които директно да 
отговарят на евентуални 
запитвания от страна на 
крайните клиенти. Тоест в 
Kupiotstroitel.bg ние, консул-
тантите на Creditchoice, 
нямаме никакво пряко учас-
тие по покупко-продаж-
бата. Бихме могли един-
ствено да съдействаме на 
крайния купувач в избора на 
най-подходящи условия, при 
които да изтегли банков 
кредит, но това се случва 
само при необходимост и 
при наличието на изрично 
запитване от страна на 
клиента.

Щастлива съм да от-
бележа, че порталът тру-
па все повече партньори и 
последователи. Идеята ни 
е всеки наш бъдещ клиент, 
в лицето на строителни-
те компании в България, 
да бъде представян като 
партньор на портала, което 
е допълнителна безплатна 
реклама и добавена стой-
ност за него. Хубавото е, че 
откакто функционира, сай-
тът показва много добри 
резултати – строителите 
вече имат реални запитва-
ния от крайните клиенти, 
а те от своя страна имат 
възможност с едно влизане 
в сайта бързо и лесно да на-
правят своя избор на имот.

В  д о п ъ л н е н и е , 
Kupiotstroitel.bg предлага 
и една платена услуга, на-
сочена към строителите, 
които при желание могат 
да се възползват от нея - 
изработка на интерактив-
но разпределение на ет-
ажната собственост на 
база 3D моделите на самия 
строител. 

На финала бих искала да 
споделя, че вече и от сайта 
на в. „Строител“ ще може 
да се влиза в портала, така 
че и Вашите посетители 
ще имат възможност да се 
възползват от него. 

Уверена съм, че плат-
формата ще се развива и 
ползите както за строи-
телите, така и за хората, 
които търсят своя дом, ще 
бъдат все повече! 

дават най-доброто предло-
жение, защото знаят, че ще 
го сравним с други банки, и 
съответно трябва да са 
конкурентни.

Работим и със строи-
телни компании. Най-вече 
с фирми, които изпълняват 
жилищно строителство, 
защото техните крайни по-
требители са и наши клиен-
ти. В България може би над 
50% от покупките на недви-
жими имоти се случват с до-
пълнително финансиране под 
формата на кредит. Когато 
даден строител предлага 
имоти директно на клиент, 
който ще купува със заем и 
сделката се реализира със 
съдействието на кредитен 
консултант, то има много 
по-висока вероятност не-
щата да се случат бързо и 
качествено. Подпомагаме 
целия процес на комуника-
ция между строител – банка 
– краен потребител. 

Обръщаме голямо вни-
мание на оформянето на 
документите. Подготвяме 
всичко така, че когато се 
стигне до подписване на до-
говор пред нотариус, и про-
давачът, и купувачът да не 
са загубили от своето вре-
ме в ненужни администра-
тивни процедури. 

Не само спестяваме от 
времето на клиентите ни. 
Голяма част от служители-
те на Creditchoice имат на-
трупан богат банков опит, 

което още веднъж гаранти-
ра качествена услуга. 

Какви са предизвика-
телствата пред кредит-
ните посредници?

Законът за кредити-
те за недвижими имоти на 
потребители е обективен 
по отношение на това кой 
може да предлага тези ус-
луги. Има много конкретни 
изисквания, на които тряб-
ва да отговаря кредитният 
посредник, управляващият 
го, както и служителите – 
необходима квалификация, 
финансов и/или банков опит, 
обучения, застраховка „Про-
фесионална отговорност“, 
регистрация в БНБ и т.н. 
Тези и други изисквания са 
предмет на постоянен ре-
гулярен контрол от страна 
на контролния орган. Все 
пак законът е оставил въз-
можност за така наречено-
то насочване на клиенти, 
което може да се практи-
кува от всеки, който има 
интерес, без да има изиск-
вания, подобни на тези към 
регистрираните кредитни 
посредници. По този начин 
се създава среда на нело-
ялна конкуренция, тъй като 
е трудно доказуемо дали 
се дават консултации, или 
само се насочва. Клиенти-
те не правят разлика и ко-
гато получат недостатъчно 
качествена услуга, това се 
асоциира с всички кредитни 

Kupiotstroitrl.bg – 

Какво пoлучавате като строител/инвеститор? 
✓ Реклама на Вашите проекти или вече завършени 

сгради на безплатния портал:
www.kupiotstroitel.bg
✓ Продавате директно на крайни клиенти
✓ Спестявате комисионна за продажба
✓ Имате собствен профил в портала 
✓ Публикувате и управлявате сами Вашите пред-

ложения 
✓ При желание можем да изработим интерактивно 

разпределение – поискайте оферта
Свържете се с нас на: www.kupiotstroitel.bg или 

0700 20 415; 0884 695 222

Безплатни кредитни консултации за Вашите клиенти oт професионални 
кредитни консултанти с дългогодишен банков опит и още:

✓ Безпристрастни анализ и сравнение на предложения за кредитиране от 
всички водещи банки

✓ Съдействие при подготовка на документи за кредит, съобразени с изис-
кванията на банката и на строителя

✓ Спестяваме време и разходи на клиента за търсене на предложения от 
различни банки и приемане на по-неизгодни условия. Вместо клиента намираме 
най-изгодните условия за кредит

✓ Координираме комуникацията строител – клиент – банка и затваряме по-
купката на имота в най-кратки срокове

✓ Обединяване и рефинансиране на текущи кредитни задължения при по-добри 
условия  

Свържете се с нас на: www.creditchoice.bg или 0700 20 415; 0888 888 034

някои случаи и повече. Срав-
няваме и анализираме събра-
ните цифри от офертите в 
таблица, обобщена и разби-
раема за клиента. Така той 
може лесно да се ориентира 
не само за лихвата и ГПР по 
кредита, но и за различни-
те такси и комисионни на 
банките. Клиентът избира 
измежду различни струк-
тури на кредит и крайна 
стойност на оскъпяване, 
която включва абсолютно 
всички разходи за целия пе-
риод на погасяване. Вижда 
разликите в крайните суми, 
дори и написаното с „малки 
букви“. И всичко това е на-
пълно безплатно за клиента, 
защото комисионната за 
посредника е за сметка на 
избраната банка.

Както обичате да каз-
вате – общият опит в 
продажбите на банкови 
продукти и услуги на слу-
жителите на компанията е 
повече от 50 години. Защо 
хората Ви избират? 

Ние се съобразяваме 
изцяло с желанията на на-
шите клиенти, като освен 
това им  намираме най-до-
брото банково предложение 
за покупката на техния дом 
в рамките на 24 часа. Опи-
тът ни показва, че и сдел-
ките, които постигаме, са 
доста добри, тъй като бан-
ките имат интерес и пред-
почитат да си сътрудничат 
с нас. Когато Creditchoice им 
отправи запитване, те ни 
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Доц. д-р инж. Росица Петрова, преподавател в Строителния факултет на УАСГ: 

Георги Сотиров

Доц. Петрова, този 
семестър четете лекции 
основно на студентите 
от горните курсове от 
специалността „Хидро-
мелиоративно строител-
ство“. Моля да споделите 
какви са възможностите 
за професионална реали-
зация с този профил?

Аз традиционно пре-
подавам „Организация и 
управление на строител-
ството” на студентите 
от Хидротехническия фа-
култет (ХТФ) в специал-
ностите „Водоснабдяване 
и канализация”, „Хидротех-
ническо строителство” 
(ХТС) и „Хидромелиоратив-
но строителство” (ХМС) 
– IV и V курс. За съжаление 
трябва да отбележа, че 
през последните години 
броят им много намаля, 
особено по дисциплините 
„Хидромелиоративно стро-
ителство” и „Хидротех-
ническо строителство”. 
Причините за това са 
комплексни – от демограф-
ски проблеми през недос-
татъчната информация и 
реклама от наша страна 
до непоследователната 
държавна политика в сек-
тора. През 2019 г., в която 
ХТФ чества 70 години от 
основаването си, в V курс 
няма нито един студент 
специалност ХМС и едва 
5-има в ХТС. В същото 
време в областта има се-
риозна нужда от специа-
листи. Всички знаем, че 
хидромелиоративната ин-
фраструктура остаря и се 
амортизира – има наложи-
телна нужда от възстано-
вяване и реконструкция, в 
т.ч. на язовири, водовзем-
ни съоръжения, помпени 
станции, канална и напор-
на мрежа и съоръженията 
към тях. 

От години намалява 
броят на специалистите, 
които бяха хора с дока-
зан опит, но те за съжа-
ление няма на кого да го 
предадат, губи се прием-
ствеността. „Напоител-
ни системи“ ЕАД не бяха 
допустим бенефициент 
по европейските програми 
до сега. Едва тази година, 
която е предпоследната 
в програмния период, по 
ПРСР е предвидено да се 
отвори мярка за възста-
новяване на хидромели-
оративни мрежи и съоръ-
жения извън земеделските 
стопанства – главни и 
второстепенни канали, 
водохващания и др. Всич-
ки ние, специалистите в 

бранша, очакваме да се 
публикуват „Насоките за 
кандидатстване“ по мярка 
4.3, които ще определят 
допустимите бенефици-
енти, обхвата и съдържа-
нието на инвестиционни-
те проекти и критериите, 
по които те ще бъдат 
одобрявани за финанси-
ране. За съжаление има 
забавяне, мярката тряб-
ваше да стартира през 
юли 2019 г. 

Т.е. магистърската 
програма „Управление 
на проекти в строител-
ството“, която съдър-
жа и „Управление на ин-
вестиционни проекти 
и опазване на околната 

среда“, е повече от на-
временна…

Програмата стартира 
през 2012 г. по инициатива 
на катедра „Организация и 
икономика“ на Строител-
ния факултет. Смело мога 
да кажа, че това е една 
успешна магистърска 
програма, с която цели-
ят ни екип се гордее. Го-
лемият интерес говори и 
за нуждите на пазара от 
мениджъри в строител-
ния бранш. Магистрите, 
които обучаваме, идват 
от реалния бизнес – голе-
ми строителни компании, 
надзорни фирми, а също 
така и служители в об-
щински и държавни струк-
тури. 

Аз преподавам „Упра-
вление на инвестицион-
ни проекти и опазване на 
околната среда“ и „Упра-
вление на ресурсите” в 
строителството. Как-
то знаете, инфраструк-
турните инвестиционни 
проекти са специфични и 
водеща роля има общест-
веният сектор, който 
осигурява средствата. 
Строят се обекти, които 
решават важни проблеми 
на социално-икономическо-
то развитие, отличават 
се със своята мащабност, 
сравнително дълъг период 
на изграждане и изискват 
сериозен финансов ресурс. 
Всичко това определя и 
целите на дисциплината, 
а именно изучаване на 
принципите и методите 
за управление на този тип 
проекти, механизмите на 
финансиране, както и при-
ложението на политиките 
за безопасността и окол-
ната среда. Стремежът 
ни е да подготвим ръково-
дители за непосредстве-

ната им работа в практи-
ката.

Разкажете и за нем-
скоезичното обучение в 
V курс?

По двустранен дого-
вор между УАСГ и Техни-
ческия университет във 
Виена повече от 10 години 
у нас се обучаваха магис-
три „Инфраструктурно 
строителство“ - транс-
портно строителство и 
хидростроителство, съ-
ответно към двата фа-
култета – Транспортен и 
Строителен. Това беше 
една чудесна възмож-
ност нашите студенти 
да учат един семестър 
във Виена и да получават 
двойна диплома – българ-
ска и австрийска. Искам 
да отбележа, че това бяха 
едни от най-ерудираните 
младежи в университета, 
те представяха и защита-
ваха изключително инте-
ресни дипломни работи на 
двата езика – български и 
немски, които предизвик-
ваха сериозни дискусии и 
обсъждания. Обучението в 
ТУ във Виена, подготовка-
та на дипломните им рабо-
ти в двата университета 
разширяваше изключи-
телно кръгозора и конта-
ктите им, а двуезичната 
диплома им отвори врати 
за успешна професионална 
реализация. Говоря в мина-
ло време и с болка, защото 
за съжаление тази програ-

ма вече не се предлага в 
УАСГ. Причината е промяна 
на структурата на обуче-
ние в ТУ - Виена. Те преми-
наха в двустепенна форма 
– бакалавър и магистър, и 
новият учебен план в ба-
калавърската им програма 
не съответства на нашия. 
Понастоящем на немски 
език в УАСГ се предлагат 
кратки магистърски про-
грами по транспортно 
строителство и по хидро-
строителство, които са 
двугодишни и са платена 
форма на обучение.

Вашата преподава-
телска работа е свърза-
на сериозно с правната 
тематика, нали?

Да, и с нормативната 
уредба в строителство-
то. Моите лекции и на 
останалите колеги от 
катедрата, които препо-
дават тази дисциплина, са 
насочени към подготовка-
та на бъдещите инжене-

ри със знания и умения за 
ползване и прилагане на 
нормативната уредба в 
инвестиционното проуч-
ване и проектиране, ус-
тройственото планиране 
на територията, опазва-
не на околната среда по 
време на строителство-
то, условията и реда на 
възлагане на обществени 
поръчки, договорите. 

Независимо в коя сфе-
ра на инвестиционния 
процес ще работят бъде-
щите строителни инже-
нери – като проектанти, 
строители, строителен 
надзор или в държавните 
и общински институции, 
без тези базови знания те 
няма да могат да се реа-
лизират пълноценно като 
специалисти. 

Намирате и време за 
участия в проекти, фи-
нансирани от ЕС?

През целия си профе-
сионален път не съм пре-
късвала връзката си с 
практиката. Участието 
ми в подготовката, проек-
тирането и управлението 
на инвестиционни проек-
ти във водния сектор и 
околната среда, както и 
опитът ми като ръководи-
тел екип на повече от 10 
инфраструктурни проекта 
във ВиК сектора, финанси-
рани със средства на ЕС 
и Световната банка, ми 
помагат много в препода-
вателската дейност. 

Доц. д-р инж. Росица Петрова е преподавател в  
Строителния факултет на УАСГ, катедра „Организация 
и икономика на строителството“.  Тя се дипломира във 
Висшия институт по архитектура и строителство, 
сега УАСГ, със специалност „Хидромелиоративно 
строителство“. Доцент е по научната специалност 
„Организация и управление на строителството”.
Има специализации - „Финасов и икономически анализ 
на инвестиционни проекти” в Силсое Колидж, Англия, 
и „Екологични проблеми и европейска политика в 
управлението на водните ресурси” от Международен 
център в град Вагенинген, Холандия.

Снимки авторът
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Zaha Hadid Architects и 
Esplanса са победителите 
в конкурс за проектиране 
на нов железопътен тер-
минал в Талин със свърз-
ващ обществен мост с 
флуидна структура. Тер-
миналът ще бъде отправ-
на точка на Балтийската 
електрифицирана жп линия 
(870 км), свързваща Талин, 
Рига и Вилнюс с европей-
ската високоскорост-
на железопътна мрежа. 
Флуидната структура 
на конструкцията плавно 
прелива в  градската сре-
да. Замислен като свърз-
ващ мост за местната 
общност, терминалът ще 
служи и като мултимода-
лен транспортен възел за 
пътуващите с автобуси, 
с национални и междуна-

родни влакове и самолети, 
използващи прилежащото 
летище в Талин.

„ Ц и рк ул аци он н и те 
маршрути през сграда-
та определят простран-
ствената геометрия на 
гарата, за да се улесни 
преминаването и гладкото 
интегриране на автобус-

ни, трамвайни и железо-
пътни линии, които се сре-
щат в терминала“, казват 
от Zaha Hadid Architects в 
описанието на проекта 
си. „Идеята включва мо-
дулна структурна систе-
ма, изградена на етапи, за 
да се гарантира непрекъс-
натата експлоатация на 

железопътните линии по 
време на цялото строи-
телство. 

Терминалът е  про-
ектиран и планиран в 

съответствие с крите-
риите и препоръките на 
BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method) – ме-

тод за устойчиво строи-
телство, вземащ под вни-
мание въздействието на 
сградите върху околната 
среда.

Лондон 

Едно от най-известни-
те архитектурни бюра във 
Великобритания - Sheppard 
Robson, е амбицирано да 
привлече внимание към из-
мененията на климата и 
замърсяването на околна-
та среда чрез изграждане-
то на Citicape House в Лон-
дон. Сградата, която е със 
смесено предназначение, 
ще има фасада от 3716 кв. 
м и когато се покрие с рас-
тения, ще бъде най-голяма-
та зелена стена в Европа. 
Идеята на проектантите е 
по нея да се определи стан-
дартът за градско озеленя-
ване в Лондон. Изчисления-
та сочат, че стената  ще 
абсорбира осем тона за-
мърсители, ще произвежда 
шест тона кислород и ще 
улавя около 500 кг прахови 
частици годишно. Очаква 
се тя да намали локалната 
температура с от три до 
пет градуса по Целзий.

Зданието ще бъде с 
площ от 24 500 кв. м и се 
очаква да бъде завършено 
през 2024 година. То е про-
ектирано като петзвезден 
хотел в съседство с офис 
помещения, скай бар на де-
сетия етаж, конферентни 

зали, СПА и ресторант на 
приземното ниво, както 
и споделено офисно прос-
транство. Citicape House 
ще създаде възможност за 
разпространение на свежи 
идеи за това как градоус-
тройствената среда може 
да предложи решения на 
въпроси като изменение на 
климата, качество и замър-
сяване на въздуха. 

На покрива ще има об-
ществена зелена градина 

от застрашени от изчезва-
не местни видове растения 
и галерия. Посетителите 
ще се радват и на неверо-
ятни гледки към катедра-
лата „Свети Павел”, Кръг-
лата църква, наподобяваща 
тази над Божи гроб, и целия 
град отвъд нея.

„Драматичната зелена 
стена и „джобният пло-
щад“ в предната част на 
сградата създават важно 
място за отдих на нивото 
на улицата, информирайки 
за наличието на ресто-
рант и градина на покри-
ва, които предлагат така 
необходимите обществе-
ни удобства и панорамна 
гледка към силуета на гра-
да“, допълват авторите на 
проекта.

Южна Корея, четвъртият най-голям вносител на въ-
глища в света, полага особени усилия за преминаване 
към зелена енергия под обществен натиск. Амбицията 
на страната е да добива 35% от електроенергията си 
от ВЕИ до 2040 г. Затова в столицата Сеул всички об-
ществени сгради и 1 милион домове ще се сдобият със 
слънчеви панели до 2022 г. Първоначално правителство-
то планирало да преустрои 20 от 60-те си въглищни 
централи и да им монтира съоръжения срещу замърся-
ване, когато навършат 30 години, но тази идея била за-
гърбена, тъй като се оказала нерентабилна. Сега обаче 
целта е градът изцяло да се отърве от въглищата и да 
се сдобие с местни екологични мощности.

През ноември 2017 г. управата на столицата обяви 
плана „Сеул – соларен град“. Той вече е в ход и според 
проекта всяка обществена сграда там ще бъде снабде-
на със система за добив на слънчева енергия до 2022 г., 
а една четвърт от жилищните постройки ще получат 
слънчеви панели в опит да намалят допълнително емиси-
ите на CO

2
 с повече от половин милион метрични тона. 

Съществува схема за отдаване под наем на слънчеви 
панели за жителите, която се оказва популярна.

Градският бейзболен стадион вече е покрит със со-
ларни панели. Площад Гуанхуамун ще се превърне в слън-
чева улица през януари 2020 г. с монтиране на панели 
върху осветителните стълбове, навесите на пейките 
и дори кошчетата за боклук. Местната управа се надя-
ва, че неговата соларна инициатива дори ще привлече 
туристи. Сеул ще бъде и домакин на международна кон-
ференция за слънчева енергия през юни 2020 г. и е член 
на групата C40 Cities.

Украинската столица, която всячески се стреми да 
привлича туристи, е готова на всичко, за да отклони тра-
диционните посетители на западноевропейските пре-
дпразнични базари. Над 35 километра коледни сергии пред-
лага Киев, като амбицията на местната власт е градът 
да стане европейски и световен рекордьор тази година. 

Може би най-атрактивен е площадът „Света Со-
фия“, декориран и с елха, украсена с играчки в цвето-
вете на националното знаме – синьо и златножълто. 
Наоколо има и въртележка за децата и какво ли още не. 
Експоцентърът, Мариинският парк, Спивоче поле, По-
щенският площад, всички централни булеварди и улици 
са изпълнени с предложения за подаръци, с ухание на 
печива и греяно вино.

На лондонската улица 
Lower Marsh изникна нова 
уникална 5-етажна сграда. 
Апартхотел Stowaway е из-
граден изцяло от 30-футови 
транспортни фургони като 
директен отговор на необ-
ходимостта от по-гъвкави 
модели на живот и работа в 
Централен Лондон, и предлага 
20 модулни компактни апар-
тамента.

Проектът, разработен от 
Doone Silver Kerr, представля-
ва конструкция от наредени 
по пет контейнера на етаж. 
На приземния етаж са раз-
положени рецепцията и рес-
торант, напълно съобразени 
с еклектичния стил на ули-

цата. Двадесет контейнера 
са равномерно разпределе-
ни на четири нива по-горе, 
като във всеки се помещава 
по един апартамент, който 
разполага с голямо легло, те-
левизор, душ и кухня с миялна 
машина, мивка и микровълно-
ва печка.

Декоративни материали 
като дърво и мрамор са из-
ползвани за довършителните 
детайли във всяко от поме-
щенията. За да осигурят из-
вестно уединение и защита 
от слънцето, както и да про-
менят естетиката на фаса-
дата, архитектите са проек-
тирали сенници във формата 
на перка на риба.
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Превод Радостина Иванова

Eng. Iliyan Terziev will lead the 
BCC during the following 3 years
The delegates to the Regular General Assembly elected the members 
of the MB and the CC, as well as the CPRB Committee members

Eng. Iliyan Terziev was re-
elected unanimously to serve 
Chairman of the Management 
Board of the Bulgarian Con-
struction Chamber again for 
another term. This happened 
during the regular reporting 
and election session of the 
General Assembly, which took 
place in Hall 8 of the National 
Palace of Culture. At the be-
ginning of the session, Eng. 
Terziev welcomed the attend-
ees by addressing the Honor-
ary Chairmen of  BCC – Eng. 
Simeon Peshov and Eng. 
Svetoslav Glosov, and the 
Chairmen of the Committee 
for keeping, maintenance and 
use of the CPRB and of the 
Controlling Council – Assoc. 
Prof. Dr. Eng. Georgi Linkov 
and Valentin Nikolov, and also 
the members of the Manage-
ment Board, the Regional 
Representation Offices and 
the veterans, and thanked 
them for their presence and 
commitment to the activ-
ity of the BCC. „I am aware 
that each of you has his own 
business, meetings, responsi-
bilities, but what brings us to-

gether is the empathy of what 
is happening in the sector in 
which we operate and also, 
how is it developing, is it com-
petitive enough? And also – 
what we would like to change 
in order to provide the industry 
with better working conditions 
and perspective, to enhance 
its professionalism and to 
make it more successful, 

more ethical. In respect to the 
efforts for establishing clarity 
and rules in the industry, the 
contribution of each one of 
you is extremely valuable. At 
today's session of the Gener-
al Assembly, we have to make 
a stocktaking of what we have 
achieved, but also what we 
have failed to do, what we 
have not had enough time 

for, or where we lacked sup-
port. We will elect the people 
whom we are going to assign 
the important task to imple-
ment the policies, that we 
are going to outline together“, 
added Eng. Terziev.

Prior to the procedure 
for election of the governing 
bodies of the Chamber, re-
ports for the activities of the 

Dr. Ivanov, for the tenth 
consecutive year the Bulgar-
ian Branch Association Road 
Safety (BBARS) handed over 
awards to the outstanding 
experts, specialists and or-
ganisations that have con-
tributed to the improvement 
of the road safety infrastruc-
ture. What criteria were ap-
plied in the winners’ selec-
tion process? 

We could say that this 
initiative has a kind of jubilee. 
During the past 10 years more 
than 100 persons, organisa-
tions and institutions, which 
had contributed with their ac-
tivity for enhancing the road 
traffic safety in our country, 
have been awarded. And we 
must state again here that the 
safety indicators have been 
significantly improved dur-
ing this time. From the levels 
reported over the previous 
10-years period of 1000-1100 
killed per year by road acci-
dents, we currently report a 
number between 600 and 700 
death cases. This statistics 
cannot bring us relief, though, 
because most of these seri-
ous road accidents that had a 
tragic end, actually have been 
preventable. 

We are also quite con-
cerned about the fact that, 

according to the rate of per-
sons killed in road accidents 
per million inhabitants, we 
are positioned at the fore-
front among the EU Member 
states. And this is not a matter 
of chance. It reflects the con-
siderable differences between 
Bulgaria and those countries 
in Europe with lowest traffic-
related death rates, in respect 
to the human behavior, the 
safety of both – road infra-
structure and roadside area, 
the good condition of motor 
vehicles and the quality of the 
pre-hospital and specialized 
medical care. The road traffic 
safety is a mutual responsibil-
ity of those who take part in it, 
and all those who design, build 
and maintain the road traffic 
network.  In this respect, the 

experts and institutions we 
award, are representatives 
various areas of activity. 

First place, of course, is 
for those whose activity is 
related to the safety of road 
infrastructure, but we also 
bestow awards to the repre-
sentatives from the training 
and controlling organisations, 
the local authorities, etc. This 
year we paid a special atten-
tion to the kindergartens and 
schools, because the safe be-
havior education starts there.  
For determination of winners 
we use an established system 
and we evaluate the candi-
dates according to their real 
contribution, or more precise-
ly, according to the specific 
work and the results, directed 
to the safety of traffic on the 

roads. 

What is your opinion 
about the work the „Stroitel“ 
Newspaper does?

My impression is excel-
lent, indeed. The edition of 
BCC feels the pulse of the 
construction sector. It intro-
duces novelties, provides op-
portunities to recognized spe-
cialist and managers to share 
their opinions. I am your fan, I 
expect impatiently every next 
issue and I examine it from 
the first to the last page, and 
do always find something new 
for me. To the team of „Stroi-
tel“ Newspaper I wish lot of 
health, trust in your own huge 
potential and strength to real-
ise it, a brave spirit and lots 
of love.

Dr. Ec.Sc. Nikolay Ivanov, Chairman of the Board of Directors 
of the BBARS and member of the MB of BCC:

H.E. Herro Mustafa:

BCC’s edition feels the pulse of the construction industry

During the past 10 years the BBA „Road 
Safety“ has distinguished more than 100 
persons, organisations and institutions

Bulgaria can be the most 
attractive destination for American 
companies in the region

„I plan to focus my work 
in the following three years 
on three key priorities – con-
nectivity, collaboration and 
combating corruption“. This 
was announced by the U.S. 
Ambassador to Bulgaria H.E. 
Herro Mustafa during a meet-
ing with the American busi-
ness representatives in our 
country. The event was organ-
ised by the American Cham-
ber of Commerce in Bulgaria 
(AmCham), there were more 
than 150 attendees, among 
which – the members of this 
organisation, representatives 
of the U.S. Embassy and the 
media.

According to the speech of 
H.E. Herro Mustafa, USA are 
among the top six investors in 
the country, and the American 
companies had invested USD 
2,3 Billion. This had resulted 
in creating over 30 thousand 
jobs. She pointed out that the 
American business had invest-

ed as well, million dollars in the 
corporate social responsibility. 
In three years Bulgaria can be 
the most attractive destina-
tion in the region for American 
companies, if it manages to 
make a significant progress 
on rule of law and to cope with 
corruption, she added.

„I want to congratulate 
American Chamber of Com-
merce for a very successful 
year. We know that Bulgaria 
and the United States grow 
stronger together through 
business-to-business connec-
tions. AmCham is a role model 
for other AmChams around the 
world“, said the Ambassador 
Herro Mustafa.

Among the subjects, con-
cerned by the U.S. Ambas-
sador to Bulgaria, were the 
energy security of our country, 
the economic and the military 
development.

The U.S. Ambassador to Bulgaria presented 
her priorities at a business forum

Management Board, the Con-
trolling Council and the CPRB 
Committee were presented, 
for the period from 1st Sep-
tember 2018 to 31st August 
2019.

By a secret ballot, Eng. 
Iliyan Terziev was elected 
Chairman of the Manage-
ment Board of the BCC for 
the following three years. Bla-
goy Kozarev's nomination as 
chairman of the Controlling 
Council was supported, and 
Assoc. Prof. Dr. Georgi Link-
ov was re-elected Chairman 
of the Committee for keeping, 
maintenance and use of the 
CPRB. The delegates elected 
the composition of the Cham-
ber's Management Board as 
well. For the first time during 
this term, 20 of its members 
were nominated by the Re-
gional Offices of the Branch 
organization. The composition 
of the Controlling Council and 
the CPRB Committee were 
also elected.

Following the conclusion 
of the reporting and election 
session of the General As-
sembly of BCC, the first ses-
sion of the new Management 
Board of the organization was 
held. The Vice-Chairmen of 
the MB were approved. These 

are Eng. Hristo Dimitrov, Eng. 
Nikolay Nikolov, Vladimir Zhit-
enski, Eng. Veliko Zhelev and 
Eng. Kalin Peshov. By a se-
cret ballot, the members of 
the Executive Bureau of the 
Chamber were elected. Be-
sides the Chairman and Vice-
Chairmen of the Management 
Board, it involves also Eng. 
Roseta Marinova, Eng. Ivan 
Mollov, Lyubomir Peinovski, 
Dr. Eng. Vladimir Voutov and 
Prof. Dr.Ec.Sc. Eng. Nikolay 
Mihaylov. On a submitted re-
quest, for personal reasons, 
Eng. Miroslav Maznev was 
released from his post as Ex-
ecutive Director of the BCC. 
Valentin Nikolov, the former 
Chairman of the Controlling 
Council, was elected Execu-
tive Director of the Chamber 
by a secret ballot. The mem-
bers of the Management 
Board elected the compo-
sition of the Committee on 
Professional Ethics as well. 
Chairperson of the Commit-
tee is Eng. Roseta Marinova, 
and members are Eng. Bla-
goy Kozarev, Chairman of the 
Controlling Council, Bogomil 
Petkov, Eng. Georgi Gan-
dzhov, Eng. Egmont Yakimov, 
Plamen Ivanov and Eng. Tan-
ya Kamenova.
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ КСБ

Открита приемна 
на в. „Строител“ в ОП 
на КСБ – Пазарджик

Изп. директор на КСБ 
Валентин Николов 
в рубриката „Код Строител“

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

В 15 кръг от БСФЛ отборите „Бокал“ и „Монтаж 
Строителни Конструкции“, „Пайп Систем“ и „Биг-
ла 3“ си гарантираха участието във Висша лига. 

 За пореден път „Бокал“ показа, че не се предава, 
след като до 48-ата минута изоставаше с 1:3 с 
единствено попадение на Любомир Андреев срещу 
„Монтаж Строителни Конструкции“. С два точни 
удара обаче Расим Рашид доведе до крайното 3:3. 
За „монтажниците“ отбелязаха Калин Митев (2) и 
Тодор Кирилов.

Подобен мач изиграха „Бигла 3“ и „Строителен 
Техникум Христо Ботев“. До средата на втората 
част „Бигла 3“ имаше комфортната преднина – след 
две попадения на Иван Ангелов и едно на Алексан-
дър Господинов. Но срещата продължи с голове на 
Строителния техникум – дело на Михаил Димов, 
Емил Найденов и Калоян Христов, до крайното 3:3.

 „Джи Ди Инвест Груп“ победи с 6:4 „Йони ДМ“. 
MVP стана Кристиян Спасов с 4 точни удара във 
вратата, а по един реализираха Васил Димитров и 
Димитър Иванов. И четирите попадения за „Йони 
ДМ“ бяха на Сашко Кирилов. 

Първата част на мача „Инфра Холдинг“ - „Кон-
декс“ завърши 3:3. Но през втората „Инфра Холдинг“ 
добавиха още 3 гола в сметката си, без да допус-
нат топката в своята врата. За по-добрите се 
разписаха Иво Велчев (3), Георги Асенов (2) и Ди-
митър Димитров (1), а за „Кондекс“ – Ивайло Русев, 
Валентин Димитров и Йордан Петров.

 „Хоум Комфорт“ продължава да е единствени-
ят тим без загубена точка до момента и е с пъ-
лен актив от точки, като в този кръг надви с 5:2 
„Щрабаг“. За „Хоум Комфорт“ точни бяха Георги Бра-
тованов, Благой Вълчев, Петър Симеонов, Стефан 
Терзийски и Георги Боянин, а за „Щрабаг“ – Николай 
Баръмов и Волен Киров.

 „Марибор строй“ надигра „Виваком“ със 7:2 след 
5 попадения на Огнян Милеков и по едно на Кирил 
Донев и Никола Георгиев. За „телекома“ се разписа-
ха Сашо Динев и Емил Генчовски.

 „Каммартон България“ победи „Главболгарстрой“ 
със 7:0. Началото на този резултат постави Спа-
симир Наков, а следващите герои за „Каммартон“ 
бяха Ивайло Давидков (2) и Андреас Станков (2), 
Людмил Гацов и Славчо Теодосиев.

„Джи Пи Груп“ записа трета поредна победа, 
след като Александър Николов и Йордан Василев 
вкараха по два гола във вратата на „Технопанел“ за 
крайното 4:0.

 „Пайп Систем“ разгроми „Теразид“ с 15:1. Най-
прецизен мерник показа Милен Кръстев цели 7 пъти, 
два пъти точен беше Диан Илев, а по един - Дими-
тър Иванов, Димитър Кралев, Стефан Манджуков, 
Николай Николов, Петър Попстоянов и Радослав 
Соколов. За „Теразид“ се разписа единствено Иван 
Иванов.

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

Low Rider S идва в пълния си 
блясък – с впечатляваща визия и 
характеристики, способни да ни 
„закарат“ в ново измерение. В това 
се убедиха гостите в шоурума на 
Harley-Davidson при представянето 
на новия модел на марката. Сред 
официалните лица бяха ре жи сьо рът 
Ники Илиев, актьорът Калин Врачан-
ски, певъцът Дичо, прокуристът и 
главен редактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова.

Серията Low Rider продължава своя 
възход от 80-те години насам. 

Досега бе част от семей-
ството на Dyna, но вече е на ба-
зата на новия Softail с Mono-shock 
система (с един централно раз-
положен и лесен за регулиране по 
твърдост заден амортисьор).

Двигателят на Low Rider S е 
нещо, на което си заслужава да 
обърнем специално внимание – 
Milwaukee-Eight 114 куб. ин. има два 
балансиращи вала, за да тушира 
вибрациите и за да подобри концен-
трацията при каране. Въртящият 
се момент е 161 N-m – както при 
изпреварване, така и от покой. А 
звукът, или по-скоро мощният тъ-
тен, също продължава да носи духа 
на Harley.

Новината е по-прибраният ъгъл на 
предната вилка, 

който при „нормалния“ Low Rider е 
30 градуса, а при новия S - 28 граду-

са. Това прави мотора по-отзивчив 
при завои. Този баланс дава ново усе-
щане за управление.

Low Rider S е и най-лекият модел в 
Softail семейството, 

който съчетава и най-добро уп-
равление – кормилото е заимствано 
от мотокрос и 4-инчовите райзъ-
ри под него поставят водача в аг-
ресивна позиция, в която с лекота 
контролира всичко, което новият M8 
може да причини на задната гума. 
Обърнатата предница, с която се 
гордее „звярът“, прави контакта с 

пътя много 
по-добър, а 
д в о й н и т е 
дискови спи-
р а ч к и  п о -
магат спи-
рането  да 
е  д о с т а 
по-бързо и с 

по-малко усилие. А задното окачва-
не Mono Shock дава възможност за 
по-динамично каране при ускорение, 
спиране или завои. 

Седалката е друга иновация, 
която допада на всички, обичащи 
високите скорости – тя не позволя-
ва изхлузване и поддържа тялото в 
стабилна позиция.

Нищо във визията на Low Rider S не е 
оставено на случайността – 

всеки елемент по шасито е в 
черно, така че тялото на мотора 
да придобие един цялостен консис-
тентен елегантен вид, сливащ се с 
характера на самия мотор.

Представянето на модела съв-
падна и с отварянето на вратите на 
заведението Harley-Davidson, където 
гостите усетиха духа на марката.

К ДС
т
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Съвместна рубрика на КСБ, 
в. „Строител“ и Радио София – БНР
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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:

Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.
За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.
За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.
За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.
1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.
1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.
1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. 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. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. 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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