
Да бъдат ясно дефинирани отговорностите на всички участници в строително-
инвестиционния процес настояват от ОП на КСБ

Екип на в. „Строител“

„Добре дошли на откритата 
изнесена приемна, която органи-
зираме съвместно в. „Строител“ 
и Областното представителство 
на Камарата на строителите в 
България (ОП на КСБ) в Пазарджик. 
Нека всеки да сподели проблемите, 
с които се сблъсква в дейността 
си, и мнението си за решаването 
им“. Това каза инж. Иван Делчев, 
председател на ОП на КСБ - Пазар-
джик, при откриването на трета-
та от поредицата изнесени прием-
ни, организирани от изданието на 
Камарата и местната структура 
на организацията. Проявата се 
състоя в хотел „Хебър“. 

На срещата в Пазарджик при-
състваха Николай Колев, предста-
вител на областната администра-
ция, Румяна Григорова и Антонио 
Колев от община Брацигово, Халил 
Туджар от община Сърница, инж. 
Евтим Янев, член на Областния съ-
вет на ОП на КСБ - Пазарджик, Ва-
лентин Василев – „Валдани“ ЕООД, 
Йордан Бончев - „Пътстрой“ ООД 
- Пазарджик, Иван Прасков, предсе-
дател на Регионалната структура 
на НКСВ, Петя Иванова, директор 
на Професионалната гимназия по 
строителство и архитектура и др. 

Прокуристът и главен редак-
тор на в. „Строител“ Ренета Ни-
колова благодари на участниците 
за включването им в събитието. 
Тя отправи поздрави от името на 
председателя на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев и от Съвета на ди-
ректорите на „Вестник Строител“ 
ЕАД. 

 стр. 9-14

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска 
браншова камара „Пътища“: BG.121357Q/U

С наградата „Инженер на годината“  
избраният получава не само признание от ББКП, 
но и от цялата гилдия 

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

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 8

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

www.leo-bg.com
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7 декември

Инж. Благой Козарев, председател на КС на КСБ

euromarket.bg construction@euromarket.bg 0892 694 915

АКЦИЯ
НА НАЛИЧНИ НА СКЛАД МАШИНИ

Най-използваните 
телескопични повдигачи 

в строителството

Универсална височина на 
повдигане за разнообразни 

строителни приложения

Огромен избор от
прикачно оборудване

18 m 4 t

„Геотехмин“ ООД бе отличено с първо място в 
категория по ефективност на човешкия капитал 

Елица Илчева

„Геотехмин“ ООД бе отличе-
но с първо място в категория 
„Топ 100 фирми“ за ефективност 
на човешкия капитал на 26-ите 
Годишни награди на Българска-
та търговско-промишлена па-
лата (БТПП) за постижения в 
икономиката. Отличието полу-
чи Доминик Хамерс, изп. дирек-
тор на компанията. Официални 
гости на церемонията в „София 
хотел Балкан“ бяха вицепреми-
ерът по икономическата и де-
мографската политика Марияна 
Николова, министърът на тури-
зма Николина Ангелкова, зам.-
министри, дипломати, пред-
ставители на бизнеса. Вестник 
„Строител“ бе медиен партньор 
на събитието. 

К ласацията на БТПП се 
извършва на базата на 7 ико-
номически показателя и има 
амбициите да бъде ориентир 
за процесите в националната 
икономика, като популяризира 
най-добрите практики за успе-
шен бизнес. Тя подрежда фирми-
те единствено по обективните 
критерии и техните финансови 
отчети, като тази година е 
добавен и един комбиниран кри-
терий, който показва възмож-
ността за устойчиво развитие. 
В съревнованието участват по-
вече от 6500 фирми и компании, 

които реализират близо 80% 
от БВП. Най-високата награда 
е статуетката „Хермес“, дело 
на художника Ставри Калинов, 
а членството в Палатата не е 
условие за класацията.

БТПП представя „Топ 100” 
по време на 250 събития през 
годината, като по този начин 
осигурява презентация на ком-
паниите през водещи световни 
партньори.

„Българската търговско-
промишлена палата търси по-
стиженията на всички фирми, 
стреми се да подобри цялост-
ната икономическа среда и да 
балансира противоречивите 
бизнес интереси в България“, 
заяви председателят на орга-

низацията Цветан Симеонов. 
Според него българският бизнес 
е оптимистично настроен за 
2020 г. въпреки предпазливите 
прогнози за глобалната иконо-
мика. Най-важно според Симе-
онов е икономическите условия 
да бъдат атрактивни. 

Бронзова статуетка „Хер-
мес“ и грамота получиха „Кам-
бро Озай Бг“ ЕООД, „Байер-Бг“ 
ЕООД, Национално сдружение 
„Недвижими имоти“, Търговско-
промишлена камара - Пловдив, 
извънредният и пълномощен по-
сланик на Индия в България Н.Пр. 
Пуджа Капур и ръководителят 
на търговската секция към По-
солството на Виетнам в София 
Фам Таун Хуин.

Десислава Бакърджиева

За поредна година „Трейс Груп Холд“ АД 
избра да стартира предстоящите колед-
ни и новогодишни празници с театрална 
постановка. Дружеството събра своите 
ръководители и техните екипи, партньори 
и приятели в театър „Българска армия“, 
като този път ги зарадва с провокиращия 
спектакъл „Секс, наркотици и рокендрол“, 
който не слиза от сцена цели 25 г. Тради-
ционно преди представлението „Трейс Груп Холд“ АД връчи ежегод-
ната си награда „Строител на годината”. Специалното отличие за 
2019 г. бе присъдено на инж. Стойко Мешков за работата му като 
ръководител на проект „Строителство на магистрала Е75, участък 
Гърделица - Царичина долина, Лот 2“. То беше връчено от Десислава 
Любенова, председател на УС на „Трейс Груп Холд“ АД.

Призът се присъжда от 2008 г. насам за проявен висок профе-
сионализъм при изпълнението на служебните ангажименти и принос 
към икономическото развитие на групата.

Инж. Николай Николов – зам.-председател на УС на КСБ 
Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов - член на УС на КСБ
Д-р ик.н. Николай Иванов – член на УС на КСБ
Никола Нешев – член на УС на КСБ
Инж. Николай Чомаковски  – изп. директор на „Пайп Систем“ АД
Инж. Николай Георгиев – член на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС
Николай Влахов – член на КС на КСБ
Николина Филипова – член на ОП на КСБ 
Николина Ангелкова – министър на туризма 
Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството
Инж. Николай Станков – съветник в политическия кабинет на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството

Снимка Румен Добрев
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Елица Илчева

Създаване на дигитален хъб в 
строителството и строителна-
та индустрия бе тема на кръгла 
маса, инициирана от УАСГ. Рек-
торът на университета проф. 
д-р инж. Иван Марков подчер-
та, че идеята е на Камарата на 
строителите в България (КСБ) 
и еврокомисаря Мария Габриел, а 
целите са обединяване усилията 
на всички заинтересовани стра-
ни - национални и местни власти, висши 
училища, научноизследователски центро-
ве, мрежи, клъстери, неправителствени 
организации и финансови институции, за 
предоставяне на подкрепа за достъп до 
най-новите знания, опит и умения на стро-
ителната индустрия.

Дигитализацията на сектора е сред 
основните приоритети на КСБ, подчерта 
инж. Любомир Качамаков, председател на 
ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на 
Европейската федерация на строителна-
та индустрия (FIEC). „Дигитализацията е 
бъдещето, тя е нещо неизбежно, така че 
въпросът да бъде или не – не съществува и 
колкото по-бързо започнем реална работа, 
толкова по-добре“ заяви вицепрезидентът 
на FIEC. „Това е решението за слагане на 
правила. Ние сме поели лидерската роля и 
КСБ активно ще работи за създаването 
на цифров иновативен хъб. Нашето жела-
ние е да има широко експертно обсъждане. 
Всички полезни и работещи идеи са добре 
дошли. Наясно сме, че ще ни е трудно да се 
справим сами, така че ще използваме и ев-
ропейския опит“, каза още инж. Качамаков. 

Съветникът в политическия кабинет 

на министъра на регионалното развитие 
инж. Николай Станков изрази становище, 
че лидерската роля трябва да бъде пуб-
лична, и съобщи, че в МРРБ се обмисля 
създаването на работна група, която да 
изготви национална стратегия за дигита-
лизация на сектора. 

„Идеята за създаването на цифров 
иновативен хъб в строителството дойде 
от Камарата на строителите и нашата 

категорична позиция е, че КСБ трябва 

да има водещата роля при създаването 

на хъба. Разбира се, наши партньори ще 
бъдат както министерства, така и науч-
ните среди, местната власт и граждански 
организации“, заяви изричното становище 
на КСБ инж. Качамаков. Вече има отправе-
ни покани от Камарата до вицепремиера 
Томислав Дончев, МРРБ, Министерството 
на икономиката и УАСГ за работни срещи, 
с които да се набележат конкретни стъп-
ки за реализацията на идеята. През ноем-
ври се е състояла и среща по темата на 
члена на ИБ и УС на КСБ Любомир Пейнов-
ски с министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
Росен Желязков и неговия екип.

Инж.Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC:

Снимка Румен Добрев

Десислава Бакърджиева 

Изп. директор на „Хидрострой“ 
АД и управител на „Пътстрой Бургас“ 
ЕООД инж. Живко Недев бе удостоен с 
наградата „Инженер на годината 2019“. 
Това стана по време на традиционно-
то за пътния бранш събитие, което за 
четиринадесети път събра гилдията. 
За трета година мероприятието се 
проведе от Българска браншова кама-
ра „Пътища“(ББКП). Домакин на тър-

жеството беше председателят на УС 
на ББКП инж. Стефан Чайков, а сред 
официалните гостите бяха инж. Иван 
Досев, член на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ), изп. директор 
на Камарата на строителите в Бълга-
рия (КСБ) Валентин Николов, инж. Ва-
лентин Трашлиев, гл. изп. директор на 
„Евро Алианс Инженеринг” ЕАД, Кирил 
Маслев, управител на „Хидромат” ООД, 
и др. ББК „Пътища“ бе представена 
от изп. директор инж. Лазар Лазаров, 
зам.-председателя инж. Павел Диков-
ски, главния секретар инж. Андриана 
Георгиева и много други. 

„ББКП продължава прекрасната 
традиция на Сдружението на пътните 
инженери и консултанти, която дава 

възможност на гилдията да 
отличи най-добрите измежду 
нас за реализацията на ва-
жни инфраструктурни обек-
ти, за организационните 
умения и лидерските качест-
ва на личността, на която се 
връчва тази награда“, каза 
инж. Стефан Чайков при от-
криването на церемонията и 

даде думата на инж. Иван Досев, за да 
приветства всички членове на ББКП и 
гостите от името на председателя на 
УС на АПИ Георги Терзийски. 

„Всички знаем колко важни са пъти-
щата – тяхното изграждане, поддър-
жане и безопасната им експлоатация, 
колко значима е работата Ви“, изтъкна 
инж. Досев.

Валентин Николов поздрави ББКП 
за прекрасната инициатива и поднесе 
приветствие от името на председа-
теля на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. 
„Уважаеми инж. Чайков, скъпи колеги, 
приемете моите най-сърдечни поздра-
ви по повод провеждането на инициа-
тивата „Инженер на годината 2019“. 
Бих искал да изкажа адмирациите си 

към Българска браншова камара „Пъ-
тища“, че продължава традицията 
да отличава заслужилите в бранша и 
да покаже своето уважение към тях. 
„Инженер на годината 2019“ е не само 
връчване на награди, но и своеобразна 
равносметка за постигнатото през 
годината, за положените усилия и про-
явения професионализъм в работата 
на пътните компании, за реализирани-
те сложни инфраструктурни обекти, 
с които повишавате авторитета на 
българския строител. Вие сте хората, 
благодарение на които се променя Бъл-
гария, става по-хубава и по-модерна. 
Надявам се заедно да продължим да ра-
ботим за просперитета на страната 
ни и за растежа на отрасъл „Строи-
телство“, се казва в адреса от инж. 
Терзиев.

За постижения и принос в пътното 
дело инж. Живко Недев получи метал-
на пластика „Дон Кихот“, изработена 
от скулптора Илия Шарков, и грамота 
„Инженер на годината 2019“. Те му бяха 
връчени от инж. Стефан Чайков и инж. 
Иван Досев. Наградата е за успешната 
реализация на два проекта. Единият е 

Отличието „Инженер 
на годината 2019“ е призна-
ние за усилията, които сме 
положили, не само моите, 
а на целия екип около мен. 
Реализацията на обектите 
е свързана с участието на 
много хора, с уменията и 
възможностите на колек-
тивите, с които работя, и 
на сътрудничеството с нашите партньори, възложите-
ли и проектанти. За мен е чест да получа тази годишна 
награда, тъй като се присъжда на един от гилдията. 
Изключително доволен съм, че през 2019 г. това съм аз.

„Инженер на годината 2019“ задължава много, защо-
то ние сме си изградили име, но в крайна сметка това, 
което сме постигнали, трябва да го надграждаме. Очак-
ванията вече са по-големи. Всичко създадено досега ос-
тава в миналото, а това, което предстои да направим, 
е нашето настояще. 

Инж. Живко Недев, изп. директор на 

„Хидрострой“ АД и управител на „Пътстрой 

Бургас“ ЕООД:

„Изготвяне на технически 
проект и строителство 
(инженеринг) на обект: 
АМ „Хемус“ участък от км. 
78+500 до км. 87+800“, из-
пълнен от Консорциум „ХВП 
Ябланица“ ДЗЗД, приклю-
чен през октомври 2019 г. 
Вторият значим проект 
е новоизграденото второ 
платно на първокласния път 
I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, 
участък Поморие – Ахелой, 
изграден от „Пътстрой Бур-
гас“ ЕООД. Възложител и на 
двата обекта е АПИ.

„Много благодаря на ко-
легите от ББК „Пътища“. 
Наградата е за целия екип, 
защото сам човек нищо не 

може да направи. Благодаря 
на всички, които са били за-
едно с нас при изпълнението 
на обектите – проектанти-
те, надзорниците, възложи-
телите. Добрият резултат 
е такъв, защото всички ра-
ботят в една посока“, каза 
инж. Живко Недев.

Екипът на в. „Строител“ 
поздравява инж. Недев за за-
служеното отличие и му же-
лае много успехи.

Повече за наградата 
„Инженер на годината 2019“ 
и за приоритетите на ББК 
„Пътища“ четете в интер-
вюто с инж. Стефан Чайков 
на стр. 6-7.

Снимки Момчил Михайлов
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Елица Илчева

Идейният проект на италианското студио 
„Фуксас“ на световноизвестния арх. Максимили-
ано Фуксас е класиран на първо място в междуна-
родния архитектурен конкурс за обновяване на 
столичния площад „Св. Неделя“. Седемте идей-
ни предложения, достигнали до заключителния 
етап, бяха представени на официално събитие 
в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“. Второ-
то място е за визията на Обединение AI Architects 
LLD, CLAB Architettura, Юрий Шередега, Дина Дри-
дзе, Евгений Ширинян, следван от консорциум  
OW/MA/CL с членове One Works, Maofficina, Сracknell. 
Четвърти са  Студио „Паола Вигано“, а пети – Сту-
дио „Вилмот“.

Премираният проект предвижда значителни 
подобрения в градската среда, като разкриване на 
археологията около църквата, стъклени пешеходни 
пасажи над нея, нови фонтани пред храма. Включени 
са и пешеходни зони по бул. „Ал. Стамболийски“ до ул. 
„Лавеле“ и по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Тодор 
Александров“. Трамвайното трасе ще се запази, като 
трамваят ще бъде успокоен и ще минава през зеле-
ни пасажи. Соларни лампи с формата на дървета ще 
компенсират невъзможността за повече зеленина 
заради археологията. Това обясни председателят на 

журито Малина Едрева, която е и председател на 
Постоянната комисия по образование, наука, култура 
и културно многообразие към Столичния общински 
съвет.

Според кмета на София Йорданка Фандъко-
ва реалистичният срок за завършване на обекта 
е 2021 г. Тя каза още, че към проектиране ще се 
пристъпи едва след като мине срокът за обжалване. 
Стойността на проекта по предварителни изчис-
ления е 17 млн. лв.

Повече подробности за наградените архитектур-
ни идеи четете в следващия брой на в. „Строител“

Десислава Бакърджиева

С близо месец по-ра-
но приключи ремонтът на 
моста над река Джерман 
при 62-ри км на АМ „Стру-
ма“, с което се осигурява 
нормалното преминаване 
в засегнатия участък край 
Дупница, съобщиха от Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ). Строителните 
дейности бяха извършени 
след възникналия пожар на 

13 август, предизвикан от 
леснозапалими материали, 
складирани неправомерно 

в сервитута на съ-
оръжението, който 
му нанесе конструк-
тивни повреди. Бяха 
засегнати носимос-
пособността и екс-
плоатационното му 
състояние.

От АПИ припом-
ниха, че неотложните 
аварийно-ремонтни 

работи са започнали вед-
нага след като е одобрен 
изготвеният проект за ре-

конструкция на моста. Въз-
становени са засегнатите 
от пожара 17 колони, 2 ри-
гела и 3 крайни греди. За да 
се укрепи конструкцията на 
съоръжението, е отстранен 
до здраво компрометирани-
ят от високата темпера-
тура бетон на стълбовете 
и е положен торкретбетон 
(пръскан бетон). Изградени 
са нови бетонови кожуси на 
нарушените елементи. Ре-
монтирани са отводните-

лите и засегнатите лагери, 
подменена е дилатационна-
та фуга на моста, поднове-
ни са и тротоарни блокове.

Дейностите са осъ-
ществени от „ГБС-Инфра-
структурно строителство“ 
АД. Стойността на инвес-
тираните средства за СМР 
е близо 1,8 млн. лв. Строи-
телният надзор е изпълнен 
от „Пътинвест инженеринг“ 
АД. Техният договор е за 
60 000 лв.

„Веднага след пожара 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ внесе сигнал 
в Районната прокуратура 
– Дупница, срещу собстве-
ника на предприятието 
„Феникс Дупница“ ООД, на-
правил нерегламентирано-
то сметище, предизвикало 
пожара. Сега, след завърш-
ване на дейностите, АПИ 
ще предяви иск към него за 
възстановяване на сумите, 
вложени в ремонта на съо-
ръжението“, се посочва в 
прессъобщението на АПИ.

Ренета Николова

„Комисията по петиции 
(PETI) на Европейския парламент 
затвори петицията, която се 
стремеше да ограничи строи-
телството на лот 3.2 на авто-
магистрала „Струма“. Това заяви 
специално за вестник „Строи-
тел“ евродепутатът Емил Радев 
след проведеното заседание на 
PETI на 2 декември.

„По време на разискванията 
се видя много единна българска 
позиция. Всички защитихме тра-
сето на магистралата и нуж-
дата от строежа й“, подчерта 
той. „Коментирахме също така 
как единствено чрез завършва-
нето на целия аутобан ще нама-
лим броя на жертвите от път-
нотранспортни произшествия в 
Кресненското дефиле. Обсъдих-
ме и влязлото в сила решение за 

ОВОС. Огромна е нуждата това 
трасе да бъде изградено, защото 
говорим за магистрала не само 
от национално значение, но това 
е и европейски коридор. Това е 
път, който ще свързва иконо-
миките на Румъния, България и 
Гърция, както и на Западните 
Балкани. Въпреки протестите 
на някои колеги от зелените, ус-
пяхме с явно мнозинство да за-
творим тази петиция“, завърши 
Емил Радев.

Евродепутатът Емил Радев, специално за в. „Строител“:

Снимка Румен Добрев

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

НИЧНИ НА СКЛАДБУЛДОЗЕРИ
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Премиерът Бойко Борисов: 

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Международната рейтинго-
ва агенция S&P Global Ratings даде 
на България най-високия кредитен 
рейтинг на Балканския полуостров. 
Посочва се стабилният напредък 
по присъединяването към ERM II и 
устойчивото икономическо разви-
тие. Подобрена е рамката по не-
състоятелността и прането на 
пари. Нетният ни държавен дълг е 
с 6  пункта по-нисък. Излишъците 
по текущата сметка ни осигуря-
ват буфери и при нова криза ще сме 
подготвени.“ Това заяви министър-
председателят Бойко Борисов пред 
журналисти по повод повишаването 
на краткосрочния и дългосрочния 
кредитен рейтинг на България от 
S&P Global Ratings в чуждестранна и 
местна валута до 'BBB/A-2' от 'BBB-
/A-3'.

Премиерът подчерта, че оцен-
ката на S&P Global Ratings се дължи 
и на прилаганата разумна фискална 
политика. Борисов цитира прогно-
зата на агенцията за растеж  - с 

3,6% през 2019 г. и средно с около 
3% през 2020 - 2022 г., главно заради 
вътрешното търсене и продължа-
ващото увеличаване на заплатите 
в реалния и в публичния сектор. Ми-
нистър-председателят отчете, че 
банковият сектор в България е ста-
билен, и заяви, че S&P Global Ratings 
очаква българската икономика да 
продължи да се развива устойчиво. 

„Продължаващите структурни 
реформи в съдебната система биха 
могли да са от полза за подобряване 
на бизнес средата – това, което ни 

препоръчват и от Ве-
нецианската комисия, 
ще го изпълним, за да 
вървим все по-наго-
ре и напред“, уточни 
премиерът Борисов. 
Той отбеляза, че на-
предъкът на България 
в тази област е при-
знат по Механизма 
за сътрудничество и 
проверка на Европей-
ската комисия. 

Министърът на 
финансите Владислав 

Горанов подчерта, че с това повише-
ние на кредитния рейтинг изпревар-
ваме Румъния, Гърция, Турция, Русия 
и всички други балкански държави. 
„Това дава основание за по-голям оп-
тимизъм от страна на инвестито-
рите и по-високо доверие в нашата 
икономика“, изтъкна той.

Няколко дни след като беше по-
вишен кредитният рейтинг на Бъл-
гария, S&P Global Ratings повиши и 
дългосрочния кредитен рейтинг на 
София от 'BBB- на 'BBB с положител-
на перспектива.

Близо 11 млрд. лв. 
е стойността на ВиК 
инфраструктурата в 
България. Това показ-
ва оценката на ВиК 
активите публична 
държавна и публична 
общинска собстве-
ност, която се прави 
за първи път. Тя е из-
готвена от МРРБ по 
проект „Подпомагане 
регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда  2014 – 
2020, и е на база на унифицирани Инструкции за оценка на 
публични ВиК активи. Те са разработени от Световната 
банка през 2015 г., отново с финансиране по ОПОС, но от 
предишния период – 2007 - 2013 г. Целта на тази оценка е 
да подпомогне по-ефективното финансово управление, от-
четност и контрол върху съществуващите ВиК системи 
и съоръжения от страна на собствениците на публичните 
активи и ВиК операторите.

Активите, за които е събирана информация, са водо-
източниците – каптажи, речни водохващания, пречиства-
телни станции, водопроводна мрежа, включително съоръ-
женията по нея, помпени и хлораторни станции и други 
специфични съоръжения, канализационна мрежа (главни и 
второстепенни канализационни колектори в населено мяс-
то и извън него), дъждопреливници, канализационни помпени 
станции, електрически съоръжения, измервателна апара-
тура и оборудване, както и сгради, които се използват от 
ВиК дружествата. Техническите параметри на подземната 
инфраструктура, която е над 90 хил. км, са оценени въз ос-
нова на наличната документация за тях без допълнително 
обследване със специализирано оборудване.

Общините Борован, Бобов-
дол, Костинброд, Ботевград 
и Рила ще могат да реализи-
рат проекти по Програмата 
за трансгранично сътрудни-
чество INTERREG - ИПП „Бъл-

гария - Сърбия 2014-2020“. Това 
става възможно след решение 
на Министерския съвет за 
одобрение на промяна на ПТС. 
Изменението е предложено от 
Управляващия орган в резултат 

на извършен вътрешен анализ 
на изпълнението в периода май 
- юли 2019 г. С оглед постига-
не на целевите стойности на 
индикаторите се предлага пре-
разпределяне на ресурс от при-

близително 2,03 млн. евро от 
Приоритетна ос 2 „Младежи“ 
към Приоритетна ос 3 „Околна 
среда“. В резултат на измене-
нието ще се финансират допъл-
нително петте проекта, вклю-

чени като резерви по Втората 
покана за набиране на проектни 
предложения. Това ще доприне-
се за постигане на заложените 
цели по програмата за периода 
2014 - 2020 г.
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Вестник „Строител“ е единственото 
издание на строителния бранш и за нас 
то е изключително ценно

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“:

Десислава 
Бакърджиева
 
Инж. Чайков, за тре-

ти пореден път Българ-

ска браншова камара 

„Пътища“ (ББКП) орга-

низира „Инженер на го-

дината“. Какво е важно 

при определянето кой да 

вземе това престижно 

отличие?

С провеждането на 
„Инженер на годината“ 
ББКП продължава една 
дългогодишна традиция на 
Сдружението на пътните 
инженери и консултанти. 
Обичайно се отличава лич-
ност, която олицетворява 
изпълненото през послед-
ната година от компани-
ята, която представлява. 
Винаги се търсят големи 
инфраструктурни обекти, 
между каквито избирахме 
и сега. Целта е да наме-
рим човека, вложил цялата 
си сила и енергия за реа-
лизирането им – някой от 
бранша, които е успял да 
мобилизира и ресурсите, 
и човешкия персонал на 
фирмата за успешното за-
вършване на даден пътен 
проект. 

С наградата „Инженер 
на годината“ избраният 
получава не само призна-
ние от ББКП, но и от цяла-
та гилдия. Призът показва, 
че усилията се оценяват. 
Това винаги е бил смисъ-
лът на инициативата и 
възнамеряваме да продъл-
жим да следваме същата 
посока. 

Ра з л и ч н о т о  п р е з 
2019 г. е, че има само един 
„Инженер на годината“. В 
предишни церемонии са 
давани и по 4 - 5 награди, 
включително и ние от-
личавахме трима първия 
път, когато я проведохме. 
През 2018 г. Управителни-
ят съвет на ББКП реши, 
колкото и да е оспорвана 
конкуренцията, „Инже-
нерът на годината” да е 
само един.

В края на 2019 г. каква 

е равносметката Ви за 

пътния бранш?

Годината беше ус-
пешна от гледана точка 
на това, че се поставиха 
основите на едно относи-
телно прогнозируемо бъде-
ще за следващите 3 - 4 г. 
Проведоха се търгове и 
се подписаха договори за 
много големи инфраструк-
турни обекти. На други 
съвсем скоро предстои 
завършването. Очакваме 
и обявяването на нови ва-
жни обществени поръчки 
през 2020 г. Освен това 
процедурите за възлагане 
на петгодишните догово-

ри за текущ ремонт и под-
държане на републиканска-
та пътна мрежа са пред 
приключване, а те дават 
перспектива на фирмите 
за доста дълъг период от 
време. Позволяват им да 
планират дейността си 
извън големите инфра-
структурни проекти и 
т.нар. ново строителство. 

Като цяло 2019 г. е 
добра за пътния бранш, 
но все пак трябва да от-
четем забавянето на тол 
системата. Очаквахме 
първите приходи да са 
факт още през тази го-
дина, но всяко начало е 
трудно. Да се надяваме, 
че през 2020 г. тол сис-
темата наистина ще за-
работи и ще ни даде още 
по-голяма сигурност в 
приходите. Защото и т.г. 
предвид ограничения бю-
джет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
на моменти се работеше 
доста трудно, изчакваха 
се решения на Министер-
ския съвет (МС), за да се 
изплатят определени ви-
дове дейности, извършени 
от фирмите. 

Начертан ли е дълго-

срочен план за това, къде 

и кога ще се разходват 

събраните средства от 

тол системата?

През 2019 г. МС прие 
няколко решения. На ба-
зата на тях се проведоха 
доста търгове за строи-
телство на пътни обекти, 
които ще се финансират 
от бъдещите приходи от 
тол системата. Безспо-
рен е фактът, че преди да 
са утвърдени тарифите 
за превозвачите, което 
се надявам да стане пре-
ди Нова година, е трудно 
да се прогнозира за колко 
време ще се осигурят не-
обходимите средства за 
вече заложените проекти. 
Видимо е и че при най-оп-
тимистичния вариант 
няма как да се съберат 
бързо планираните от пра-
вителството инвестиции 
от близо 2 млрд. лв. 

Нека да заработи тол 
системата и ще полу-
чим по-голяма яснота за 
всички обекти, които ча-
кат финансиране. Тогава 
ще знаем и какви пари ще 
отиват за рехабилита-
ция и ремонт на пътища 
втори и трети клас, тъй 
като засега има опреде-
лени обекти само за ново 
строителство.

Какво друго освен 

стартирането на тол 

сис т ем а т а  очаква т 

пътните компании през 

2020 г.? Строителство-

то на кои ключови обек-

ти ще започне и какви 

важни търгове очаквате 

да се обявят? 

През следващата го-
дина трябва да завърши 
скоростният път София – 
Калотина и остатъкът от 
лот 3.1 от АМ „Струма“, 
т.е. участъкът между ту-
нел „Железница“ и Крупник 
– началото на Кресненско-
то дефиле. Там, разбира 
се, все още има известни 
забавяния, защото не е 
фиксирано окончателно из-
точното трасе, което ще 
се качи високо в планина-
та. Все още не е ясно, къде 
ще бъде последният възел 
на лот 3.1. Надявам се АПИ 
да реши в кратки сроко-
ве и успешно да приключи 
лота през 2020 г. Обходът 
на Поморие също трябва 
да е готов догодина.

Трябва да стартира 
работата по пътя Ме-
здра – Ботевград, като за 
единия участък е подпи-
сан договор, а за другия 
все още текат процедури 
по обжалвания. За единия 
от трите лота на Видин 
– Монтана също има по-
дписан договор с изпъл-
нител – много сериозен 
обект за близо 300 млн. лв. 

Очак ваме малко след Нова 
година това да е факт и 
за другите два лота. До-
пълнително АПИ е поела 
ангажимент към края на 
годината тръжните коми-
сии, които отговарят за 
лотовете 3.2.1 и 3.2.2 на 
АМ „Струма“, да приклю-
чат работа. Респективно, 
след като бъде завършен 
този участък, по него ще 
може да се насочи движе-
нието в двете посоки и да 
стартират дейностите 
по реконструкцията на 
съществуващия път през 
Кресенското дефиле. 

В началото на 2020 г. 
очакваме да се обявят 
участъци от магистра-
лата „Русе – Велико Тър-
ново“, обходът на Бяла е 
доста напреднал докумен-
тално и би трябвало да 
има развитие. Разбира се, 
ще продължи и работата 
по АМ „Хемус“, която по 
един или друг начин анга-
жира доста пътнострои-
телни фирми, независимо 
че е възложена на държав-
ното дружество „Автома-
гистрали“ ЕАД. 

Търговете за пътища 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ (ОПРР) 
приключиха отдавна, но 
само преди дни бяха пре-
насочени допълнителни 

средства към рехабили-
тацията на 134 км репу-
бликанска мрежа. Това 
означава, че и средните, 
и по-малките фирми ще 
имат работа.

През ноември влязо-

ха в сила промените в 

Наредба №2, с които се 

увеличиха минимални-

те гаранционни срокове 

за изпълнени СМР, съо-

ръжения и строителни 

обекти. Как ще повлияят 

тези изменения на бран-

ша?

От една страна, ще се 
отразят положително на 
продукта, който предос-
тавяме на обществото. 
Фирмите ще трябва да 
помислят още повече за 
качеството, което пред-
лагат, тъй като всяка 
рекламация ще има много 
негативен ефект за тях. 
Но от друга страна, про-
мените ще повлияят в ня-
каква степен на цените, 
защото гаранционното 
обслужване изисква оп-
ределен финансов ресурс. 
Тоест трябва да се моби-
лизираме малко повече. 

Тук е моментът да 
вметна сериозен проблем, 
който сме адресирали в 
писма и до АПИ, и до Аген-
цията по обществени 

Снимка в. „Строител“
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поръчки (АОП) – не е нор-
мално банковата гаранция 
за добро изпълнение да об-
хваща целия период от на-
чалото на СМР на обекта 
до последния гаранционен 
срок. Това блокира твър-
де голям обем средства 
и е много трудно банка 
да даде гаранция за 10 г. 
напред. Ако се върви към 
застраховки, които се 
прилагат напоследък, след 
като Законът за общест-
вени поръчки даде тази 
възможност, доста се 
оскъпява ресурсът. Тоест 
би следвало възложители-
те да помислят да разде-
лят процеса на две. Нека 
има банкова гаранция за 
добро изпълнение за сро-
ка за осъществяване на 
договора, която при под-
писването на Акт 15 да 
се трансформира. С други 
думи, строителят да бъде 
задължен да преоформи 
тази банкова гаранция за 
остатъка от гаранцион-
ния срок на отделните 
елементи. Гаранционни-
ят срок на асфалтовите 
работи е пет години, а 
за конструкция - десет. 
Трябва ли строителят да 
поддържа и да плаща раз-
ходи за банкова гаранция 
за нещо, на което отдав-
на му е изтекъл срокът. 
В момента ситуацията е 
точно такава – има една 
банкова гаранция до из-
тичането на последния 
гаранционен срок за об-
щата стойност на обек-
та. Ако намерим решение 
на проблема съвместно с 
АПИ и АОП, това ще бъде 
съществено облекчение не 
само за фирмите от път-
ния бранш, но и за тези, 
които работят във висо-
кото строителство.

Какви други труднос-

ти продължават да са на 

дневен ред за пътните 

фирми?

Най-големият проблем 
за целия ЕС – липсата на 
кадри. Аз доста активно 
участвам в различни меро-
приятия, свързани с Евро-
пейския семестър и с ЕК, 
и виждам, че това остава 
най-сериозният въпрос без 
решение. Особена нуж-
да се изпитва от средни 
технически кадри. Инжене-
ри също не останаха мно-
го, тъй като работата се 
разрасна, а голяма част 
от качествените специа-
листи се развиват профе-
сионално извън България, 
където заплащането е 
доста по-високо. Необхо-
димо е да се вземат спеш-
ни мерки в образованието, 
така че да се гарантира 
преодоляване на проблема 
след години, защото няма 

как това да се случи на мо-
мента. 

Има сериозни индика-
ции, че през периода 2021 
– 2027 г. през програма 
„Хоризонт Европа“ ще се 
изпълняват амбициозни 
мерки, фокусирани в обра-
зованието, включително 
финансиране на препода-
ватели и отпускане на 
стипендии, така че да се 
повиши интересът им към 
професионалното обра-
зование. Успоредно рабо-
тодателите в България 
трябва да положат усилия 
да подпомагат образова-
нието, като допълващо 
могат да използват и ме-
ханизмите от ЕС, за да 
имат кадри.

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

много активно работи 

в тази посока, провежда 

обучения за професио-

нална квалификация в 

цялата страна. Органи-

зира ли подобни курсове 

ББКП и на дневен ред ли е 

за Вас дигитализирането 

на сектора, което също е 

ключово за КСБ? 

Ние сме в много тясна 
връзка с КСБ, но за съжале-
ние ББК „Пътища“ нямаме 
финансовия и администра-
тивен ресурс, с които раз-
полага Камарата на стро-
ителите. Многократно 
сме обсъждали с КСБ тези 
теми и сме отворени за 
реализирането на съв-
местни мероприятия във 
всяко едно от тези на-
правления. Дигитализаци-
ята и човешките ресурси 
ще са във фокуса на нова-
та Европейска комисия и 
вероятно ще има възмож-
ност да се кандидатства 
за такива проекти и ББКП, 
и КСБ могат да потърсят 
начин да организират за-
едно такива обучения за 
професионална квалифи-
кация.

На 21 ноември се про-

веде Общото отчет-

но-изборно събрание на 

КСБ, на което бе избран 

нов Управителен съвет 

и бе преизбран за пред-

седател на УС инж. Или-

ян Терзиев. Планирате ли 

среща с ръководството 

на КСБ, как ще продължи 

сътрудничеството меж-

ду двете камари?

През миналата годи-
на с КСБ работихме по 
предложения за норма-
тивни промени в Закона 
за устройство на тери-
торията. Предполагам ще 
продължим в тази посока. 
Нека новото ръководство 
да се стикова и след това 
ще говорим за бъдещи 
перспективи. Можем да 

си сътрудничим в много 
посоки. Двете камари не 
се възползват достатъч-
но от ресурсите, които 
идват от еврофондове, 
особено от Европейския 
социален фонд, така че 
да подпомогнат и собст-
вената си дейност, а и да 
създадат по-добри условия 
за членовете си да се раз-
виват.

По какви теми рабо-

тите с Агенция „Пътна 

инфраструктура“? Съби-

ра ли се Консултативни-

ят съвет към АПИ?

Въпреки че председа-
телят на УС на АПИ Георги 
Терзийски възобнови рабо-
тата на Консултативния 
съвет, не е имало нужда 
той да се събира, тъй 
като напоследък нямаше 
щекотливи теми. Поддър-
жахме интензивна комуни-
кация с агенцията, докато 
се подготвяха търговете 
за текущи ремонти, за 
системите за предпазни 
огради, маркировки и т.н. 
Сега водим регулярна ко-
респонденция, в която пе-
риодично уведомяваме АПИ 
за проблеми, които наши 
членове срещат. Например 
подготвили сме материал 
във връзка с поддържане-
то на автомагистралите, 
който ще изпратим на 
агенцията. 

Готови ли са пътища-

та за зимния сезон?

Това е много инте-
ресен въпрос. Обичайно 
се питаме дали са гото-
ви пътноподдържащите 
фирми за зимата. Мога 
да кажа, че те са напра-
вили всичко необходимо и 
че засега природата е из-
ключително благосклонна 
към нас. 

Колкото до подготов-
ката на пътищата за 
студените месеци и аз са-
мият съм се замислял, че 
АПИ, а и фирмите нямат 
специализирана програма 
в това отношение. Прави 
се преглед на техниката, 
купува се сол и пясък, но 
няма конкретен набор от 
действия, които да гаран-
тират, че пътищата ще 
бъдат готови за зимата, 
и то основно по финансови 
съображения. Подобна под-
готовка трябва да е част 
от рутинното поддържа-
не, което за съжаление е 
системно недофинанси-
рано. Разбирам ръковод-
ствата на АПИ, които 
обикновено решават, че 
е по-добре да се инвес-
тират пари в изкърпване 
на най-лошите участъци, 
включително преди да за-
почне зимата, но това не 
е цялостният пакет за 

подготовката за пътища-
та. И аз самият съм бил 
принуден да действам по 
този начин, когато бях 
начело на АПИ. Това е ин-
тересна тема, която да 
се дискутира, когато тол 
системата заработи и 
има предвидим ресурс.

Необходимо ли е при 

осигурени средства да 

прилагаме чужд опит за 

подобна подготовка?

Не, категорично не се 
нуждаем от чужд опит, а 
само от целево финанси-
ране на подобни мероприя-
тия. Ние много добре зна-
ем какво се прави, дори аз 
имам претенциите, че по-
знавам много добре пътна-
та мрежа. За поне 1/3 от 
нея мога веднага да кажа 
къде незабавно трябва да 
се сложат снегозащитни 
огради или да се осъщест-
вят други мерки.

Член сте на комите-

тите за наблюдение на 

ОПРР и ОП „Транспорт 

и транспортна инфра-

структура“ (ОПТТИ). Как 

според Вас напредват 

двете оперативни про-

грами?

Има още какво да се 
желае от развитието и на 
двете програми. Самият 
факт, че се пренасочват 
средства от една в дру-
га приоритетна ос, кое-
то се случва и в ОПРР, и в 
 ОПТТИ, показва, че напре-
дъкът не е достатъчно 
висок. Без да влизам в пре-
комерни детайли, всички 
са наясно, че проблемният 
участък в пътния сектор 
за ОПТТИ е магистралата 
през Кресненското дефи-
ле. Апликационната форма 
за лот 3.2 на АМ „Струма“ 
е подадена от България в 
ЕК, откъдето има върна-
ти доуточняващи въпроси. 
Това е рутинна процедура. 
До 15 януари АПИ трябва 
да отговори и Комисията 
да продължи своята ра-
бота по одобряването на 
апликационната форма. 
Оставащият финансов ре-
сурс по приоритетната ос 
за пътна инфраструктура 
е около 40% от стойност-
та на проекта. Видимо ще 
се върви към фазиране на 
лот 3.2 в някаква степен, 
което най-вероятно ще е 
финансово, защото обек-
тът не може да бъде раз-
делен на участък, който 
да бъде завършен изцяло 
в рамките на периода на 
допустимост – до края на 
2023 г. Правителството и 
Комисията трябва да ре-
шат дали ще се предпри-
еме финансово фазиране. 

По ОПТТИ има про-
блеми и с проектите в 

жп сектора. Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“ изоста-
ва с тях по обективни 
причини заради обжалва-
ния, но все пак успяха да 
подпишат договор с из-
пълнителя на най-тежкия 
си обект – Елин Пелин – 
Костенец. Заключението 
от последното заседание 
на Комитета по наблю-
дение на ОПТТИ беше, че 
предстои активна рабо-
та за бенефициентите и 
Управляващия орган, за да 
се идентифицира необхо-
димостта от промяна на 
програмата и тя да бъде 
гласувана от Комитета до 
края на юни.

Какви са първите ин-

дикации от подготовка-

та на следващите две 

оперативни програми, 

които ще се изпълняват 

през 2021 – 2027 г.?

През следващия пери-
од ще трябва да се до-
финансира АМ „Струма”. 
Вероятно ще се включат 
оставащите участъци от 
Видин – Ботевград, които 
са на фаза проектиране, 
и участъци от АМ „Русе 
– Велико Търново“. Пър-
вата тематична среща 
на работната група за 
бъдещата ОПТТИ ще е 
на 12 декември, а тази за 
ОПРР вече мина. На нея се 
идентифицираха три те-
матични цели. Ключово е, 
че продължава интегрира-
ното градско развитие на 
големите центрове, които 
със сигурност няма да са 
36, а по-малко. Втората 
много интересна тема е 
интегрирано територи-
ално развитие, като там 
се предвижда да се финан-
сират проекти на няколко 
партньори. Фокусът ще се 
пренесе върху регионални-
те съвети и всъщност те 
ще одобряват проекти на 
две, три или повече общи-
ни, такива от регионално 
значение. Ще се търси ин-
тегрираният подход, а не 
просто администрация Х 
да направи път или водо-
провод между село У и Z. 
Ще се одобряват предло-
жения, които дават устой-
чиво регионално развитие 
за повече от една община. 
Това е интересна тема, за 
която и Организацията за 
икономическо сътрудни-
чество и развитие, и Све-
товната банка съдейст-
ват много усилено на 
МРРБ и на УО. Разбира се, 
третата тематична цел 
е техническата помощ.

Успя ли ББКП да из-

пълни заложените цели 

за 2019 г. и какви ще са 

приоритетите през след-

ващата година?

От гледна точка на 
засилването на влияние-
то на ББКП в самия пътен 
бранш и на комуникацията 
ни с държавните инсти-
туции и партньорските 
организации като КСБ 
смятам, че реализирахме 
тези цели. Разбира се, ви-
наги може по-добре и това 
ще се опитаме да напра-
вим през 2020 г. 

Следващата година ни 
предстои важно събитие 
– през април приключва 
мандатът на сегашния 
УС, т.е. предстои Отчет-
но-изборно събрание, на 
което ще видим браншът 
на кого ще гласува дове-
рие. УС обмисля предложе-
ния, които ще постави на 
гласуване на събранието, 
свързани с Устава и някои 
други документи, въз осно-
ва на които ББКП извърш-
ва своята дейност. Дори 
и да приемем, че ще има 
преходен период от едно 
ръководство към друго, а 
може и да няма, основният 
приоритет отново ще е 
привличането на нови чле-
нове, защото браншът се 
развива, той не е статич-
на общност. Ще работим 
и по решаването на по-
съществените проблеми. 
След като стартира тол 
системата, трябва да 
проведем сериозен разго-
вор по въпроса как ще се 
харчат събраните пари. За 
мен е радващо това, кое-
то зам.-министър Николай 
Нанков сподели, че под ня-
каква форма трябва да има 
обществен съвет, който 
дори да няма правна рамка 
да контролира, то поне ще 
може да взима стратеги-
ческите решения за инве-
стиране на средствата 
от тол системата. Там 
категорично ще бъдем из-
ключително активни.

Следите ли в. „Стро-

ител“? Полезно ли е изда-

нието на пътния бранш?

Естествено, че чета 
редовно вестника както 
на хартия, така и следя ин-
тернет сайта. ББК „Пъти-
ща“ е отделна организация 
от КСБ, но не бива да за-
бравяме, че в. „Строител“ е 
единственото издание на 
строителния бранш и то 
е изключително ценно за 
нас, включително в случаи-
те, когато ни се е налага-
ло да оповестим публично 
наша инициатива или ста-
новище. Със сигурност 
ББКП ще продължи да си 
сътрудничи и с вестника, 
и с КСБ. Заедно можем да 
постигнем най-важната 
ни цел – да защитаваме 
интересите на нашите 
членове.
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Сред приоритетите на КСБ са подобряване на законодателството, прозрачност 
в провеждането на обществените поръчки и еднакви правила за всички

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

К ДС
т

рои т
ел

Съвместна рубрика на КСБ, 
в. „Строител“ и Радио София – БНР

Ренета Николова

Броени дни след Об-
щото отчетно-изборно 
събрание на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) новият изп. дирек-
тор на организацията Ва-
лентин Николов бе гост на 
третото издание на рубри-
ката „Код Строител“. До 
събранието той бе предсе-
дател на Контролния съвет 
(КС) на КСБ. Изп. директор 
на Камарата даде първото 
си интервю в новото си 
качество в съвместното 
предаване на Радио София 
на Българско национално 
радио и вестник „Строи-
тел”. В началото на раз-
говора водещата Анелия 
Торошанова го поздрави за 
новата отговорна позиция 
и му пожела успех. Вален-
тин Николов благодари за 
пожеланията и добави, че 
се радва, че има възмож-
ността да сподели със 
слушателите на БНР ак-
туалните за бранша, но и 
за обществото проблеми, 
свързани със сферата на 
строителството. 

„Поздравявам Ви за тази 
инициатива, още повече че 
тя е съвместна с издание-
то на Камарата – в. „Стро-
ител”, едно сътрудничест-
во, което се радва на голям 
интерес и със сигурност 
ще бележи успехи. Ще из-
ползвам възможността 
първо да благодаря за до-
верието на моите колеги, 
да бъдеш изп. директор на 
най-авторитетната бран-
шова организация е чест, 
но и огромна отговорност. 
В Камарата съм от самото 
й създаване, нещо повече 
- активно съм участвал и 
подкрепял процеса на из-
готвяне на закона, учредя-
ването на организацията 
и утвърждаването й през 
изминалите близо 12 години 
до днешната ситуация, в 
която КСБ е важен фактор 
в икономическия и общест-
вения живот на нашата 
страна и се ползва също и 
с голям международен ав-
торитет“, каза в радиое-
фира Николов. Той добави, 
че натрупаният опит като 
дългогодишен председател 
на КС на организацията и 
познаването на специфи-
ките на функционирането 
й и най-вече персонално на 
всеки един човек от струк-
турите и администрацията 
му дават основание да счи-
та, че му предстои период 
на конструктивна и ползот-
ворна за бранша работа.

Валентин Николов раз-
каза, че 

Общото събрание (ОС) на 

КСБ е преминало при голям 

интерес 

от страна на колегите 

му и в работна атмосфе-
ра. „Ключовите ръководни 
позиции на председатели-
те на УС, на Комисията за 
воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС и 
на Контролния съвет бяха 
подкрепени единодушно. 
Новото е, че за първи път 
в състава на УС на Кама-
рата, който е от 28 чле-
нове, бяха включени 20, 
предложени от Област-
ните представителства 
на организацията. Това 
се случва за първи път и 
е ясен знак за политика-
та на председателя и на 
КСБ за по-активно пред-
ставяне на проблемите на 
регионите и на фирмите 
по места и по-активното 
им включване в живота на 
Камарата“, информира изп. 
директор. Той допълни, че 
на събранието е направен 
отчет за свършената ра-
бота, обсъдени са актуал-
ните проблеми и са поста-
вени цели занапред.

Едно от направлени-
ята, в които Камарата 
активно работи, е зако-
нодателството. В тази 
връзка Николов бе попитан 
какво е най-съществено-
то, което КСБ е отчела 
в това отношение? „Ка-
марата наистина работи 
доста активно по отно-
шение на нормативната 
уредба в областта на 
строителството. Про-
ведени бяха множество 
срещи със законодател-
ната власт в лицето на 
председателите на коми-
сиите по регионална поли-
тика, благоустройство и 
местно самоуправление и 
по бюджет и финанси към 
Народното събрание, как-
то и с групите на парла-
ментарно представените 
политически сили. В резул-
тат на положените усилия 
бяха приети промени в За-
кона за устройство на те-
риторията (ЗУТ), чрез кои-

то бе изменен и Законът 
за Камарата на строите-
лите (ЗКС) в чл. 14, ал. 2 за 
вписване в ЦПРС на всички 
строители, извършващи 
дейности на строителни 
обекти (жилищни и вилни 
сгради) с РЗП по-голяма от 
100 кв. м“, заяви Николов и 
подчерта, че това е 

сериозна стъпка напред в 

борбата, която КСБ води 

срещу сивия сектор в 

строителството, 

и е  особено важна 
за по-малките и средни-
те фирми в регионите 
на страната. „Там нело-
ялната конкуренция от 
работещите без регис-
трация и без спазване на 
трудовото, данъчното и 
осигурително законода-
телство фирми и бригади 
е унищожителна за ком-
паниите, които развиват 
дейността си на светло 
и при спазване на закона. 
Разбира се, нашата цел бе 
да го няма и това изклю-
чение от 100 квадрата, 
но и направената промяна 
отчитаме като сериозна 
крачка в правилната посо-
ка“, заяви той. 

Изп. директор на КСБ 
допълни, че пак по отноше-
ние на законодателство-
то Камарата е направила 
и предложения за подобря-
ване на нормативната 
уредба в ЗОП, касаещи 
включването на подизпъл-
нители и по време на из-
пълнение на договорите, 
както и въвеждането на 
задължение към възложи-
теля изчисляването на 
прогнозната стойност на 
обществената поръчка 
да е към датата на реше-
нието за нейното откри-
ване съобразно пазарната 
стойност на предстоящи-
те за възлагане дейности. 
Николов коментира още, че 
към последния ЗИД на ЗОП 

Камарата е изготвила и 
предложения, които оба-
че не са включени в тази 
редакция на закона. Те са 
свързани с: 

– ограничаване на въз-
ложените обществени по-
ръчки на фирми за строи-
телство, проектиране или 
строителен надзор въз ос-
нова на критерий „най-ни-
ска цена“; 

– въвеждане на пред-
квалификация за предва-
рителен подбор на строи-
телните фирми с подходящ 
капацитет и опит; 

– при повече от четири 
оферти да отпадат учас-
тниците, предложили най-
висока и най-ниска цена - с 
повече от 20 на сто от 
средната стойност на 
предложенията на оста-
налите участници; 

– ограничаване въз-
можността в договорите, 
възложени по реда на ЗОП, 
да се включват условия, 
позволяващи обвързване-
то на реда или размера 
на плащанията с възмож-
ността за осигуряване 
на финансиране за изпъл-
нението му от страна на 
възложителя; 

– въвеждане на въз-
можност за индексиране 
на договорите при ръст 
на инфлация и промяна на 
минималната работна за-
плата и др. 

„Така че, това са тек-
стове, по които предстои 
да работим. Предизвика-
телствата, пред които 
сме изправени като бранш, 
са много - подобряване на 
законодателството, как-
то вече говорихме, про-
зрачност в провеждането 
на обществените поръчки 
и еднакви правила за всич-
ки, промени по отноше-
ние на професионалното 
образование и обучение 
и търсене на решение на 
придобиващия все по-се-
риозни размери проблем с 

кадрите. Нужно е и 

Камарата да стане по-

ефективна в действията 

си спрямо нелоялните 

фирми

сред самите нас, го-
ворим за саморегулация. 
И, разбира се, цифровиза-
цията на сектора, това 
е бъдещето. Доколко сме 
подготвени за нея и какво 
можем като Камара да на-
правим, за да помогнем на 
българските фирми за ус-
коряването на процеса на 
дигитализация“, подчерта 
той.

Относно приоритети-
те на КСБ Валентин Нико-
лов посочи, че те са свър-
зани с необходимостта да 
се отговори на предизви-
кателствата и са опреде-
лени във визията за раз-
витие на организацията 
и основните политики за 
2020 г., които са приети 
от ОС. Сред тях са:

✓Активна позиция и 
участие на КСБ при разра-
ботване на нормативна-
та уредба в областта на 
строителството;

✓Партньорство с ми-
нистерства, ведомства, 
научни институти и ви-
сши учебни заведения при 
разработване на предло-
жения за нови или акту-
ализиране на действащи 
нормативни актове, тех-
нически правила и норми 
от строителното законо-
дателство;

✓Запазване лидерска-
та позиция на КСБ като 
обединител на бизнеса и 
образователните и обучи-
телни институции и про-
дължаване на развитието 
на политиката за профе-
сионалната квалификация 
в бранша и за преодолява-
не на предизвикателства-
та, свързани със заетост-
та и работната сила; 

✓Издигане ролята на 
Комисията по професио-
нална етика; 

✓Сътрудничество с 
работодателските и срод-
ните браншови организа-
ции и със синдикатите за 
разработване на единни 
становища по актуалните 
за сектора въпроси;

✓Търсене на норматив-
ни облекчения за внос на 
работна сила в строител-
ството от трети страни; 

✓Активна позиция в 
Европейската федерация 
на строителната индус-
трия (FIEC) в подкрепа 
на малките и средните 
строителни фирми и раз-
ширяване на партньорски-
те взаимоотношения със 
сродните федерации;

✓Развитие на диги-
талните иновации в сек-
тор „Строителство” чрез 
използване на европейския 

опит и стимулиране на 
внедряването на новите 
технологии в строител-
ните компании с цел пови-
шаване на конкурентоспо-
собността им.

В предаването бе обър-
нато внимание и на един 

много важен за граждани-

те въпрос - качеството на 

строителството.

„Тази тема е важна и за 
нас като Камара. Напосле-
дък като че ли в общест-
веното пространство се 
наложи практиката за 
всеки проблем, свързан 
с изпълнението на даден 
проект, вината да се прех-
върля на строителя. Може 
би това е, защото наша-
та част от работата е 
най-видима, но със сигур-
ност това не e правилно“, 
коментира той и разясни, 
че в строително-инвес-
тиционния процес учас-
тниците са много - има 
възложител, проектант, 
строител, надзор, кон-
тролни органи. По думите 
му темата за ясното оп-
ределяне на отговорност-
та на всеки един участник 
в процеса е на дневен ред 
за КСБ. „Ние ще настоя-
ваме за промени, с които 
всеки участник да носи 
своята отговорност и 
да бъде санкциониран за 
неизпълнението на свои-
те задължения. Не може 
строителят винаги и за 
всичко да е виновен, вкл. 
за некачествения проект 
или за това, че надзорни-
кът не е посетил нито 
веднъж обекта, за който 
отговаря“, бе категоричен 
Валентин Николов. 

На финала той бе за-
питан за личните му за-
дачи като изп. директор 
на Камарата и какво би му 
донесло удовлетворение? 
„Строителните фирми, 
особено малките и сред-
ните, да оцелеят и да се 
развиват в бурното море 
на пазарната икономика, 
което ни очаква в след-
ващите 2-3 г. Важна цел 
е работата с кадрите. 
Липсата на работна ръка 
е проблем във всички сек-
тори на икономиката, но в 
строителството може би 
той е най-сериозен. Има 
доста възможности за 
разрешаването му, но аз 
ще откроя най-важната 
– квалификацията. Всъщ-
ност много хора имат же-
лание да работят в нашия 
отрасъл, но им липсват 
съответните умения, осо-
бено тези, свързани с но-
вите технологии. Ето тук 
Камарата вижда главния 
резерв и в тази посока ще 
работим активно и очак-
ваме резултати“, заключи 
изп. директор на КСБ.

Снимка авторът
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„Това е третата из-
несена приемна, която 
организираме. Вече бяхме 
в Смолян и Кърджали. Цел-
та ни е открито да пого-
ворим какво се случва в 
регионите, за работата 
на Областните предста-
вителства и проблемите 
пред тях и строителните 

фирми, как се осъществява 
комуникацията с местни-
те власти, къде са труд-
ностите, които могат да 
бъдат преодолени в диалог 
между отделните страни. 
На много от местата след 
проведените отчетно-из-
борни събрания има нови 
председатели и членове 
на Областните съвети и 
искахме да се запознаем с 
тях, ние да ги видим и те 
да ни видят, да разменим 
контакти, за да направим 
проактивна комуникация-
та и обмена на информа-
ция между Областните 
представителства и изда-
нието на Камарата“, каза 
главният редактор на в. 
„Строител“. Николова посо-
чи, че до края на годината 
открити изнесени приемни 
ще се проведат и във Ва-
рна, Пловдив и Видин. „Рад-
вам се, че тук е инж. Евтим 
Янев. По време на Общото 
събрание на КСБ той на-
прави едно конструктивно 
предложение – идея, която 
и ние споделяме. Темите, 
разисквани на тези срещи, 
да бъдат обобщени от еки-
па на вестника и след това 
да бъдат предадени на ръ-
ководството на КСБ, за да 
може то да се съобразява 
с тях при формирането 
на политиките на органи-
зацията и при срещите и 
разговорите с институ-
циите на централната и 
местната власт. Първото 
такова обобщение ще бъде 
направено в края на 2019 г.“, 
обясни още тя. Главният 
редактор на в. „Строител“ 
подчерта, че проведените 
срещи са винаги изклю-
чително интересни. „На 
всяко едно място виждаме 
съответните специфики. 
Например в Смолян като 
основен проблем се очер-
та липсата на работа за 
местните фирми и темата 
с обществените поръчки. 
В Кърджали пък има мно-
го работа за фирмите, но 
няма специалисти, които 

да строят. Въпросът с лип-
сата на кадри всъщност се 
очертава като много сери-
озен за цялата страна. За 
мен ще бъде изключително 
интересно да видим какво 
ще е посланието от Пазар-
джик, какви са основните 
трудности и предложения-
та, които ще излязат от-
тук“, допълни още тя. 

Първата тема, поста-

вена от инж. Делчев, беше 
за 

депонирането на стро-

ителните отпадъци от 

фирмите. 

Председателят на 
областната структура 
подчерта, че местните 
власти трябва да имат 
по-сериозни ангажименти, 
и призова да се помисли за 
създаването на публично-
частни партньорства за 
изграждането на специал-
ни депа за събирането на 
строителните отпадъци, 
както и да се въведе по-ви-
сока степен на контрол, за 
да се предотврати възмож-
носта за обособяването на 
нерегламентирани смети-
ща. „В момента всеки се 
оправя както може. Боклу-
кът се натрупва на най-
различни терени. Общини-
те трябва да се задължат 
да изградят съоръжения за 
депониране на строителни 
отпадъци и едва тогава да 
идва контролът за спазва-
нето на изискванията на 
закона“, каза още той. 

Инж. Евтим Янев обяс-
ни, че в региона има фирма с 
разрешение да изгради депо 
за неопасни отпадъци, но 
за да се случи това, тряб-
ва да се направи оценка за 
въздействие върху околна-
та среда. „Добре е, че все 
още се извършват насипи 
на терени, върху които ще 
се строи в бъдеще. Това 
донякъде ни помага.“ Той 
обясни, че нормативно въ-
просът е решен в Закона за 
управление на отпадъците. 
Там се посочва, че задълже-
ние за създаването на депа 
за неопасни отпадъци имат 
общините, а МОСВ е орга-
нът, който има контролни 
функции. Присъстващите 
се обединиха около тезата, 
че КСБ трябва да инициира 
среща с НСОРБ, за да се 
търси съвместно решение 

Инж. Иван Делчев – председател на ОП на КСБ – 
Пазарджик („Делчев Инженеринг“ ЕООД)

Членове на Областния съвет:
1. инж. Васил Тачев („Венит“ ЕООД)
2. инж. Георги Сираков („Гарси“ ООД)
3. инж. Евтим Янев („Янев-55“ ЕООД)
4. инж. Любомир Келчев („Аквамонт“ ООД)
В Областното представителство на КСБ члену-

ват 69 фирми от целия Пазарджишки регион. 108 е 
броят на вписаните в ЦПРС компании.
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Пазарджишка област се намира в Централна Южна 
България, в западната част на Горнотракийската ни-
зина, граничейки с областите Благоевград, Пловдив, 
Смолян и София. В административно отношение тя 
се състои от 12 самоуправляващи се общини, които 
включват общо 117 населени места и 96 кметства, 
разположени на 4458 кв. км, представляващи 4% от те-
риторията на страната. Областта е с администра-
тивен център град Пазарджик и включва още общи-
ните: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, 
Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септем-
ври, Стрелча и Сърница.

Релефът е равнинен. Надморското равнище варира 
от 190 до 370 м. Климатът е благоприятен и е предим-
но преходноконтинентален.

По данни на Националния статистически инсти-
тут населението в региона е малко над 255 000. Мъ-
жете са 125 103 (49%), а жените – 130 376 (51%). Про-
дължава процесът на застаряване на жителите, който 
се изразява в увеличаване дела на тези на 65 и повече 
навършени години. В края на 2018 г. процентът им е 
20,6% от общия. Пазарджик остава сред областите 
със сравнително малко живеещи в градовете – 63% 
(при 73% в страната), но и със значителна гъстота 
на населението в урбанизираните територии – 2135 
души на кв. км.

Икономически профил

Областта е богата на водни ресурси. Главен водо-
сборен басейн е р. Марица и нейните по-големи прито-
ци – реките Тополница и Луда Яна. Важен източник на 
вода са подпочвените и подземните води. Те са резул-
тат от валежите и се разполагат в няколко пласта на 
водоносните хоризонти.

На територията има находища на нерудни полезни 
изкопаеми. Най-разпространени са мраморите и доло-
митите. Те са намират по северния склон на Родопите 
- между селата Паталеница и Црънча, южно и източно 
от с. Дебращица. 

В областта се добива и произвежда цялата гама 
от инертни материали на базата на трошен камък 
- каменно брашно, чакъл, негасена и хидратна вар и 
пепелина. В землището на с. Величково се добиват 
скални облицовъчни материали. От тях недобре раз-
работени са находищата от гранит, сканит и габро. 
Големи са залежите от инертните материали - речен 
пясък и филц, които също не са добре проучени и не се 
експлоатират.

Бизнес и инвестиционната активност в областта 
е сравнително слаба. Във всички наблюдавани отрасли 
- промишленост, строителство, търговия на дребно и 
услуги, общият показател на бизнес климата е слаб, 
сочат данни на Националния статистически инсти-
тут. 

Пазарджишка област се намира на трасето на 
Трансевропейски коридори №8, №9 и №10. През тери-
торията й преминават важни пътни връзки в посо-
ките изток и запад, както и такива към северната и 
южната част на България. Второкласна, третокласна 
и четвъртокласна пътна мрежа свързва общинските 
центрове с населените места в общините. 

Това местоположение дава възможност за бързо и 
ефикасно транспортиране на произведените в общини-
те и областта стоки, предвидени за износ по направ-

ление на ЕС или Централна Азия. 
Още през 1485 г. Пазарджик е важна станция на 

главния път през Балканския полуостров — от Белград 
през Траянови врата за Цариград. Тази станция през ос-
манско време свързва с Босненския или Адриатическия 
път, който идва откъм запад, през Северна Македония 
- Кюстендил - Самоков - Момино-Клисурския проход. От 
Пазарджик започва и водният път по Марица. Така гра-
дът се оформя като важен кръстопът в най-западната 
част на Горнотракийската низина.

Строителство

По отношение на строителството според данни на 
Областната администрация в Пазарджик се констати-
ра, че усилията на съответните регионални и местни 
власти през последните години са концентрирани в 
тази сфера и се регистрира напредък особено по от-
ношение на социалните и образователните услуги и 
изграждането на базисна инфраструктура. Заедно с 
това обаче са необходими и усилия за насърчаване на 
местното икономическо развитие, което да повиши 
заетостта на работната сила, нейната квалификация 
и производителността на труда като предпоставка за 
повишаване конкурентоспособността на регионална-
та икономика. Повече внимание следва да се отдели на 
изграждането на съвременна екологична инфраструк-
тура.

Туризъм

В рамките на Пазарджишка област е най-големият 
български балнеоложки курорт Велинград. Той се на-
мира в най-хубавата част на Западните Родопи – Че-
пинската котловина, при надморска височина от 700 
до 1800 м.

По изобилие и разнообразие на минералните си води 
Велинград се нарежда на първо място в България с око-
ло 80 минерални извора. Градът разполага с над 10 ми-
нерални открити и закрити басейна, с градски плажове, 
над 50 хотела, 43 почивни домове и санаториуми, както 
и 6 минерални бани.

За чудо на природата се определя най-големият 
карстов извор в България – Клептуза, от който всяка 
секунда на повърхността бликат 570 л вода, която об-
разува две езера, вливащи се в Чепинска река.

На територията на Пазарджишка област са из-
вестни повече от 440 археологически, архитектурни, 
исторически и художествени паметници на културата 
от праисторията, античността и Средновековието до 
епохата на Възраждането.

На 14 км южно от Пазарджик в непосредствена бли-
зост до село Радилово е издигнат паметник на българ-
ския писател и демократ Алеко Константинов.
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на проблема, който е сери-
озен и касае не само стро-
ителите от Пазарджик, а и 
бранша в цялата страна. 

Инж. Румяна Григорова, 
представител на община 
Брацигово, представи опи-
та на местната власт при 
решаването на проблема 
с отпадъците. „Ние напра-
вихме едно интелигентно 
решение, като отредихме 
площадка. Идеята беше 
боклукът да се разделя в 
отделни клетки и да има 
регламент при депонира-
нето му. Извършихме не-
обходимите дейности за 
смяна на статута на зе-
мята. Трябваше да започне 
изграждането на съоръже-
нието. Но тогава се срещ-
нахме с недоволството на 
населението и това доведе 
до стопирането на проек-
та“, разказа тя и подкрепи 
идеята за задълбочено об-
съждане на въпроса. Гри-
горова беше категорична, 
че трябва да се намери 
решение на национално 
ниво. Тя обърна внимание 
и на факта, че предста-
вителите на областните 
администрации извършват 
контролни функции, но не 
могат да налагат санкции. 
Според Григорова, за да се 
избегне отпорът на мест-
ните общности, може да се 
прибегне към изграждане 
на претоварни площадки за 
отпадъка. 

Инж. Делчев отбеляза, 
че ПУДООС има заделен 
финансов ресурс за подпо-
магане на създаването на 
депа за отпадъци и тези 
средства могат да бъдат 
използвани именно за из-
граждане на площадки за 
строителни отпадъци. Той 
припомни, че дискутира-
ният въпрос е излязъл на 
дневен ред след стартира-
не на работата на новите 
съоръжения за третиране 
на отпадъци. „Проблемът е 
много по-належащ, отколко-
то темата за обособяване 
на компостиращи инстала-
ции“, каза още той. 

Инж. Янев постави на 
вниманието на присъства-
щите няколко теми, свър-
зани с промени в законода-
телството, които касаят 
МРРБ, строителния бранш, 
участниците в инвести-
ционния процес, възникнали-
те проблеми с проектите. 

„Не поставям въпроса за 
ЗОП, защото моето убеж-
дение е, че 90% от фирми-
те в област Пазарджик 
работят с частни възло-
жители. Само останалите 
10% работят с общините 
и държавата“, заяви инж. 
Янев. Той подчерта, че тази 
тенденция е положителна 
и че благодарение на нея 
голяма част от строител-
ните фирми не зависят от 
обществени поръчки. Янев 
обаче посочи, че са крайно 
наложителни промени в ЗУТ. 
Според него трябва да има 
конкретизиране на отдел-
ните обекти по отношение 
на сложността и публична-
та им значимост, както и 
по отношение на вредите, 
които биха могли да нане-
сат на околната среда, и в 
съответствие с тях да се 
изисква и документация. 
„Сега за строителство на 
болница и за най-обикнове-
на сграда се изискват една-
къв брой документи, разре-
шителни и т.н.“, каза той. 

Другият важен въпрос, 
който той постави, бе за 

контрола върху изпълнение-

то на проектите. 

Инж. Делчев взе отно-
шение по темата, като 
коментира мястото на 
независимия строителен 
контрол. „Как може да е не-
зависим, ако аз му плащам, 
а той трябва да ме кон-
тролира? Според опита на 

другите държави общината 
назначава надзорната фир-
ма, средствата за надзора 
се заплащат на общината, 
а тя се разплаща след из-
вършване на съответната 
работата с надзорниците“, 
каза той. 

Инж. Евтим Янев под-
черта, че трябва да бъдат 
преосмислени отговорно-
стите на всички участници 
в строителния процес. „От 
2012 година насам всеки 

министър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството назначава меж-
дуведомствена комисия, 
която да подготвя анализ 
на проблемите в строител-
ството. А те от тогава до 
сега са едни и същи. През 
2014 г. ние в КСБ направи-
хме обсъждане и стигнах-
ме до тезата за разделяне 
на ЗУТ на два нормативни 
акта. Това според мен е 
тема, с която би следвало 

тази комисия да се зани-
мава. От 2018 г. до сега 
обаче тя, доколкото ми е 
известно, е имала само 1 
заседание. Трябва да бъдат 
поставени пред МРРБ ня-
колко въпроса - комисията 
да започне да функционира 
редовно, да се работи за 
разделянето на ЗУТ на две 
части - Закон за територи-
алното устройство и Закон 
за строителството, и така 
да се решат проблемите, 

които обсъждаме в бран-
ша. В тези актове трябва 
да се определи много точно 
както мястото на надзора, 
така и отговорностите на 
всички останали участници 
в инвестиционния процес“, 
каза той. „Най-важната 
задача на КСБ трябва да е 
тази: въвеждане на прави-
ла и ред в сектора“, обобщи 
инж. Янев.

Председателят на ОП 
на КСБ – Пазарджик, инж. 
Делчев посочи като друг 
проблем липсата на кадри. 

„Няма интерес в младите 

хора към професията. 

В Професионалната 
гимназия по строителство 
и архитектура успяват да 
сформират само по 1 пара-
лелка с ученици, тъй като 
за втора няма желаещи. 
Ние трябва да поощрим де-
цата да избират нашата 
професия. Всеки колега се 
сблъсква с липсата на ква-
лифицирани работници“, 
обясни той.

Петя Иванова посо-
чи, че мерките, които се 

предприемат от правител-
ството и от МОН чрез оп-
ределяне на защитени про-
фесии, въвеждане на дуално 
обучение, са начин за под-
помагане на други сфери, 
но не са особено ефектив-
ни по отношение на стро-
ителството. „В началото 
на миналата учебна година 
ние заявихме 1 паралелка с 
дуално обучение, където да 
се преподават две направ-
ления. Но трябваше да има 

интерес и в учениците. 
Тази година едва успяхме 
да съберем 16 деца, които 
да обучаваме за строител-
ни техници. Критикуват 
ни, че когато тези ученици 
започнат работа във фир-
мите, не се справят. Това 
обаче са деца с нисък успех, 
с които се работи много 
трудно“, каза още тя. Ива-
нова посочи като пример 
Браншовата камара на дър-
вообработващата и мебел-
ната промишленост, която 
на база получена информа-
ция от фирмите членове е 
направила заявка от какъв 
брой паралелки дуално обу-
чение секторът има необ-
ходимост. „Колегите про-
веждат срещи с учениците, 
където ги запознават с ус-
ловията на работа, които 
предлагат. Бизнесът влезе 
в класната стая и успя да 
привлече децата във фир-
мите“, каза още тя. 

От своя страна инж. 
Иван Делчев призова да се 
търсят начини за стиму-
лиране на младите хора да 
изберат строителството. 

„Липсата на адекватно 

заплащане е една от при-
чините, ето защо КСБ е 
насочила усилията си и за 
нормално ценообразуване 
на строителните дейнос-
ти, така че да може и за-
платите да са по-високи, 
и да успеят да задържат 
кадрите в бранша“, комен-
тира Ренета Николова. 

Инж. Янев допълни, че 
освен заплащането друг 
много значим фактор е 
прогнозируемостта и 
перспективите за рабо-
та в сектора. „Фирмите, 
които работят основно 
по обществени поръчки, 
нямат сигурност, дали ще 
спечелят един обект или 
не, и не могат да гаранти-
рат постоянна заетост 
на екипите си. Ние и сами 
наблюдаваме двойно спа-
дане на обемите на някои 
от тези компании. Затова 
те, когато имат работа, 
наемат подизпълнители. А 
това създава проблем и за 
подизпълнителите“, каза 
още той. Янев подчерта, 
че за компаниите, които 
работят с частни възло-
жители, проблемите са 
свързани с разпоредбите 
в ЗУТ, правата, задължени-
ята и отговорностите на 
участниците в строител-
но-инвестиционния процес, 
както и с необходимостта 
от намаляване на админи-
стративната тежест. 

Беше поставен и въпро-
сът за ролята на проектан-
та и качеството на проек-
тите. „Общините трябва 
да проверяват дали проек-
тът отговаря на изисква-
нията, а от там нататък 
проектантите да носят 
отговорност за качест-
вото на проектите“, каза 
още той. Янев беше кате-
горичен, че създаването на 
ред - административен и 
съдебен, и ясни правила ще 
върнат работещите в чуж-
бина хора. 

Коментирана бе и кому-
никацията на ОП с местни-
те власти. Ренета Николо-
ва посочи, че тя е важна и 
че всяко нещо, което може 
да се изговори, намира 
по-лесно своето реше-
ние. „Както виждате, тук 
има представители само 
на общините Брацигово 
и Сърница от 12 местни 
администрации в област 
Пазарджик. Това мисля, че е 
показателно за незаинте-
ресованост от страна на 
местната власт към кому-
никация с бранша в региона. 
Като председател на Об-

 от стр. 9
Снимки Емил Христов
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Инж. Делчев, разкажете ни по 

какви обекти работят строители-

те в Пазарджик? 

Според мен доста от мест-
ните фирми изпълняват обекти, 
възложени по Закона за обществе-
ните поръчки. Работи се по път-
ната инфраструктура, като там 
възложител е държавата в лицето 
на АПИ - това е отсечката между 
Пазарджик и Пловдив до границата 
с област Повдив. Също така се ре-
ализират дейности по околовръст-
ния път на града. За съжаление за 
обектите, на които възложител е 
местната администрация, аз не 
мога да взема отношение, тъй като 
и Вие видяхте, те не се включиха 
в срещата, която организирахме, 
комуникацията е незадоволителна. 
Като цяло изпълняват се и проекти 
с европейско финансиране, които са 
за т.нар. селски общини. Някои вече 
са на финалната права. За догоди-
на доста от общините в областта 
имат сключени договори с Фонд „Зе-
меделие“ за изграждане и обновява-
не на уличната мрежа в населените 
места. Тепърва предстои обявява-
нето на обществените поръчки за 
избор на изпълнител на тези проек-
ти. За съжаление програмата за са-
ниране приключи заради изчерпване 
на средства. Всички обекти, които 
са на територията на област Па-
зарджик по националната програма, 
се довършват и предстои да бъдат 
предадени. Нашето желание е тази 
програма да се поднови.

 
Всички очакват това да се слу-

чи, като се отпуснат средства от 

бюджета.

Програмата е важна за реновира-
нето на старите здания. Тези сгради, 
които са строени преди много годи-
ни, не са поддържани, което може да 
доведе до предаварийно състояние. 
Това ще бъде огромен проблем. Не дай 
си Боже, да стане някакъв инцидент 
и тогава? Ние трябва да предвидим 
и тази възможност.

Фирмите, които членуват в Об-

ластното представителство (ОП) 

на Камарата на строителите в 

България (КСБ), участват ли актив-

но в дейността на структурата?

Като цяло не много. Надявам се 
в мое лице като новоизбран предсе-
дател на ОП да намерим общ език, 
да работим заедно, да дискутираме 
наши общи проблеми. Смятам, че 
това ще се случи.

С колегите от останалите об-

ласти имате ли общи инициативи?

Да, с колегата Пламен Иванов, 
председател на ОП на КСБ – Пловдив, 
с него планираме съвметни мероприя-
тия, изнесени срещи с представите-
ли на бранша от двете области и в 
Пловдив, и в Пазарджик.

Кои ще бъдат основните теми, 

които извеждате като първосте-

пенни в качеството си на предсе-

дател на местната структура на 

КСБ и по които ще работите?

Основните проблеми бяха пред-
ставени много добре по време на 
срещата с екипа на в. „Строител“. 
Ще работя по всички теми, които ко-
легите задават. Моето намерение е 
тези теми да бъдат поставени пред 
ръководството на КСБ на национал-
но ниво. По-голямата част от тях не 
са само регионални, а и национални. 
Смятам, че е необходимо да търсим 
общи решения.

Една от дискутираните теми 

бе за необходимостта от разделя-

не на ЗУТ. Смятате ли, че това ще 

доведе до по-ясни правила?

Със сигурност ще се внесе по-
вече ред, ще има повече правила. Ва-
жно е и това, което поставих като 
акцент за независимия надзор – да се 
постигне със съответните законо-
дателни промени. Може да се използ-

ва опитът на Германия в тази сфера. 

Една нова тема излезе от сре-

щата в Пазарджик - за строител-

ните отпадъци, доколко сериозен и 

належащ е въпросът?

Изключително сериозен. По вре-
ме на проведената среща Вие чухте, 
всички присъстващи си изказаха мне-
нието. Това е проблем, който трябва 
да бъде разрешен на национално ниво. 
КСБ обаче трябва да има своята по-
зиция, която да представи пред ком-
петентните органи, например пред 
Министерството на околната среда 
и водите.

Какво  е  мнението Ви  за 

в. „Строител“, полезен ли е за фир-

мите от ОП - Пазарджик?

Най-добрият вестник! Това е из-
дание, от което винаги може да се 
информираш какво се случва в бранша 
в национален план и в различните об-
ласти, какви обекти се реализират. 
Той е чудесен информационен източ-
ник за нас, строителите.

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ - Пазарджик: 

ластното представител-
ство ще се опитам да осъ-
ществя диалог между КСБ и 
местните администрации, 
който на този етап е не-
достатъчен“, посочи още 
председателят на ОП инж. 
Делчев. Инж. Янев обясни, 
че проблем е фактът, че 
община Пазарджик запла-
ща за свършената работа 
по нейни обекти след 2 - 3 
години. „Общината разчи-
та на определени фирми, а 
и те на нея, защото имат 
да получават средства и 
няма как да откажат да 
работят. Така се затваря 
един омагьосан кръг“, посо-
чи още той. 

Халил Туджар от об-
щина Сърница обясни, че 
местната администрация 
там няма задължения към 
компаниите и свършената 
работа се заплаща навре-
ме. „Проблем е, че обекти, 
които са проектирани през 
2015 г., трябва да се изпъл-
няват през 2019 г. Цените 
вече не са актуални и е 
много трудно да намерим 
изпълнители. Например 
при нас имаме един голям 
проект за обновяване на 

училището, за който няма 
кандидати. Обявяването 
на референтни цени по 
европроектите, които не 
могат да бъдат надвиша-
вани, трябва да отпадне“, 
каза още той. По време на 
срещата стана ясно, че при 
изготвянето на количест-
вено-стойностните смет-
ки за обектите общините 
ползват цени по СЕК, тъй 
като няма други алтерна-
тивни изготвени. Необходи-
мо е КСБ заедно с научните 
среди да подготви наис-
тина адекватни правила и 
стандарти за изпълнение 
на СМР и за ценообразу-
ване на отделните видове 
дейности, единодушни бяха 
участниците в срещата. 
Те обсъдиха и критериите 
в търговете. „Няма нищо 
лошо в най-ниската цена за 
изпълнение на определени 
дейности, но няма и нищо 
лошо в най-високата цена, 
стига това да гарантира 
добро качество“, коменти-
ра инж. Янев и допълни, че 
т.нар. индикативни цени 
трябва да са актуални към 
момента на обявяване на 
търга.



12 ОП НА КСБ Ñòðîèòåë петък, 6 декември 2019

Халил Туджар, представител на община Сърница: 

Община Сърница изпълнява един проект за обновяване 
на училището ни с финансиране от ПРСР. Стойността е 1,8 
млн. лв. и обхваща цялостен ремонт. Местните фирми ня-
мат капацитет да изпълнят такъв проект. Ние в общината 
се опитваме да ги стимулираме посредством договорите 
за директно възлагане. Една част от проблемите, които чу-
хме на срещата със строителите и екипа на в. „Строител“, 
имат национално измерение. При подготовката на измене-
нията на законодателната база трябва да участват хора 
от практиката, за да могат да дадат конкретни решения. 
Проблемът с отпадъците при нас е решен посредством 
депото в с. Барутин, а сега работим по преотреждането 
на терен за претоварна станция за отпадъци.

Инж. Иван Прасков, председател на пазарджишкия клуб на НКСВ:

Вестник „Строител“ 
трябва още повече да из-
лъчва аромата на строи-
телството. Всички ние, 
които сме минали през 
строителната площадка, 
знаем как мирише прясно 
излят бетон. Аз искам да 
отправя най-добри пожела-
ния на изданието и се на-
дявам тази моя метафора 
да се разбере от Вашите 
читатели. Лично на мен ми 
се иска да чета повече за 
творците на благата на да-
ден обект – за техническия 
ръководител, за главния 
инженер, арматуристите, 
бетонджиите, кофражисти-
те, механиците, водачите 
на строителните машини. 
Трябва да се знае колко ва-
жно е и тяхното място на 

строителния обект. Пише-
те повече за хората, които 
от сутрин до вечер оста-
вят сърцето и душата на 
обекта.

Като председател на 
Клуба на ветераните стро-
ители в града ми се иска 
като Камара да сме по-дей-
ни. За съжаление годините 
си минават, а виждам все 

по-малко млади хора да се 
занимават с тази профе-
сия. В момента състояние-
то на строителния отрасъл 
не е добро заради липсата 
на квалифицирана работна 
ръка. Преди време в Пазар-
джик на година се строяха 
по над 10 жилищни блока. 
Сега виждате, че ги няма 
големите обекти.

Моето мнение е, че в 
отрасъла е имало и ще има 
гнили ябълки, но Камарата 
трябва да намери начина да 
се справя с тях. 

Искам да кажа няколко 
думи и за откритата при-
емна на вестник „Строи-
тел”, която много ми харе-
са. Важно е да има подобни 
събития, за да се чуе мне-
нието на хората.

Инж. Петя Иванова, директор на Професионална 
гимназия по строителство и архитектура -  Пазарджик: 

Изключително полезна 
беше изнесената приемна 
на в. „Строител“ в Пазар-
джик. Аз винаги съм била 
много щастлива да при-
съствам на всяко едно съ-
битие, което се организира 
с Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Пазар-
джик. Тук искам специално 
да благодаря на колегите 
строители в града, които 
винаги подкрепят гимнази-
ята. Доказателство за от-
личния диалог, който имам 
с браншовата организация, 
е и най-новата инициати-
ва, която организирахме 
съвместно с председате-
ля на ОП на КСБ – Пловдив, 
Пламен Иванов. По негова 
идея от началото на ноем-
ври стартирахме обучение 
на служители и работници 
от пловдивски строителни 
фирми под задочна форма на 
обучение. Първата ни група 
е от 13 души. Получих много 
добри отзиви за начина, по 
който протича курсът. Това 
много ме радва, защото е в 
полза и на моите колеги пре-
подаватели, но най-вече на 
самите работници. По вре-
ме на срещите курсистите 
имат за задача да решат 
различни строителни казу-
си. 

Относно Професионална 
гимназия по строителство 
и архитектура в Пазарджик 

искам да кажа, че най-голя-
мото предизвикателство 
пред нас за последните 3 - 
4 години е привличането на 
ученици. Работим много за 
мотивацията на седмоклас-
ниците. Дори достигаме до 
семействата им, да убеж-
даваме и тях. За съжаление 
не бележим голям успех. Ко-
гато не можеш да спечелиш 
на своя страна и родителя, 
няма как да се случат неща-
та. Трудно ми е да си обяс-
ня причината за отлива на 
желаещи. 

Аз започнах като ди-
ректор на училището през 
2000 г. Тогава учениците 
бяха над 800. Най-големи-
ят бум беше малко преди 
кризата 2007 - 2008 г. За 1 
място се състезаваха 200 
младежи. Много неща се 
промениха през последните 
10 години за съжаление. Не 
мога да кажа, че нивото е 
паднало. Ние разполагаме с 

Инж. Евтим Янев, управител на „Янев 55“ ЕООД, гр. Пазарджик: 

Аз бих искал да поставя ня-
колко сериозни проблема, които 
ми се струва, че касаят законо-
дателството, МРРБ и нас като 
участници в строителния процес. 
Говоря за проблемите с качест-
вото на проектите, взаимоотно-
шенията в бранша, които сме ги 
обсъждали по време на заседани-
ята на УС на КСБ и вследствие 
на което се започнаха и тези дис-
кусии, организирани от в. „Стро-
ител“, които вече се провеждат 
в трета област. Ще започна от 
началото на процеса - виза за про-
ектиране, проект, разрешение за 
строеж, откриване на строител-
на площадка, самия процес, раз-
решение за ползване, въвеждане 
в експлоатация и присъединяване 
към експлоатационните друже-
ства. Поставям тези проблеми, а 
не ЗОП, защото 90% от фирмите 
работят с частни възложители, 
а само 10% - с държавата и общи-
ните. Това сочи статистиката. 
Общият обем на строителната 
продукция е 14 млрд. лв. годишно, а 
договорите, сключени по общест-
вени поръчки, са за 2 млрд. годиш-
но. Сами си направете сметка. 
Друг е въпросът дали тези 14 
млрд. са само за дейности, изпъл-

нявани от регистрирани в ЦПРС 
фирми, или тук се включват и 
СМР на другите 15 хил. фирми, 
които не са регистрирани в КСБ, 
а извършват строителна дей-
ност - било като подизпълнители, 
било без разрешение. 

Така или иначе въпросите, 
свързани с процеса, касаят всич-
ки. Напр. издаването на една виза 
- не може ли да се случва по елек-
тронен път? Сега отиваме в Ка-
дастъра, поръчваме виза, което е 
от 3 до 10 дни, подаваме молба и 
следва срок от 15 дни и получава-
ме виза за проектиране. И започ-
ваме процеса. От там нататък 

следва един проект, който трябва 
да има 12 части, а по-сложните и 
17. Едно и също е, ако правиш бол-
ница или пристройка към къща 
- пак са необходими тези части. 
Нужна ли е такава сложна про-
цедура и такъв голям обем от 
бумащина, която да се предава в 
общината? Кой проверява тези 
проекти? Кой ги съгласува? Не-
обходимо ли е още с проектира-
нето да се подготвят проекти 
за безопасност на труда, за енер-
гийна ефективност, ОВИК? Това 
са елементарни неща, които за 
малки обекти като еднофамилни 
къщи например може да се решат, 
дори да няма проект. Трябва да се 
работи по конкретизиране на са-
мите изграждащи се обекти, по 
отношение на сложността им, 
публичната им значимост и евен-
туално възможност за нанасяне 
на вреди на обществото или пък 
на хората, които ги обитават. 
Сега за ремонт на покрив без 
проект можеш да смениш само 
керемидите, ако правиш подмяна 
на дървената обшивка, пак тряб-
ва проект. Без проект не може. 
И от там нататък следва от-
криване на строителна площадка 
и изграждането на обекта. Тук 

основните участници са инвес-
титорът, независимият надзор, 
проектантът и строителят. В 
тази посока нужен ли е надзорът 
в нашите условия или не? Какво 
прави проектантът с неговия 
авторски надзор и упражнява ли 
го той, за да докара обекта до 
това положение, предвидено в 
проекта? Според мен, не. А ка-
чеството на проектите? Това, 
което получаваме ние като стро-
ителен проект, в болшинството 
от случаите е технически, а не 
работен, много пъти е само за 
да може да се издаде строително 
разрешение и да се открие стро-
ителна площадка. Бих се учудил, 
ако някои колеги направят в пълен 
обем проекта, какво ще се полу-
чи. Според мен надзорът в този 
му вид е напълно безсмислен. В 
тази посока имам едно предло-
жение към КСБ. От 2012 г. насам 
всеки министър на регионалното 
развитие и благоустройството 
назначава междуведомствена ко-
мисия, която да подготвя анализ 
на проблемите в строителство-
то. Проблемите от тогава до 
сега са едни и същи. През 2014 г. 
ние в КСБ направихме обсъждане 
и стигнахме до тезата за разде-

ляне на ЗУТ на два нормативни 
акта. Това е тема за комисията, 
но от 2018 г. до сега комисията 
е имала само 1 заседание. Трябва 
да бъдат поставени пред МРРБ 
ребром няколко въпроса - искаме 
комисията да започне да функцио-
нира, да предложи промени в ЗУТ, 
да се работи за разделянето му 
на две части - Закон за терито-
риалното устройство и Закон за 
строителството, които да ре-
шат проблемите на дневен ред в 
бранша. В тези актове трябва да 
се определи мястото на надзора и 
отговорностите на всички учас-
тници в инвестиционния процес. 

Смятам, че срещата с екипа 
на в. „Строител“ по време на от-
критата приемна, организирана 
от изданието и ОП на КСБ - Па-
зарджик, беше полезна. Мисля, че 
всички въпроси, които бяха по-
ставени, особено за строител-
ните отпадъци, са изключително 
важни. Те трябва да бъдат реше-
ни на национално ниво. Предстои 
всички общини и области да се 
занимаят с темата за строител-
ните отпадъци. Жалко е, че ние 
замърсяваме природата, принуде-
ни да неизпълняваме разпоредби-
те на закона.

една изключително привле-
кателна база за обучение 
благодарение на нашето 
участие по различни между-
народни проекти. Предстои 
да ремонтираме и общежи-
тията. Така че проблемът 
не са нито учителите, нито 
базата, нито инструмента-
риумът, който отговаря на 
модерните норми. С всич-
ко разполагаме, но ги няма 
децата. Сега при нас има 
общо 165 ученици, а випу-
скът, който ще завърши, е 
от 2 паралелки, или 39 аби-
туренти.

За мен причината за лип-
сата на желаещи да се обу-
чават в професионалните 
гимназии може да се търси 
на държавно ниво, защото 
макар да има дуално обуче-
ние, защитени специално-
сти, трябва да има повече 
раждаемост. Необходимо 
е държавата да стимулира 
раждаемостта и да подкре-
пя младите семейства. Об-
разователната ни система 
също трябва да се промени. 
В момента приемът е твър-
де лесен и родителите се 
подвеждат. Няма праг, а е 
нужно всяко училище да има 
минимален успех, не по-ма-
лък от 4,75. 

Не ми се иска гимназия-
та да последва съдбата на 
други училища, които бяха 
закрити или които се обе-
диниха с туризъм, дърво-
обработване и т.н. Това е 
ангажимент и мой, и на коле-
гите. Опитваме се да оце-
леем като професионална 
гимназия по строителство.
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Стефан Мирев, областен управител на Пазарджик:

Сътрудничеството ни с ОП Пазарджик е ползотворно
Г-н Мирев, как оценявате 

развитието на област Пазар-

джик и според Вас какви са 

основните проблеми за реша-

ване пред държавата, които 

предполагат по-близко сътруд-

ничество със строителния 

бранш?

Областта се развива дина-
мично. В общини като Пещера и 
Панагюрище, където има струк-
туроопределящи за страната ни 
отрасли, се наблюдава постоя-
нен висок ръст на инвестиции-
те в оптичното и биотехноло-
гичното производство, които са 
част от Иновационната стра-
тегия за интелигентна специа-
лизация на България за периода 
2014 - 2020 г. Първият проект 
по плана „Юнкер“ беше открит 
в нашата област през септем-
ври. Огромно строителство. 
Проектът е от голямо общест-
вено значение за развитието 
на Родопския планински регион, 
тъй като осигурява 200 работни 
места за висококвалифицирани 
специалисти, като инженери, 
биолози, химици. Общата инвес-
тиция възлиза на 150 млн. евро, 
която е реализирана за период, 
по-малък от 2 години. На те-
риторията на нашата област 
развива дейност и най-голяма-
та българска минна компания за 
открит добив и обогатяване на 
медни и други руди. Тя извършва 
проучвателни, инженерно-вне-
дрителски, проектоконструк-
торски, екологични и други рабо-
ти, които са пряко свързани със 
строителния бранш в региона. 

Правителството положи ог-
ромни усиля да улесни бизнеса, 
намалявайки административ-
ната тежест – създаването 
на възможност за подаване на 
различни документи електрон-
но в Националната агенция за 
приходите, разработването на 
електронни услуги, позволяващи 
обмен на информация по служе-
бен път между НАП и други дър-
жавни институции за наличие 
или липса на данъчни задължения 
и актуално състояние на трудо-
вите договори и др.

Строителният бранш в реги-
она среща трудности, валидни 
за фирмите от сектора в цяла-

та страна. Една от тях е свър-
зана с липсата на квалифицира-
ни кадри. Въпрос, който всяка 
година се поставя от компании-
те при формирането на държав-
ния план-прием от Регионалното 
управление на образованието. 
Този план-прием винаги е съ-
гласуван с нуждите на местния 
бизнес. Имаме добри примери 
за дуално обучение. КСБ рабо-
ти активно с Професионалната 
гимназия по строителство и ар-
хитектура в Пазарджик, където 
се обучават и подготвят кадри 
за сектор „Строителство“.

Строителните фирми са 
част от живота на всяка общи-
на, от промяната и подобрява-
нето на условията на живот, на 
инфраструктурата и градската 
среда. Заедно с тях и с подкре-

пата на държавата, на опера-
тивните програми в областта 
бяха реализирани много проекти. 

Кои са основните инфра-

структурни обекти, които ще 

се изпълняват на територия-

та на областта? 

Един от тях е проектът за 
изграждане на Западен около-
връстен път, който е от огро-
мно значение за целия регион. 
Така тежкият трафик от Ро-
допската яка ще се изведе извън 
града по пряк маршрут до магис-
тралата. Предвижда се реали-
зацията му да се осъществи на 
няколко етапа, като финансира-
нето е от правителството.

Друг важен за региона про-
ект е този за Компостираща-
та инсталация и инсталация 

за предварително третиране 
на битови отпадъци, както и 
съпътстваща инфраструктура 
на площадката за Регионален 
център за рециклиране (РЦР). 
Съоръжението ще преработва 
разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, обра-
зувани на територията на об-
щините Батак, Белово, Брациго-
во, Лесичово, Пещера, Пазарджик 
и Септември.

Ремонтът на пътя Пазар-
джик – Пловдив също има ключо-
во значение за областта. Про-
ектът включва обновяване на 
пътната настилка от моста на 
река Марица по цялото продъл-
жение на околовръстната улица 
на Пазарджик до границата с об-
ласт Пловдив. За да се подобри 
безопасността на движението, 
се предвижда да бъде изградена 
и ограничителна система. Ин-
вестицията ще възлезе на 14 
млн. лв., които са осигурени от 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“.

В момента тече ремонтът 
на пътя Велинград – Сърница, 
отново със средства от АПИ.

А какви са резултатите 

от Националната програма 

за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС) на терито-

рията на областта?

НПЕЕМЖС е една от най-ус-
пешните програми на правител-
ството. В област Пазарджик до 
момента по нея енергийно са 
обновени 69 сгради, а подадени-
те заявления за финансиране са 
194. Освен че пести на домакин-
ствата средства за отопление, 
санирането удължава и живота 
на зданията, променя облика на 
квартала, на населеното място. 
Пазарджик бе първият областен 

град в България, в който хората 
изразиха публично подкрепата 
си за продължаване на Нацио-
налната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни-
те жилищни сгради с подписка, 
изпратена до министър-пред-
седателя и министъра на ре-
гионалното развитие и благоу-
стройството.

Преди броени дни стана ясно, 
че МРРБ осигурява нови близо 19 
млн. лв. за саниране чрез ОП „Ре-
гиони в растеж“. От област Па-
зарджик Пещера попада в списъ-
ка на общините, които могат да 
бъдат бенефициенти. Надявам 

се да използват този шанс и да 
продължат процеса по обновява-
не на жилищните сгради. Край-
ният срок за кандидатстване е 
март 2020 г.

Как се развива ВиК инфра-

структурата в областта – 

къде са проблемите, какво е 

необходимо да се направи за 

преодоляването им?

Малките общини от региона 
ни успяха да реализират успеш-
но проекти по Програмата за 
развитие на селските райони. 
Беше извършена реконструкция 
на водопроводи и обновяване на 
вътрешните водопроводни мре-
жи, ремонт на прилежащата ин-
фраструктура.

С финансовата подкрепа на 
Световната банка и държавата 
след дълги години чакане през 
2016 г. започна строителство-
то на язовир „Луда Яна“ . Съ-
оръжението може да доставя 
питейна вода на 45 хил. души. 
Освен това проектът регулира 
водния отток и ще защитава от 
наводнения подязовирните сели-
ща, инфраструктура и обработ-
ваеми земи. Водоснабдителната 
система „Луда Яна“ е предвидена 
с възможност да осигури нор-
мално водоснабдяване на Па-
нагюрище и селата Оборище, 
Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, 
Левски, Елшица, мина „Радка“, 
площадки „Оптикоелектрон“ и 
„Асарел“ от община Панагюрище 
и още пет селища от общините 
Пазарджик и Стрелча.

Имаме действаща ВиК асо-
циация с оператор ВиК - Пазар-
джик. Изоставаме с процеса на 
присъединяване на ВиК опера-
торите към асоциацията, кое-
то ограничава в някаква степен 
възможностите за реализиране 
на големи инфраструктурни про-
екти в сектора.

Как работите с представи-

телите на ОП на КСБ – Пазар-

джик? По какви теми най-чес-

то си взаимодействате? 

Сътрудничеството ни с Об-
ластното представителство 
на Камарата на строителите в 
Пазарджик е ползотворно. Чле-
нове на организацията участ-
ват като експерти в Областния 
съвет по устройство на тери-
торията, Областния съвет по 
превенция и противодействие 
на корупцията. Използвам случая 
да им благодаря за успешното 
партньорство и активно учас-
тие в организираните от об-
ластната администрация срещи 
на бизнеса с представители на 
правителството, чуждестранни 
партньори и бизнес форуми.
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Арх. Танков, преди да 

започнем разговора си с 

Вас, искам да Ви подаря 

Алманаха на в. „Строи-

тел“, издаден по повод 

нашата 10-годишнина.

Благодаря Ви. Аз по-
лучавам вестника. След 
Държавен вестник това 
е изданието, което най-
много се чете в община 
Пазарджик. 

Разкажете ни как се 

развива общината, как-

ви обекти се изграждат 

тук?

Общо взето, нашите 
обекти бяха приключени 
до Димитровден. Най-го-
лемият ни проект е свър-
зан с облагородяването 
на кв. „Марица“, който е 
стар квартал и предста-
влява една панелна струк-
тура. От общинските за-
дачи остана да завършим 
ремонта на пешеходния 
мост над р. Марица меж-
ду Парк-остров „Свобода” 
и спортната зала. До-
вършваме подходите към 
него. Другите обекти, по 
които се работи, са с въз-
ложител държавата. АПИ 
финансира обновяването 
на околовръстния път на 
града. От нас се изисква-
ше само съдействие като 
местна администрация.

 
Има ли проблеми, кои-

то тук на място могат 

да бъдат разрешени чрез 

взаимодействие между 

местната власт и стро-

ителния бранш?

Администрацията ни 
работи добре със стро-
ителите. Проблемите, 
които възникват, ги ре-
шаваме заедно. Другите 
затруднения обаче, които 
строителният бранш има, 
не са от компетентност-
та на главния архитект. 
Те са коментирани всеки 
път по време на срещите 
на главните архитекти, 
които се организират от 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България. Например таки-
ва са несъвършенството 
на законодателната база, 
взаимно отричащите се 
действия, разписани в 
законите, тромавостта 
на процедурите, нямаме 
динамика на съществе-
ни регионални проекти, 
които се изпълняват по 
реда, разписан в ЗУТ, за 
изграждане на стопански 
постройки. Единствено 
някои категории сгради 
правят изключение. Поч-
ти на всяко ниво липсва 
контрол върху строите-
лите, които са недобро-
намерени и работят в 
„сивия сектор“. Но това 
не може да се реши от 
главния архитект на мяс-
то.

Каква е тенденцията 

при броя на издаваните 

разрешения за строеж? 

Какъв тип обекти основ-

но се строят?

В Пазарджик като един 
не толкова голям град – 
към момента е около 70 
- 80 хил. души - масово се 
изграждат фамилни сгра-
ди, и то по-скоро се пра-
вят ремонти вътре, над-
граждане или дострояване 
на съществуващи здания, 
обособяване на пристрой-
ки. Другото нещо, което се 
прави, е ограждане. Хората 
в града искат да се ограж-
дат и е тревожна тенден-
цията, че избират плътни 
огради, т.е. има желание за 
капсоловане на мястото, 
където се живее. Ако се 
върнем в историята на ар-
хитектурата, която вече 
никой не учи и не се зани-
мава с нея, огради са се из-
граждали в миналото, пре-
ди 150 години. А конкретно 
на въпроса - издаваме меж-
ду 750 - 800 разрешения за 
строителство в община-
та. Отбелязваме ръст. 
Забелязва се раздвижване 
на интереса на частните 
инвеститори към произ-
водствени средноголеми 
мощности. Имаме един 
завод „Костал“, където и 
проектантът, и строите-
лят са добри. Открихме 
първата и втората част. 
В момента се изграждат 
логистичните центрове и 
общежитията за работе-
щите.

В общините вече се 

подготвят бюджетите 

за следващата година, съ-

ответно и инвестицион-

ните програми. Какви са 

плановете за 2020 г.?

Общината се ръково-
ди от кмета Тодор Попов 

и той най-добре може да 
представи за какво и как 
ще се разходва, като ос-
новните направления са 
залегнали в програма на 
г-н Попов. Един от прио-
ритетите е влагането 
на повече пари в благоус-
тройствената дейност 
в града -  ремонти на 
тротоари, озеленяване и 
чистота. Ние разбираме 
ролята на администраци-
ята в това да поддържа 
населеното място благо-
устроено, чисто и озеле-
нено. Общината работи 
и по европрограмите. Ос-
таналото строителство 
е свързано с интереса 
от страна на бизнеса. 
Той е този, който тряб-
ва да прави инвестиции. 
Ние изграждаме основно 
социална инфраструкту-
ра. Например предстои да 
кандидатстваме за обосо-
бяването и изграждането 
на младежки център. От 
нас се очаква, че ще пре-
доставим един свободен 
терен в центъра на града. 
Сега активно работим по 
този проект.

Какви са най-големи-

те проблеми, свързани 

с благоустрояването на 

града?

Липсата на доста-
тъчно средства. И това 
е затруднение във всички 
общини. По някакъв начин 
трябва да се заделят по-
вече пари. И да се гледа 
комплексно на нещата. Не 
може да се наблегне само 
на пътната инфраструк-
тура, а да се остави обра-
зователната такава. Няма 
как да се заемем с озеле-
няване, а да не погледнем 
какво е състоянието на 
каналите. 

А какви са резулта-

тите от Националната 

програма за енергийна 

ефективност на мно-

гофамилните жилищни 

сгради в Пазарджик?

В момента не се изпъл-
няват дейности по тази 
програма заради липса на 
средства. Но имаме блоко-
ве с подготвени докумен-
ти, с издадени строителни 
книжа. Това е една изклю-
чително добра програма 

за обновяване на стария 
сграден фонд. Ако се вър-
нем назад, тези здания 
бяха част от държавния, 
общинския или ведомстве-
ния фонд. Всички абдикира-
ха от проблемите и прех-
върлиха сградите заедно с 
тях на частните лица. Хо-
рата тогава купиха апар-
таменти на ниски цени, но 
взеха същевременно и го-
леми проблеми, свързани с 
поддържката на съответ-
ните здания. 

Очаквам и се надявам 
програмата за саниране да 
продължи, дори и под дру-
га форма или в друг вид, но 
все пак трябва да е ясно, 
че без активното участие 
на държавата и общини-
те със средства няма как 
нещата да се случат. Тук 
говорим за сграден фонд 
от 70-те и 80-те години 
на миналия век и той няма 
как да бъде поддържан от 
хората.

А какво е състояние-

то на ВиК инфраструк-

турата?

Благодарен съм на 

инженерите, които са я 
изграждали през 60-те и 
70-те години на миналия 
век. Те са я направили из-
ключително качествена и 
издръжлива, независимо от 
експлоатацията й. 

В края на програмен 

период 2014 - 2020 година 

сме. Какви са резулта-

тите от него за община 

Пазарджик и през пред-

стоящата година има ли 

проекти с европейско фи-

нансиране, които трябва 

да стартират?

Резултатите се виж-
дат, ако се разходите из 
града, и те сами говорят 
за себе си. Главният ар-
хитект е една от малко-
то брънки, които са във 
веригата на европейски-
те проекти. Имаме цял 
отдел, който работи по 
това направление. Засега 
са издадени строителни 
разрешения за изграждане 
на център за настаняване 
на безпризорни деца, за 
център за настаняване на 
самотни лица, бездомни, 
живеещи на улицата, кои-
то са избрали този път и 
начин на живот. Очакваме 
от държавата да определи 
приоритетите за период 
2021 - 2027 г., за да знаем 
в каква посока да работим. 
Бюджетът на Пазарджик 
не е толкова голям и ако не 
са средствата по европей-
ските програми, няма да 
видите това, което е гра-
дът в момента. Например 
в рамките на пет години 
израстна нов квартал със 
смесени функции на напъл-
но празно място. Имаме 
и изключително красиви 
сгради в града. 

Една наша инициати-
ва е свързана с вкарва-
нето на сградния фонд 
на бившите ТКЗС-та или 
АПК-та, който се води 
земеделски фонд, към на-
селените места, на чия-
то територия се намира. 
Това са здания, които са 
неизползваеми в момента. 
Идеята ни е за тях да се 
отделят бюджетни сред-
ства, а те впоследствие 
да внасят данъци. В тези 
обекти предлагаме да бъ-
дат изградени малки про-
изводствени зони, основ-
но свързани със селското 
стопанство или съпът-
стващи го дейности като 
консервни производства 
или машино-тракторни 
бази, или пък ремотни дей-
ности за земеделска тех-
ника и други.

Четете ли и какво е 

мнението Ви за в. „Стро-

ител“?

Да, той е като едно звън-
че - отразява и хубавите, и 
не толкова добрите практи-
ки. Трябва да го има. 

Арх. Кръстьо Танков, главен архитект на община Пазарджик:

След Държавен вестник в. „Строител“ е изданието, което се чете най-много от администрацията
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Инж. Жоро Катрафилов, собственик на „Катра Груп“:

„Катра Груп“ откри модерна производствено-административна база в Пловдив

Георги Сотиров 

Екип на вестник „Стро-
ител“ посети модерната 
производствено-админи-
стративна база на „Катра 
Груп“ само няколко часа пре-
ди тя да бъде тържестве-
но открита. Срещнахме се 
със собственика на група-
та „Катра” инж. Жоро Кат-
рафилов, за да ни разкаже 
повече за новия обект и за 
компанията. Дейността 
на двете фирми от група-
та „Катра” – „Катра Трейд” 
и „Катра Стийл”, е изцяло 
в областта на индустри-
алното строителство. 
„Катра Стийл” е специа-
лизирана в производство 
и монтаж на метални кон-
струкции, а „Катра Трейд“ 
- в проектиране и изпъл-
нение на различни видове 
индустриални настилки и 
търговия със строителни 
материали. 

Нашият домакин е ро-

дом от Елена, град с бога-
та история и възрожденски 
дух, където завършва гим-
назия. По-късно се дипломи-
ра като машинен инженер 
във ВМЕИ - София (сега 
Технически университет) 
по специалността „Техно-
логия на машиностроенето 
и металообработващи ма-
шини“. Разпределен е да ра-
боти в института на За-
вода за пишещи машини в 
Пловдив като програмист, 
технолог и конструктор в 
инструменталния цех.

Кариерата му в част-
ния бизнес започва след 
1989 г. с търговия с Русия, 
съдружник е и в дружество-
то „Солвекс - Козметични 
Продукти“. 

През 2004 г. прави първи 

стъпки в областта на 

строителството. 

Историята на „Катра 
Груп“ напомня етапите на 
създаване на сграда, по-

точно промишлен обект, 
какъвто е предметът на 
дейност на „Катра Груп“ по-
настоящем. „Катра Трейд“ 
стартира като търговска 
компания с дистрибуция на 
широка гама продукти за 
строителството. В проце-
са на налагане на изделия-
та на пазара фирмата се 
фокусира предимно върху 
продукти за индустриал-
ни подове и изпълнение на 
такива. „Катра Трейд“ ре-
гистрира също така 

собствена марка сухи 

строителни смеси с високи 

технологични показатели - 

KATRET. 

Само след няколко годи-
ни „върху здравата основа 
на подовете стъпват кон-
струкциите”, както казва 
инж. Катрафилов. Друже-
ството започва произ-
водство и монтаж на ме-
тални конструкции. „Ние 
изготвяме конструкциите, 

доставяме панелите, мон-
тираме и предаваме до 
ключ едно производствено 
хале”, поясни собствени-
кът на „Катра Груп“. „Има-
ме множество реализирани 
сгради, с които се гордеем 
и като изпълнение, и като 
визия. Един такъв пример е 
производствената база на 
„Солвекс - Козметични Про-
дукти“, която е изградена 
съгласно всички европейски 
изисквания и стандарти. 
„Друг такъв обект е голе-
мият търговски комплекс, 
който построихме в Сви-
ленград - близо 7000 кв. м 
РЗП. В момента изпълнява-
ме завод от хранително-
вкусовата промишленост 
в Пловдив с РЗП около 8000 
кв. м“, добави инж. Жоро 
Катрафилов. 

„Катра Груп“ има построени 

обекти в почти цяла Бълга-

рия, в София, Бургас, Варна, 

Велико Търново.

Днес в „Катра Груп“ ра-
ботят около 50 човека. Де-
сет от тях - в централния 
офис, където се админи-
стрира дейността на две-
те фирми, останалите са 
заети в производството 
и монтажа на металните 
конструкции, термопане-
лите, окомплектовката и 
всички съпътстващи стро-
ително-монтажни работи. 
Инж. Катрафилов сподели 
разочарованието си от 
липсата на квалифицирана 
работна ръка. В търсене 
на решение на проблема се 
увенчава с успех опитът му 
за внос на работна ръка от 
чужбина. Собственикът на 
„Катра“ счита, че трудът 
в неговата компания е те-
жък, рисков и високопрофе-
сионален.

Инж. Жоро Катрафилов 

коментира и темата за 
конкуренцията, като той е 
твърдо убеден, че тя е осо-
бено полезна, когато е ко-
ректна, и добави, че вярва 
на своя екип. „Работа има 
за всички, въпросът е в оп-
ита, отговорността и мо-
рала, като „морал” не е ви-
сокопарна фраза”, изтъкна 
той. „Името „Катра Груп“ 
работи за нас и означава 
доверие, отваря врати за 
инвеститорите. Това е 
така, защото когато Жоро 
Катрафилов каже „да“, то 
значи „да“ и нито дума по-
вече или по-малко…“, каза 
още инженерът и подчер-
та, че през всичките тези 
години към „Катра” се от-
насят с респект и чуждес-
транните им партньори от 
Турция, Гърция, Германия, 
Франция, Италия, Люксем-

бург и Русия.
В края на разговора 

отново се връщаме към 
град Елена. От инж. Кат-
рафилов научаваме любо-
питния факт, че неговият 
род произлиза от поп Сава 
Катрафилов, който отда-
вайки живота си на рево-
люционна дейност, се при-
съединява към четата на 
Христо Ботев и произнася 
клетвата на четата при 
стъпването й на Козлодуй-
ския бряг. 

Вечерта с водосвет и 
в присъствието на много 
гости, сред които беше и 
председателят на Област-
ното представителство 
на КСБ в Пловдив Пламен 
Иванов, „Катра Груп“ откри 
новата си производстве-
но-административна база. 
„Иcкaмe нoвият ни „дoм“ 
дa ce пpeвъpнe във визит-
нa кapтичкa нa нaшaтa 
пpoфecиoнaлнa дeйнocт, 
вceки нaш клиeнт дa мoжe 
дa ce дoкocнe дo тoвa, 
кoeтo пpaвим“. Под бурни-
те аплодисменти на при-
състващите на елегантно-
то тържество инж. Жоро 
Катрафилов пожела на 
своите колеги и партньори 
нови професионални успехи.

Останалото – изискан 
коктейл под звуците на из-
пълнения на пиано и пищна, 
запомняща се заря.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

Г-н Лазаров, Вие спе-

челихте трети кметски 

мандат. Дали това има 

връзка с факта, че до-

сега в седемте населе-

ни места на общината 

са постъпили близо 28 

млн. лв. по спечелени 59 

европейски проекта?

Хората, дори да не зна-
ят цифрите, както Вие, 
виждат добре. Ангажи-
рахме се и реализирахме 
много проекти за добрия 
делник на жителите тук – 
изградихме спортни обек-
ти, санирахме училищата, 
детските градини, здрав-
ната служба. А ако погле-
днем в перспектива, мога 
да кажа, че сме готови с 
още 43 проекта за около 
42 млн. лв. и всички те са 
с издадени строителни 
разрешения, преминали 
са съответните съгла-
сувания и сега търсим 
начини за финансиране. 
От професионална гледна 
точка мога да заявя, че и 
малките може да се спра-
вят добре, когато админи-
страцията е отговорна и 
квалифицирана.

Някои от селата - 

Калугерово, Лесичово, 

Памидово, се славят с 

лозовите си масиви. Раз-

витието на винопроиз-

водството обаче също 

се нуждае от инвести-

ции в инфраструктура. 

Така е. Преди години 
унгарци изкупуваха нашия 
памид и каберне като ку-
паж за сухо токайско вино. 
В общината днес има по-
строени две нови винарни 
с прилежащите към тях 
лозя, изградена е фабрика 
за производство на спирт, 
а ние като администра-
ция помагаме на онези, 
които искат да окрупнят 
лозовите или черешовите 
масиви, с които също сме 
известни. 

Да ни кажете някол-

ко думи за това в какво 

състояние е пътната ин-

фраструктура, защото 

частните инвестиции са 

силно зависими от нея? 

При нас голям плюс е, 
че Лесичово се намира 
на стратегическо място 
между столицата и Плов-
див. Имаме бързи връзки 
с областния град Пазар-
джик, както и с Панагюри-
ще и Септември. Всичко 
това определя разпола-
гането на много частни 
фирми, които предлагат 
работа,  заплащането 
расте. Имаме открито финан-

сиране за текущ ремонт 
на уличната мрежа в с. Бо-
римечково.

Сигурно Вашите чи-
татели от големите об-
ластни градове не могат 
и да си представят, че в 
XXI век сме имали села без 
една детска площадка, но 
ние сме особено горди, че 
сега в Щърково, Боримеч-
ково, Калугерово, Церово, 
Памидово и, разбира се, в 
Лесичово съоръженията 
за игра са изградени по 
всички европейски стан-
дарти.

Ще спомена и стро-
ителството на много-
функционални стадиони в 
Калугерово и в Лесичово, 
които отговарят на изис-
кванията на УЕФА. Имаме 
четири футболни отбора, 
които ни популяризират, 
а през лятото всички - и 
местни, и гости, са там.

В последните години 

навсякъде в страната се 

направи много за ренови-

рането на образовател-

ната инфраструктура. 

Как е при Вас?

Трите ни училища са 
изцяло санирани. Отоп-
лителните инсталации 
преминаха на по-евтино и 
екологично гориво, с което 
намалихме близо три пъти 
разходите по издръжката 
им. В с. Церово започнахме 
строителство на спорт-
на площадка с осветление 
и малка трибуна. Изпълня-
ваме проекта „Подобрява-
не на енергийната ефек-
тивност на ОУ „Христо 
Ботев“ в с. Калугерово“ с 
финансовата подкрепа на 
Националния доверителен 
Eкофонд, същото се случ-
ва и в с. Церово, а това 
за малко населено място 
като нашето е голям про-
ект. Подготвяме за осно-
вен ремонт детската гра-
дина в общинския център.

Вашият модел „Дин-

ката” за социално-иконо-

мическа и образователна 

интеграция на уязвими-

те групи в село Динката 

стана национално из-

вестен. Кажете няколко 

думи за него?

Ние сме сред малкото 
общини в България, които 
успяха да защитят такъв 
много труден и изпълнен 
с  предизвикателства 
проект. Той е по интег-
рирана схема, т.е. между 
две оперативни програ-
ми – ОП „Наука и образо-
вание за интелигентен 
растеж“ и ОП „Развитие 
на човешките ресурси“. 
Наши партньори са непра-
вителствени организации, 
училище, министерства и 
институции. За мен е из-
ключително важно, че ро-
дителите, към които той 
е ориентиран, са много 
щастливи, защото деца-
та им ходят с удоволст-
вие на училище. Всеки ден 
те имат различни зани-
мания, които посещават 
с интерес. Предстои да 
оборудваме фитнес зала и 
да дообзаведем лекарския 
кабинет. 

 Лесичово се утвър-

ди и като лидер на те-

риторията на ВиК – Па-

зарджик, по степен на 

реконструкция на улич-

ната водопроводна мре-

жа през последните две 

години. Това означава 

ли, че наболялата тема 

за недостиг на питейна 

вода не е актуална при 

Вас?

Ние сме лидер не само 
в областта, а и в Бълга-
рия. Изградихме изцяло 
нова мрежа в Лесичово и 
в Церово, в Боримечково е 
готова на 50%, в Динката 
- на 75 %. 

Последните две годи-
ни успяхме да завършим и 
проекта „Реконструкция 
и рехабилитация на въ-
трешната водопроводна 
мрежа на с. Памидово с 
дължина от 9950 м“, кой-
то беше финансиран от 
Предприятието за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да ( ПУДООС).

Предстои ни да подме-

Серьожа Лазаров, кмет на Лесичово: 

Постепенно се решават проблемите по водопроводната мрежа

Снимки авторът



СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ 17петък, 6 декември 2019 Ñòðîèòåë

ним тръбите в Калугеро-
во, Щърково и останала-
та част от Боримечково, 
като за целта имаме из-
готвени и одобрени про-
екти със съответните 
разрешения за строеж. В 
момента проучваме раз-
личните възможности за 
финансиране, а аз се надя-
вам хората да запомнят 
моя трети кметски ман-
дат именно с това, че във 
всички населени места 
на общината водата ще 
тече по нови водопроводи. 

Тук само ще информирам, 
че ние пием отлична вода, 
която идва благодарение 
на каскадата „Белмекен - 
Сестримо“…

Да коментирате До-

говор №26/AMB/CIT/2019, 

сключен между Посол-

ството на Франция в 

България и община Леси-

чово? 

Вие сте добре инфор-
миран… По цитирания 
договор разработихме 
проект за внедряване, до-
кументиране и вътрешен 
одит на Система за енер-
гийно управление в адми-
нистративните сгради, в 
съответствие с между-
народния стандарт ISO 
50001:2011. Финансиране-
то беше от Френското 
посолство в България, 
като след изпълнението 
му получихме и приза „Еко-
община 2019.“ 

Какво още да очакват 

хората по отношение на 

проекти с външно фи-

нансиране?

Вече споменах, че има-
ме 43 идеи, които са в го-
товност за стартиране 
на строителството… 
По тези за реконструк-

ция и рехабилитация на 
улици и тротоари като 
първи етап ще се рабо-
ти в Церово, Калугерово, 
Динката, Боримечково и 
Лесичово. Ще извършим 
реконструкция на спорт-
ната площадка в училище-
то в Церово. Готови сме 
да обновяваме паркови 
територии в Калугерово 
и в Церово. Предстояща е 
рехабилитацията на улич-
ното осветление на Калу-
герово. През този мандат 
ще направим и уличното 

осветление с LЕD лампи, 
ще изградим видео наблю-
дение в селата.

К а т о  о б щ и н а  п о д 
10 000 жители през на-
стоящия програмен пе-
риод останахме недопус-
тими за финансиране по 
много програми, защото 
както знаете, директи-
вите на ЕС бяха насочени 
за работа в големите гра-
дове, като не се взе под 
внимание фактът, че мал-
ките на 100% са зависими 
от външно финансиране. С 
нашия бюджет ние и една 
улица не можем да напра-
вим като хората. Казвам 
това неслучайно! Ако ис-
каме българските села да 
заприличат примерно на 
тези в Германия, то е ло-
гично, след като свършим 
дейностите по подземна-
та инфраструктура, да 
можем да асфалтираме, 
да сменим тротоарите и 
бордюрите, да озеленим.

Ще изброя някои от по-
големите ни предстоящи 
проекти - „Реконструкция 
и рехабилитация на въ-
трешната водопроводна 
мрежа в с. Боримечково“ 
с проектирана дължина 
от 3068 м, „Доизграждане 
на вътрешната водопро-

водна мрежа на с. Лесичо-
во” с дължина от 3959 м, 
„Реконструкция и рехаби-
литация на вътрешната 
водопроводна мрежа в с. 
Щърково“ с проектирана 
дължина от 11387 м, „Ре-
конструкция, рехабили-
тация и доизграждане на 
вътрешната водопровод-
на мрежа и изграждане 
на главни колектори за 
дъждовни води в с. Калу-
герово” и „Доизграждане, 
реконструкция и рехаби-
литация на вътрешната 

водопроводна мрежа на 
с. Динката“ с дължина от 
3429 м. 

Готови сме и за осно-
вен ремонт на 12 общест-
вени сгради. Става дума 
за читалищата в Бориме-
чково и Щърково, както и 
за доставка и монтаж на 
сценично оборудване на 
читалищата в Динката, 
Лесичово, Церово и Калу-
герово, за реконструкци-
ята на сградата на музея 
в общинския център и 
ремонт на къща-музей в 

с. Динката.
Свързани със строи-

телния бизнес са и дей-
ности по изграждането 
на информационен цен-
тър, ремонта на здравна 
служба в Церово, на кмет-
ството и на физкултурния 
салон в Калугерово.

Община Лесичово има 

добре развита мрежа 

от социални услуги на 

своята територия. Това 

предполага и постоянна 

грижа за сградния фонд, 

за околните простран-

ства? 

Смея да твърдя, че 
наистина успяваме да 
създадем много добри ус-
ловия за живот на всички 
групи наши съграждани. 
През пролетта на 2019 г. 
със собствени средства 
направихме ремонт на два 
от центровете за наста-
няване от семеен тип за 
деца без увреждания и на 
Центъра за обществена 
подкрепа. В едната сгра-
да обособихме самосто-

ятелни стаи за децата 
и кабинети за специа-
листите.  Подменихме 
старите амортизирани 
и неработещи тръби на 
парното. На места мон-
тирахме нова дограма и 
соларни устройства за 
топла вода. Също така 
тази година преобрази-
хме кухненския блок на 
Дома за пълнолетни с фи-
зически увреждания. От 3 
години отоплението е на 
пелети, което доведе до 
икономии.

Забелязах, че рекул-

тивирате старото депо 

за твърди битови отпа-

дъци. 

В момента се извърш-
ва техническа рекул -
тивация, следва биоло-
гичната, която включва 
изпълнението на комплекс 
от агрохимически, тех-
нологични и мелиоратив-
ни мероприятия. Става 
въпрос за обработване 
на почвата, брануване, 
наторяване, затревяване 
за създаване на по-добър 

микроклимат и по-добра 
устойчивост на терена. 
Знаете, че всичко това ни 
беше наложено с европей-
ска директива. 

Сега ние ползваме 
регионалното депо край 
Пазарджик, където сме 
акционери, но сметките 
показват, че досегашните 
данъци не могат да покри-
ят разходите и трябва да 
увеличим ставките, което 
няма да е много приемли-
во за гражданите… Само 
като пример ще дам ци-
фрите, които са красноре-
чиви. Ако за сметта преди 
отиваха към 100 хил. лв. 
разходи годишно, то сега 
харчим 250 хил. лв., а до-
година очаквам тази сума 
да е над 400 хил. лв. 

Това са огромни суми 
не само за малките об-
щини. Разбира се, търсим 
някакви решения – сепари-
раща или компостираща 
инсталация, балировъчна 
машина или нещо друго, с 
което да намалим нато-
варването на камионите 
и честотата на пътува-
нето им до регионалното 
депо, но това няма как да 
стане с магическа пръч-
ка…

Малко негативен е 

този завършек на интер-

вюто ни, г-н Лазаров… 

И за да не е така, ще Ви 

помоля да разкажете как 

си представяте един не-

обикновен ден от бит-

ността Ви на кмет? 

Хм, необикновен въ-
прос! Представям си един 
слънчев зимен ден, празник 
на площада, където хора-
та са излезли пременени, 
но и топло облечени. Духо-
вата музика свири и всеки 
е заедно със семейството 
си, разлива се прекрасно-
то вино на местните ло-
зари и винари. Някои от 
малките мандри са изло-
жили сирена и кашкавали, 
има различни сувенири 
от тукашни майстори… 
Фолклорните ни състави 
създават настроение, а 
самите хора, оценявайки 
изобилието, са щастливи.

Е, струва си в такъв 
ден да се замислиш кой 
си ти, какви са целите в 
живота, какви са житей-
ските ти принципи и ако 
отговорите те задово-
ляват, да си кажеш, че 
„не си живял напразно…”, 
по стиха на Иля Велчев в 
изпълнение на легендата 
Емил Димитров.

Приключва техническата 

рекултивация на старото 

сметище

Новият стадион в общинския 

център

Реновираните читалища в 

с. Калугерово и в с. Церово
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Бъдещият изпълнител ще трябва да изготви най-малко три варианта 
за трасе на магистралата

Десислава Бакърджиева 

В Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) бяха отворени подадените 
оферти в обществената поръчка за 
разработването на разширен идеен 
проект с извършване на пълни инже-
нерно-геоложки проучвания и изгот-
вяне на подробен устройствен план 
на АМ „Черно море“. Индикативната 
стойност на търга е 14,4 млн. лв. без 
ДДС. В него се състезават 9 канди-
дата. Това са: Обединение „ППМ-Ий 
Кей Джей“ с участници „Проджект 
Планинг енд Мениджмънт“ ООД и 
„Ий Кей Джей България Кънсълтинг 
Енджиниърс“ ЕООД; Обединение „Ав-
томагистрала Черно море 2019“, 
в което са „Инжконсултпроект“ 
ООД и „Виа-План“ ЕООД; „Рутекс“ 
ООД; „Пътпроект“ ЕООД; „Пътпро-
ект 2000“ ООД; „Свеко Енергопро-
ект“ АД; „Илия Бурда“ ЕООД; ДЗЗД 
„Транслогистика“ с партньори „Тран-
сконсулт-22“ ООД и „Логистика 21“ 
ЕООД; ДЗЗД „Екип Проект АМ Черно 
море“, съставено от „Проес Консул-
торес“ АД, „Пи Ес Консулт“ ЕООД и 
„Капитал Уотър Системс“ ЕООД.

Бъдещият изпълнител ще трябва 
да разработи най-малко три вариан-
та за трасе на автомагистралата, 
както и да проучи възможностите 
за изграждането на връзки с курорт-
ните градове и комплекси посред-
ством съществуващите пътища. 
Предвижда се проектната скорост 
да бъде 120 км/ч. АМ „Черно море“ ще 

е с габарит 27 м, с по две активни и 
една аварийна лента във всяка посо-
ка на движение. Поръчката включва 
извършване на инженерно-геоложки 
и геодезически проучвания на бъ-
дещото трасе, разработване на 
проектни решения за изграждането 
на големите мостови съоръжения, 
виадукти, надлези, подлези, тунели 
и пътни възли, ландшафтно оформ-
ление, изготвяне на мерки по опазва-
не на околната среда и на подробен 
устройствен план. От АПИ уточня-

ват, че срокът за изпълнение 
е 365 календарни дни, който 
включва само времето за 
проектиране, без това за 
преглед на разработката, 
организиране и провеждане 
на заседания на Експертния 
технико-икономически съвет 
към Агенция „Пътна инфра-
структура”, както и провеж-
дането на процедури по реда 
на Закона за опазване на окол-
ната среда.

Предвижда се трасето 
на АМ „Черно море“ да започ-
ва при бъдещата връзка с АМ 
„Хемус“ в района на с. Слънче-
во, да пресича Варненското 
езеро в най-тясната му част 
при Белослав, да се свърже 
със съществуващата част 
от АМ „Черно море“ при с. 
Приселци и да направи връз-
ка с края на АМ „Тракия“ при 
кв. „Ветрен“ на Бургас. „Из-

граждането на АМ „Черно море“ ще 
завърши автомагистралния пръс-
тен на страната, което е една от 
дългосрочните стратегически цели 
на АПИ. Свързването на основните 
пътни направления на Северна и 
Южна България – АМ „Хемус“ и АМ 
„Тракия“, ще подобри достъпа на 
международния транзитен трафик 
до двете най-големи пристанища - 
Варна и Бургас, и на туристическия 
поток до цялото Черноморие“, посоч-
ват от АПИ.

Кметът на община Пловдив Здравко Димитров и об-
ластният управител Дани Каназирева инспектираха 
строителството на новото кръгово кръстовище на 
пътя Асеновград – Пловдив. На проверката бе устано-
вено, че обектът се изгражда с ускорени темпове и се 
изпреварват предварителните графици. Според доклада 
на директора на ОПУ – Пловдив, Пламен Райчев дейност-
ите са реализирани на над 50%. В случай че времето 
се задържи хубаво, изпълнителите ще приключат до 3 
месеца. Междувременно Здравко Димитров ще предло-
жи на Общинския съвет да бъде осигурено финансиране 
за изграждане на осветление на кръговото, за да се 
гарантира неговата безопасност. „Този проект е един 
от най-важните за Пловдив, защото ще помогне изклю-
чително много за разтоварването на трафика в града“, 
заяви кметът Димитров. 

„Използва се хубавото време и се прави всичко въз-
можно съоръжението да се изгражда бързо при висока 
мобилизация на екипите. Има видим напредък за един ме-
сец“, коментира Дани Каназирева. Двамата със Здравко 
Димитров обсъдиха и следващите етапи на строител-
ството на участъка от републикански път II-56 Брезово 
– Пловдив – II-86, от км. 90+000 до км. 102+820, който 
наскоро беше обявен от правителството за национален 
обект.
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Близо 1,5 млн. лв. от ОПРР ще бъдат вложени в реконструкция на областната дирекция на МВР във Варна
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на вътрешните 
работи Младен Маринов откри 
обновената сграда на Районно-
то управление на полицията в 
гр. Елена. Той преряза лентата 
заедно с кмета на града инж. 
Дилян Млъзев и посочи, че за ре-
конструкцията МВР е отпусна-
ло 800 хил. лв. от капиталовите 
разходи на ведомството. Ма-
ринов подчерта, че това е една 
от най-добрите инвестиции на 
министерството, защото Ра-

йонното управление обхваща 
градовете Елена и Златарица и 
145 села с обща територия от 
894 кв. км и население повече от 
15 хиляди души.

Зданието е общинско, стро-
ено преди повече от сто години, 
в определен период от време е 
функционирало като детска гра-
дина, а след решение на ОбС е 
било предоставено на МВР, при-
помни кметът инж. Дилян Млъ-
зев. Той уточни, че сега в него 
са създадени всички условия за 
добро обслужване на граждани-
те и за работата на служите-
лите на МВР.

Междувременно стана ясно, 
че близо 1,5 млн. лв. ще бъдат 
вложени в обновяване сграда-

та на дирекцията 
на полицията във 
Варна. Ръководи-
телят на проекта 
Десислава  Цве -
танова съобщи, 
че средствата са 
осигурени от Опе-
ративна програма 
„Региони в растеж“ 
(ОПРР), а основен 
бенефициент е об-
щината. Партньори 
са МВР и Държавна 

агенция „Технически операции“, 
които осигуряват 250 500 лв.

Обектът там е строен през 

1932 г. и е паметник на култура-
та. През 70-те години на мина-
лия век към сградата са издигна-
ти три пристройки. Проектът 
предвижда да бъдат подобрени 
енергийните им характерис-
тики с подмяна на дограма и 
полагане на хидро-, паро- и то-
плоизолации, със запазване и об-
новяване на фасадните части. 
Ще бъдат направени и леки въ-
трешни ремонти.

По време на СМР, които ще 
продължат около година, ще 
бъде създадена организация да 
не се прекъсва работата на ди-
рекцията на МВР.

Общинският съвет в Бургас е одобрил 
вътрешни промени в бюджета за 2019 г., с 
които намалява средствата за външни ус-
луги и ги насочва към нереализирани про-
екти. 100 хил. лв. се отделят за подмяна 
на осветителни тела в жк „Меден рудник” 
и жк „Изгрев”. От пресцентъра съобща-
ват, че сериозен ресурс е необходим и за 

подмяна на парковата мебел, съоръжения 
и озеленяване – 400 хил. лв. Осигуряват се 
и средства на ОП „Общински имоти” за 
ремонти – 60 хил. лв. за ОУ „Васил Левски” 
в Българово, 30 хил. лв. за ДГ „Делфин”.

С 1,1 млн. лв. се намаляват разходите 
в капиталовата програма заради забавени 
обществени поръчки.

Стартира строителството на до-
веждащ водопровод от язовир „Среченска 
бара“ до Враца. Той е част от интегрира-
ния проект за воден цикъл на града - втора 
фаза. Символичното начало на дейностите 
бе дадено от кмета на община Враца Ка-
лин Каменов, областния управител Мали-
на Николова и Гергана Ангелова, предста-
вляващ консорциума „МС – Техно - Хидро“, 
който ще извърши строително-монтажни-
те работи. В проекта ще бъдат вложени 
46 338 270 лв.

Тръбите са с обща дължина 33 км на те-
риторията на областите Враца и Монтана. 
Трасето преминава през повече от 480 имо-
та частна, общинска и държавна собстве-
ност, намиращи се в общините Берковица, 
Вършец, Криводол и Враца. Изграждането на 
довеждащия водопровод трябва да завърши 
до края на 2021 г. 

Общата финансова рамка на интегрира-
ния проект, който се изпълнява с подкрепата 
на Оперативна програма „Околна среда“, е 
над 114 млн. лв.

Пореден проект за подобряване на 
градската среда започва в Свиленград. С 
549 245 лв. в зелена зона с детски екокътове 
и терени за отдих ще бъде превърнат пар-
кът „Сухата река“ между ул. „Васил Левски” и 
ул. „Хр. Шишманов”. Ремонтите са част от 
проекта  Green Urban Territory - better place to 

live, в който си партнират четири общини 
от България и Гърция, които разделят 1,140 
млн. евро. 

За дейностите в Свиленград е обявена 
обществена поръчка, като кандидатите 
трябва да подадат документи до 16 декем-
ври. Срокът за изпълнение е 180 дни.

„ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия” е инвестирало 4 млн. лв. 
в монтирането на автома-
тизирани съоръжения по елек-
троразпределителната мрежа 
през 2019 г. Компанията е ин-
сталирала близо 270 устрой-
ства, които ще спомогнат за 
много по-бързата реакция на дружеството 
при възникване на евентуални аварии. 

 „Автоматизацията на мрежата води 
до редица облекчения. Пример в това отно-
шение е автоматичното секциониране на 
електропроводите на отделни зони, което 
дава възможност за отделяне на авариралия 
участък в рамките на няколко минути, като 
по този начин по-голямата част от клиенти-

те, захранвани от него, остават 
незасегнати, докато повредите 
се отстраняват“, каза Васил Ва-
силев, директор „Експлоатация и 
поддържане” в „ЧЕЗ Разпределе-
ние България”. 

Автоматизираните устрой-
ства, които компанията мон-

тира, са кабелни и въздушни сигнализатори, 
мощностни разединители и реклоузъри. Само 
за последните две години и половина инвес-
тицията в този тип съоръжения възлиза на 
11 млн. лв. Развивайки автоматизацията на 
електроразпределителната мрежа, „ЧЕЗ Раз-
пределение България” стартира и модерниза-
цията на възлови станции на територията, 
обслужвана от дружеството.
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и Перник. Вестник „Стро-
ител“ бе медиен парт-
ньор на форума. Събитие-
то откри председателят 
на КЗД доц. д-р Ана Джу-
малиева, която заяви, че 
има изключително много 
дискриминационни проя-

ви и неравно третиране 
при упражняване правото 
на труд. Те са свързани с 
вида образование, раз-
лично заплащане за ра-
вен труд, изисквания по 
отношение на пол, години 
и прочие. „Всичко това ни 
мотивира да реализираме 
този проект“, поясни доц. 
Джумалиева. Тя допълни, 
че КЗД развива между-
народна дейност, като 
специалисти от комиси-
ята участват в различни 
работни групи в Европа. 
„Само две държави – Шве-
ция и Малта, имат сери-
озни закони по отноше-
ние на дискриминацията 
на пазара на труда. Ние 
също трябва да защитим 
нашето място в тази 
проблематика“, завърши 
доц. Ана Джумалиева.

След това зам.-пред-

седателят на КЗД доц. 
д-р Баки Хюсеинов пред-
стави самия проект, а 
доц. Джумалиева изнесе 
лекция на тема „Закон 
за защита от дискрими-
нация – общи положения 
и обхват на специална-
та защита на закона“, 
по който стана оживена 
дискусия.

Участниците в семи-
нара бяха запознати и 
със специфичните аспе-
кти на производството 
за защита от дискрими-
нация, кои са уязвимите 
групи на пазара на труда 
и с позитивни мерки за 
предотвратяване на не-
равенството и недопус-
кане на дискриминация 
на работното място, с 
аспектите на равния 
достъп за хората с ув-
реждания и др. 

Георги Сотиров

В Банско се прове-
де обучителен семинар 
по проекта „Противо-
действие на дискрими-
нацията на пазара на 
труда“. Той се изпълнява 

от Комисията за защи-
та от дискриминация 
(КЗД) с финансиране по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешки-
те ресурси 2014 – 2020“, 
съфинансирана от Ев-
р о п ей с к и я  с о ц и а ле н 

фонд.  Неговата цел е 
систематизирането на 
практики за равни въз-
можности и недискрими-
нация с цел насърчаване, 
институционализиране и 
сертифициране на поли-
тиките в тази област 
на работното място. В 
рамките на проекта КЗД 
е изготвила национални 
стандарти и примерни 
вътрешни правила за ра-
ботодатели и процедура 
за сертифициране.

Семинарът беше ор-
ганизиран за работо-
датели и експерти от 
общините, осъществя-
ващи дейността си на 
територията на Югоза-
паден район за планиране, 
включващ администра-
тивните области София 
(столица) ,  Софийска, 
Кюстендил, Благоевград 

Доц. д-р Ана Джумалиева - 

председател на КЗД

Част от участниците в семинара

Снимки авторът

Екипът на в. „Строител“ получи сертификати за участие в събитието

Емил Христов
Ренета Николова

Обучителен двудневен 
семинар на тема „Анти-
корупция и отнемане на 
незаконно придобитото 
имущество в полза на дър-
жавата – законодателство, 
правоприлагане и граждан-
ски мониторинг“ се проведе 
в Боровец. Организатор на 
събитието беше Асоциация 
„ФОРУМ“. Нейн председател 
е Мария Карагьозова, която 
е и председател на Граж-
данския съвет към Висшия 
съдебен съвет. Сред лекто-
рите и официалните гости 
на събитието бяха Трифон 
Трифонов, юрист и експерт 
по антикорупция, съдиите 
Пламен Панайотов, Галя Ге-
оргиева, Вилислава Ангело-
ва, Емил Желев и прокурор 
Сийка Милева, говорител на 
Специализираната прокура-
турата.

След форума участници-
те от медиите, сред които и 
прокуристът и главен редак-
тор на вестник „Строител“ 
Ренета Николова и трима 
журналисти от медията, 
получиха сертификати за 
завършено обучение по нор-
мативната база, касаеща 
превенцията и противодей-
ствието на корупция. 

„Семинарът е насочен 
към неправителствените 
организации и журналисти-
те, които работят и пишат 
по темата корупция и анти-
корупция. За нас те са една 
много важна част от обще-
ството, тъй като формират 
до голяма степен общест-
веното мнение и нагласи 
спрямо политиките, които 
осъществява Комисията за 
противодействие на коруп-
ция и отнемане на незаконно 
придобитото имущество“, 
заяви в началото на събити-
ето Мария Карагьозова. Тя 
разказа за дейността на ГС 
към ВСС и представи специ-
ално изготвен за целите на 
форума наръчник. Той е раз-
работен в рамките на про-

ект, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „До-
бро управление“, съфинанси-
рана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален 
фонд. „Наръчникът е с прак-
тическа насоченост. Разра-
ботен е от водещи българ-
ски юристи – магистрати, 
работещи активно по тема-
та и разполагащи с богата 
професионална практика“, 
завърши още Карагьозова. 

Първи лектор на обу-
чителния семинар беше 
юристът Трифон Трифонов. 
Той говори за новия Закон 
за противодействието на 
корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото 
имущество (ЗПКОНПИ). „Този 
Закон е изключително нужен 
на държавата, защото съз-
дава гаранции, че лицата, 
заемащи висши публични 
длъжности, изпълняват пра-
вомощията или задължения-
та си честно и почтено при 
спазване на Конституцията 
и законите“, заяви Трифонов 
и допълни, че около 80% от 
препоръките, които Комиси-
ята за противодействие на 
корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото 

имущество е направила по 
отношение на законопроек-
тите на изпълнителната 
власт, са били приети. 

Той даде и добър пример 
с проект на Комисията за 
противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото иму-
щество, чрез който близо 
180 деца са получили медали 
за почтеност, след като са 
преминали обучение за пре-
венция на корупцията. „Учас-
тниците бяха от Перник и 
Костинброд, като целевата 
група беше деца от предучи-
лищните групи на детските 
градини“, посочи още Трифо-
нов и обясни, че инициатива-
та се е радвала на сериозен 
интерес.

Основна тема по вре-
ме на втория ден на фору-
ма беше правоприлагането 
и съдебната практика на 
Специализирания наказате-
лен съд по темата „Антико-
рупция и отнемане в полза 
на държавата на незаконно 
придобито имущество“.

Интервю с Трифон Трифо-
нов, юрист и експерт по ан-
тикорупция, четете в след-
ващ брой на в. „Строител“.

Мария Карагьозова, председател на Гражданския 
съвет към Висшия съдебен съвет: 

Съдия Пламен Панайотов: 

Щастлива съм, че за 
четвърти пореден път 
организираме този семи-
нар. Темите всеки път са 
аналогични. Първоначал-
но два пъти ние събрахме 
представители на непра-
вителствения сектор, ос-
новно организации, членове 
на Гражданския съвет към 
ВСС. След това поканихме 
журналистите, които ра-
ботят или се интересуват от темата 
корупция и антикорупция.

До този момент мога да кажа, че при-
състващите се интересуват главно за 
гражданската конфискация. Това е тема, 
която не е много ясна не само за жур-
налистите, но и за и широката общест-
веност, така че е нормално тя да буди 
най-много въпроси и интерес.

В България за първи път се прие Ан-
тикорупционен закон през 2018 г. Той 
беше чакан дълго време. В него е описано, 
че обхваща лицата, заемащи висши пуб-
лични длъжности. Законът касае всеки 
един наш сънародник и се отнася както 
до гражданската конфискация по ГПК, 
така и за тази по Наказателния кодекс.

Гражданският съвет към ВСС съ-

ществува вече осем години. 
През 2020 г. предвиждаме 
да имаме и съпредседател, 
който да е представител 
на Висшия съдебен съвет. 
Това ще е от изключително 
голяма полза за всички наши 
членове. Структурата ни 
работи в областта на съ-
дебната власт и съдебната 
система. Тя се състои от 
19 организации, сред които 

са Камарата на следователите, Асоциа-
цията на прокурорите, Сдружението на 
държавните съдебни изпълнители, Съюз-
ът на юристите. 

На последното ни заседание през де-
кември се надявам да приемем и още два-
ма нови членове. Ще набележим и индика-
тивен план за работата ни през 2020 г. 
Тук искам да добавя, че всеки един наш 
член има различни приоритети и те са 
свързани с професионалната общност 
или областите, в които са заложени ней-
ните цели. Предлагат се теми, които са 
тясно свързани с профила на самата ор-
ганизация. Съдиите повдигат проблеми 
пред ВСС, които касаят тяхната атес-
тация, прокурорите набелязват своите 
въпроси, които съществуват в гилдията.

Непрекъснато се уве-
личава броят на делата 
за корупция по високите 
етажи на властта, които 
разглежда Специализи-
раният наказателен съд. 
Срещу все по-високопос-
тавени длъжностни лица 
Прокуратурата повдига 
обвинения, а те сядат на 
подсъдимата скамейка. Тук искам да 
припомня, че тези дела се гледат от 
Специализирания съд от 2017 г., след 
като парламентът прие законодателни 
промени в тази посока. 

До края на 2018 годи-
на делата бяха 25, а към 
днешна дата – над 50. 
Практиката показва, че 
тези, които са свързани с 
по-малък брой подсъдими, 
приключват за период от 3 
до 6 месеца. Съответно се 
обжалват пред по-горната 
съдебна инстанция. Има 

такива, които са свързани с обвинения 
на министри и заместник-министри, 
разгледани са на първа и втора инстан-
ция и вече са във Върховния касационен 
съд. 

Снимки Емил Христов



21НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕпетък, 6 декември 2019 Ñòðîèòåë

Доц. д-р Александра Иванова, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“:

Георги Сотиров

Доц. Иванова, извест-

но е, че през 2006 г. е от-

крит Архитектурният 

факултет на ВСУ „Л. Ка-

равелов“. Какви специали-

сти подготвяте в трите 

му катедри и колко са се 

дипломирали за изминали-

те 13 години?

Архитектурният факул-
тет извършва обучение за 
придобиване на образова-
телно-квалификационната 
степен „магистър” по спе-
циалността „Архитекту-
ра”, „бакалавър” по специ-
алността „Строителство 
и архитектура на сгради и 
съоръжения“, както и в най-
високата образователна и 
същевременно научна сте-
пен „доктор“. 

От 2010 г. насам са се 
дипломирали 464 магистри 
по архитектура, 116 бака-
лаври инженер-архитекти, 
както и 16 магистри в 
специалностите „Дизайн“, 
„Урбанизъм“ и „Опазване на 
архитектурното наслед-
ство“. Последното число 
е малко, тъй като над-
строечни магистратури 
предлагаме от няколко го-
дини и очакваме броят на 
дипломираните магистри 
да нараства. Хубавата 
новина е, че докторските 
програми във факултета 
са акредитирани с висока 
оценка през 2019 г., радват 
се на добър прием и вече 
имаме успешно защитили 
докторска степен колеги. 
За толкова кратък срок, 
предвид капацитета на 
нашето училище - прием с 
държавна поръчка около 50 
души на година, смятам, че 
може да се поздравим с ре-
зултатите.

Представете накрат-

ко трите катедри във фа-

култета?

Това са „Градоустрой-
ство, теория и история на 
архитектурата“ (ГТИА), 
„Сградостроителство и 
архитектурни конструк-
ции“ (САК) и „Информати-
ка, визуални изкуства и 
комуникации“ (ИВИК). Вся-
ка от тях е специализира-
на върху преподаването 
на конкретни дисциплини, 
свързани с учебните пла-
нове на студентите. В 
ГТИА се изучават „Теория 
и история на архитекту-
рата“, „Градоустройство“, 
„Териториално устрой-
ство“, „Опазване на архи-
тектурното наследство“, 
„Жилищни сгради“, „Аграр-

ни и промишлени сгради“, 
„Обществени сгради“, „Ин-
териор“, „Дизайн“ и други. 
В САК са включени пред-
мети като „Сградострои-
телство”, „Архитектурни 
конструкции“, „Техническо 
чертане”, „Енергоефектив-
на архитектура“ и т.н. Тези 
две катедри, макар и про-
филирани, се допълват и в 
някои случаи преподавате-

лите обучават студенти-
те в дисциплини от друга 
катедра, тъй като имат 
многопрофилна подготов-
ка и богат разнопосочен 
опит. ИВИК е съставена 
от специалисти в област-
та на информатиката, из-
куствата и чуждите езици. 

ГТИА, САК и ИВИК ра-
ботят по индивидуалните 
си годишни планове, но об-
щите катедрени съвети 
са честа практика, тъй 
като решават въпроси, 
касаещи интересите на 
целия факултет. Учебната 
и научна дейност са така 
свързани, че изискват по-
стоянни срещи и като 
цяло – колективна работа. 
Факултетът разполага 
с потенциал както за по-
тясно специализираните 
и основни предмети, така 
и за по-общообразовател-
ните. Вярваме, че като 
професионалисти предос-
тавяме широка гама от 
компетентности и умения, 
адресирани към знанията, 
които студентите трябва 
да получат в синхрон с из-
искванията на Наредбата 
за обучението по архитек-
тура в България.  

Ръководител на кате-

дра „Градоустройство, 

теория и история на ар-

хитектурата“ е самият 

ректор на ВСУ „Л. Караве-

лов“…

Колкото по-висока е 
професионалната квалифи-

кация и опит на един препо-
давател, толкова по-поле-
зен е той за студентите. 
Смятам, че случаят е точ-
но такъв. Проф. Борисов 
има богата и многостран-
на градоустройствена и 
архитектурна практика, но 
може би по-важното в пре-
подаването е увлекателни-
ят и диалогичен подход към 
студентската аудитория. 
Професорът може да споде-
ли дългогодишния си опит 
в екипната работа, задъл-
бочени познания върху зако-
новата уредба в областта 
на архитектурата и стро-
ителството, както и много 
други страни от професио-
налната практика. Негови-
те проекти и реализации 
стават част от учебните 
задания и илюстрират ка-
чеството на добрите прак-
тики у нас. 

Друга  съществена 
част в работата му с мла-
дежите е мотивирането 
и подготовката, която 
им дава за участия в сту-
дентски и професионални 
конкурси, а това може би 
най-добре ги ориентира за 
естеството на бъдещата 
им архитектурна практика. 

Самата Вие сте завър-

шила Националната худо-

жествена академия и сте 

магистър на изкуствата. 

Пътят на свободния тво-

рец до административния 

живот на Архитектурния 

факултет е труден, а 

може би и трънлив?

Аз съм завършила спе-
циалност „Керамика“ в Ху-
дожествената академия. 
Много пъти сама съм се 
учудвала на превратнос-
тите в живота си, както и 
на пътищата, по които съм 
преминала и продължавам 
да вървя. Мисля, че е въпрос 
на лично предизвикател-
ство, кураж и желание да 
се поеме отговорност. За 
мен е чест да бъда избрана 
от колегите си за декан на 
Архитектурния факултет. 
Опитвам се да бъда от пол-
за както за интересите на 
факултета и развитието 
на цялото училище, така 
и персонално да помагам в 
реализацията на възмож-
ностите на всеки колега, 
студент или служител.  

Понякога много ми 
липсва професионалната 
работа, макар че активно 
се занимавам в областта 
на фасадната мозайка и 
скулптурата. Старая се да 
се развивам, защото това 
е пътят да си полезен на 
себе си и студентите и 
да разширяваш кръгозора 
на интересите им. Засега 
е така, надявам се, че ще 
дойде ден, когато ще мога 
да отделям повече време 
на проектите си. Работя 
с глина и си мисля, че не 
съм чак толкова далеч от 
архитектурата. Доказано 
е, че в античността първи-
те майстори на керамични 
изделия са жените, а ако е 

така, защо те като про-
изводители на глинените 
строителни компоненти да 
не са били и първите сгра-
достроители? Интересни 
връзки и предположения 
винаги могат да се наме-
рят… 

В и е  с т е  ак т ив ен 

участник в научноизсле-

дователски проекти.

Научноизследовател-
ската дейност във факул-
тета има добри традиции 
и интересни постижения. 
Всяка година се провежда 
конкурс за разработване 
на проекти от колективи 
на преподаватели, докто-
ранти и студенти за на-
учни изследвания във ВСУ 
„Л. Каравелов“ със сред-
ства, целево финансирани 
от държавния бюджет. За 
мен лично това е възмож-
ност да се материализи-
рат идеи, да се изследват 
области от архитектур-
ната и художествената 
практика, да се приобщят 
младите колеги към научна-
та работа. Плод на такива 
проекти могат да бъдат 
семинари, публикации и из-
ложби, които да задълбочат 
познанията в конкретна 
област, както и да се попу-
ляризират постиженията 
на изследователските еки-
пи на училището. 

Друга полезна страна 
са издадените учебни посо-
бия по научноизследовател-
ски проекти, които директ-
но се интегрират в учебния 
процес. Аз лично съм част 
от авторски колективи на 
няколко учебника, от които 
мога да спомена „Трансфор-
мация на куб“, „Триизмерни 
мрежи и релефи с основа 
квадрат“, които от няколко 
години са важни пособия за 
изучаване на дисциплината 
„Архитектурно моделиране 
и макетиране“.

Какво може да кажете 

за партньорствата на 

ВСУ с други университе-

ти, включително по про-

грама „Еразъм +“?

Отдел „Сътрудничест-

во” координира дейностите 
на ВСУ, свързани с процеса 
на европейска интеграция 
в образованието. Той ус-
тановява и поддържа кон-
такти с университети и 
висши училища от други 
страни. Имаме редица та-
кива споразумения, което 
осигурява възможности за 
участие на студенти, пре-
подаватели и служители от 
ВСУ в международни проек-
ти и програми за обмен, 
стажове и професионална 
квалификация в чужбина и 
администрира дейностите 
по „Еразъм +“ на институ-
ционално ниво.

Всяка година броят на 
договорености се увели-
чава. Миналия месец на-
пример сключихме парт-
ньорство по „Еразъм +“ с 
Факултета по изкуства и 
архитектура в Прищина, 
Косово. Любимата дести-
нация на нашите студенти 
за мобилност по тази про-
грама е Чешкият техниче-
ски университет в Прага. 
Всяка година група студен-
ти осъществяват мобил-
ност там, за да получат 
различен опит и знания, 
може би защото учебните 
им планове и програми са 
много близки с нашите и 
студентите успяват на-
пълно да приравнят изуча-
ваните дисциплини, когато 
се завърнат. 

Забелязвам, че ние сме 
предпочитани и от Универ-
ситета за архитектура в 
Нант, Франция, както и от 
Политехническия универси-
тет в Картахена, Испания. 
И двата типа мобилност 
– изходяща и входяща, се 
провеждат успешно и сту-
дентите остават удо-
влетворени. Преподавате-
лите също осъществяват 
обмен на опит, но не мога 
да видя определени тенден-
ции или предпочитания. Те 
също са удовлетворени от 
това, а най-вече от факта, 
че лекциите, семинарите и 
уъркшоповете, които про-
веждат, се посрещат с 
респект и интерес в други 
университети. 
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45-етажната кула е с най-високия атриум в света
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

45 -етажната кула 
Leeza SOHO официално бе 
открита във финансовия 
район Lize в Пекин. Нови-
ят квартал е бизнес, жи-
лищен и транспортен хъб, 
неразделна част от мно-
гомодалния градоустрой-
ствен план на столицата 
за осигуряване на растеж, 
без да се засяга същест-
вуващата инфраструкту-
ра в центъра. Кулата, про-
ектирана от Zaha Hadid 
Architects, е разположена 
на стратегическо място 
близо до метростанция-
та на бизнес квартала. 
От там ще минават пет 
нови линии, които в мо-
мента се изграждат. Със 
своите 172 800 кв. м тя 
има амбиция да отговори 
на нуждите на малкия и 
средния бизнес в Пекин с 
гъвкави и ефективни офис 
площи от клас А. Пред-
видени са 2680 места за 
велосипеди, шкафчета за 

багаж, душове и парко-
места със станции за за-
реждане на електрически 
и хибридни автомобили. В 
интериора на Leeza SOHO 
са използвани материали 
с ниски емисии на летливи 
органични съединения, за 
да се намали до минимум 
вътрешното замърсяване. 
Високоефективни филтри 
улавят праховите части-
ци.

Leeza SOHO е разделе-
на диагонално от подзе-
мен тунел на метрото на 
две половини, обвити от 
една обща фасада. Клю-
чов дизайнерски елемент 
е атриумът, който играе 
ролята на обществен пло-
щад за новия район, свърз-
ващ всички пространства 
и предоставящ различни 
гледки благодарение на 
своята извита скулптур-
на форма. Той създава 
фантастично различно 
обществено простран-
ство, директно свързано 
с транспортната мрежа. 
Разположено между двете 
половини с височина от 

194,15 м, то се издига по 
цялата височина на кула-
та, като се върти през 
етажите, за да подравни 
горните с улица Lize на се-
вер. Атриумът осигурява 
проникването на естест-
вена светлина дълбоко 
в сградата, действайки 
като термичен комин с 
интегрирана вентила-
ционна система, която 

поддържа положително 
налягане в ниското и оси-
гурява ефективен процес 
на пречистване на въздуха 
във вътрешността на ку-
лата. Двойно изолираните 
стъкла на фасадата са по-
ставени под различен ъгъл 
на всеки етаж, като така 
създават тесни вентила-
ционни управляеми кухини, 
през които се вкарва въз-

дух отвън – нещо, необ-
ходимо за изключително 
ефективния контрол вър-
ху локалния климат. Две-
те половини гарантират 
и сянка върху обществе-
ните пространства, а 
двойните нискоемисион-
ни изолационни стъкла – 
комфорт на вътрешното 
пространство в иначе 

екстремните метеороло-
гични условия в Пекин. 

Кулата инкорпорира 
система за събиране на 
вода, високоефективни 
помпи, вентилатори, охла-
дителни котли, система 
за контролиране и упра-
вление на осветлението, 
както и изолационен зелен 
покрив с фотоволтаици. 

Италианското бюро Luca Curci 
Architects представи свой проект 
за изграждане на Вертикален град в 
открити води за 25 000 души. Проек-
тът инкорпорира в структурата си 
редица производствени мощности 
на електроенергия от възобновяеми 
източници, като ветрогенератори, 
водни турбини и соларни панели, 
както и системи за съхранение на 
генерираната от тях енергия и за 
обезсоляване на вода. Той съчетава 
устойчивостта с гъстотата на 
населението и има за цел да създа-
де абсолютно енергийно независим 
град.

Структурата на единствената 
сграда всъщност се основава на 
сглобяеми конструктивни модули, 
които се повтарят както хоризон-
тално, така и вертикално. Във фаса-
дата са монтирани фотоволтаични 
стъкла за захранване с електри-
чество. Височината достига 750 м, 
на които са разположени 180 етажа 
с общ обем от 3 750 000 куб. м и ка-
пацитет за 25 000 души. Зелените 
площи, включително обществена-
та градина на покрива, надхвърлят 
200 000 кв. м. Вертикалният град се 
състои от 10 модулни слоя с височи-
на 72 м и диаметър 155 м, от които 
120 м са празно вътрешно простран-
ство, припокриващи се един с друг, 
като всеки поема 18 етажа. Етаж-
ната площ е 58 000 кв. м, предвидени 
за домове, офиси, магазини и други 
помещения. Жилища, апартамен-
ти и вили имат различни размери 
и форми на всеки етаж. Външната 
повърхност, заета от зелени площи 
и градини, е 20 000 кв. м.

Планира се обектът сам да за-
доволява нуждите си от храна и 
селскостопански продукти и да 
постигне нулеви хранителни отпа-
дъци чрез насърчаване на здраво-
словно хранене. „Ще създадем нов, 
по-устойчив начин на живот. С пове-
че взаимосвързани програми за общ-
ността. Нашата цел е да направим 

вертикалните градове достъпни за 
всички. Анализирахме познатите ни 
модерни небостъргачи, осъществе-
ни като компактни единици и от-
чуждени от заобикалящите ги прос-
транства, и решихме да предложим 
отворена многоетажна структура, 
оборудвана със зелени площи на вся-
ко ниво, естествено осветление 
и вентилация“, споделя архитект 
Люка Курчи.

Фермерството ще бъде интег-
рирано в обществените простран-
ства и ще позволи на обитателите 

да произвеждат храната си. 
Всяка група от 18 етажа 
(един модул) ще разполага 
с обществени тоалетни и 
бани, пазари, духовни и кул-
турни центрове.

Основите на вертикал-
ния град ще бъдат изграде-
ни на морското дъно. Това 
ще осигури множество под-
водни етажи, на които ще 
има паркинг и технически 
зони, както и СПА центро-
ве, конферентни и фитнес 
зали, луксозни хотелски 
стаи с подводна гледка. 

Достъпността ще е по вода, суша 
и въздух. На морското равнище се 
планират външни и вътрешни доко-
ве: големите яхти ще акостират на 
външните пристанища, след което 
частни или обществени малки пла-
вателни съдове ще навигират хора-
та във вътрешния залив. Връзката с 
континенталната част може да се 
осъществява и по полупотопен мост 
за пешеходци и градски транспорт. 
В допълнение на покрива на сграда-
та е предвидена площадка за хели-
коптери.

Първата Eco-Sandwich къща бе представена като 
уникален пример за цялостен подход към устойчивата 
архитектура. Тя е една от дванадесет планирани жилищ-
ни сгради в зелената зона на град Копривница в Хърва-
тия като част от програма за социални жилища. Къща-
та се състои от три апартамента, всеки от които има 
собствена градина. Проектирана е като пасивна солар-
на сграда, която е затворена на север за ограничаване 
на загубите на енергия и отворена на юг за използване 
на слънчевите лъчи. 

Тя е и първата в света, която използва иновативна 
система за стени Eco-Sandwich, продукт на сътрудни-
чеството между хърватските академични институции 
(Строителния факултет и Факултета по архитекту-
ра към Университета в Загреб) и строителната ин-
дустрия. Това е вентилиран сглобяем панел, който из-
ползва рециклирани строителни отпадъци и минерална 
вата, направени по технологията Ecose. Решава чети-
ри основни екологични проблема: намалява емисиите на 
парникови газове поради енергийната ефективност на 
сградите, намалява потреблението на енергия в стро-
ителния сектор, подобрява ефективността на ресурси-
те чрез използването на рециклирани строителни отпа-
дъци (50% от общото количество) и свежда до минимум 
употребата на вредни химикали, необходими в процеса 
на производство на изолационни материали. Новоразра-
ботената минерална вата, създадена по Ecose техно-
логия, не съдържа формалдехид, фенол, пентан, бутан и 
акрил.

Първото вграждане на Eco-Sandwich е реализирано 
като дарение от Европейския съюз за инвеститора - 
Агенцията за социално жилищно настаняване в Коприв-
ница. 
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

Томислав Дончев, 
зам. министър-председател 
на Република България

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Изигра се предпоследният XVI кръг от Пър-
ва фаза на Българска строителна футболна лига 
(БСФЛ), сезон 2019/20 г. Малко преди края на есен-
ния дял все още няма яснота кои ще са последните 
два отбора, които ще се присъединят към Висшата 
лига през пролетта.

И този път селекцията на „Хоум Комфорт“ се 
представи безупречно. Началото не беше безпро-
блемно за тима, който се изправи срещу „Джи Пи 
Груп“. Двата отбора се оттеглиха на полувремето 
с резултат 1:1 след голове на Георги Братованов 
(„Хоум Комфорт“) и Александър Николов („Джи Пи 
Груп“). През втората част Стефан Терзиев отбе-
ляза поредния си хеттрик в противниковата врата 
и донесе 16-а поредна победа за „Хоум Комфорт“.

Хеттрик записа и Владимир Василев от „Бо-
кал“, но във вратата на „Строителния техникум“, с 
което тимът му спечели с 6:2. Другите попадения 
за бокалци бяха на Любомир Андреев, Емил Янков и 
Мартин Станимиров. За „ветераните“ отбелязаха 
Иво Стоилов и Емил Найденов.

„Инфра Холдинг“ се наложи с 3:0 над „ Йони ДМ“ 
след два гола на Иво Велчев и един на Георги Асенов. 

„Каммартон България“ също продължи възходя-
щата си линия и записа ценен успех с 2:1 над „Джи 
Ди Инвест Груп“. За по-добрите се отличиха Люд-
мил Гацов и Адриан Иванов, а за загубилите се раз-
писа Кристиян Спасов.

В този кръг „Щрабаг“ постигна поредната си 
победа - 5:2 срещу „Кондекс“. С четири попадения се 
отчете Евгени Стоянов, а едно добави Волен Киров. 
Точни за „Кондекс“ бяха Мирослав Дерменджиев и 
автогол на Любомир Ламбов.

„Виваком“ надигра „Монтаж Строителни Кон-
струкции“ с 3:2 благодарение на точния удар в про-
тивниковата врата на Симеон Митрев в послед-
ната минута на мача. Преди това тимовете си 
размениха по две попадения. Сашо Динев отбеляза 
на два пъти за „телекома“, а за „монтажниците“ 
отново се изявиха Александър Генов и Калин Митев.

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Арх. Петър Петров, 
Д-р арх. Тихомира 
Костова

В условията на бързо-
развиващия се пазар на 
жилищни имоти през по-
следните години и темпо-
вете, с които се уплътня-
ва градската тъкан, все 
повече се наблюдава инте-
рес към периферните зони 
на града. 

Инвеститорите ста-
ват по-взискателни към 
крайния продукт, който 
искат да предложат на 
купувачите. Освен влага-
нето на висококачествени 
материали в изпълнение-
то на строителството 
на обектите, възложи-
телите изискват сгради, 
гарантиращи комфорт на 
обитаването в спокойна 
среда. Проектите, които 
Ви представяме в насто-
ящия брой, гарантират 
точно това. 

ММ Residence – модерни 

решения, съобразени с 

терена

Бутиковата жилищна 
сграда ММ Residence е 
проектирана за кв. „Боя-
на“ в София, който дина-
мично променя своя облик. 
Районът се характеризира 
с добра инфраструктура, 
отлична природна сре-
да, красива панорама към 
столицата. Преобладава-
щият тип на застрояване-
то в подножието на квар-
талите от Витошката 
яка е нискоетажно. Инвес-
тициите тук са основно в 
изграждането на нови лук-
созни еднофамилни къщи, 
малки бутикови сгради и 
жилищни комплекси от за-
творен тип. MM Residence 
се намира на улица „Кало-
янова крепост“ – място 
с бърз и лесен достъп до 

ключови градски арте-
рии. Възложител е „Хамам 
2023” ЕООД с управител 
Айджан Насуф Мустафа. 

Градоустройственото 
решение на проекта цели 
да запази характерните 
дадености на терена и 
чрез тях да се формира 
и обликът на сградата. 
Предизвикателство пред 
проектантския екип се 
оказва правилното си-
туиране на зданието в 
имота с висока денивела-
ция. Чрез разполагането 
му централно то остава 
отделено от улицата. 
Функционално сградата 
е решена на полунива, съ-
образени с терена. В нея 
се помещават двустайни, 
тристайни и мезонетни 
жилища с различна ква-
дратура, отразяващи ак-
туалните тенденции и 
стандарти в жилищното 
обитаване. 

Съвременни фасадни 
материали в съчетание 
със семпли архитектур-
ни форми изграждат хар-
монична визия в два ос-
новни обема, разминати 
във височина. Мазилка и 
камък създават уютния 
и бутиков облик. Във фа-

садното членение на от-
ворите преобладава вер-
тикализъм, изпълнен от 
висококачествена алуми-
ниева дограма. Ефектът 
е подсилен с обрамчващи 
прозорците рамки. Покри-
вите са скатни с мини-
мален наклон, а големите 
стрехи придават изящен 
завършен вид на сградата.

Varvara House - лидер в 

луксозния сегмент 

Бутиковата жилищна 
сграда е разположена в 
столичния район „Триади-
ца”, кв. „Манастирски ли-
вади – Изток” в близост 
до бул. „България“ – мяс-

то с бърз достъп до цен-
тралната градска част 
не само с автомобил, но 
и с градски транспорт. 
При построяването са 
използвани само най-висо-
кокачествени материали 
и иновативни технологии, 
които я правят лидер в 
луксозния сегмент на не-
движимите имоти.

В 5-етажната струк-
тура e предвиденo едно 
подземнo нивo с девет 
паркоместа и един гараж. 
На партера има луксоз-
но входно фоайе. На това 
ниво се намират и гара-
жите със самостоятелни 
входове, и дворното прос-
транство.

ОП НА КСБ 

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