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Документът ще регламентира и правила за експертно-граждански контрол 
Екип в. „Строител“

„Искам да приветствам екипа на 
в. „Строител“ с добре дошли в Плов-
див. Виждам откритата приемна 
като една възможност от трибу-
ната на изданието на КСБ да по-
ставим за разискване актуалните 
строителни проблеми и да потърсим 
възможности за тяхното решава-
не.“ С тези думи председателят на 
Областното представителство на 
КСБ в Пловдив Пламен Иванов, който 
е и член на УС на Камарата, откри 
петата изнесена приемна, организи-
рана от в. „Строител“ и местната 
структура. Срещата се проведе в 
конферентната зала на ОП на КСБ – 
Пловдив. В събитието се включиха 
Петър Петров, зам. областен упра-
вител на Пловдив, Георги Стаме-
нов, кмет на район „Централен“ в 
Пловдив, Йордан Иванов, общински 
съветник, инж. Йордан Кюмюрджиев, 
директор Дирекция „Администрати-
вен контрол, регионално развитие и 
държавна собственост“ в Областна 
администрация Пловдив, инж. Митко 
Стойчев, експерт в Областна адми-
нистрация Пловдив, Пламен Панчев, 
изпълнителен директор на Тракия 
икономическа зона, инж. Светлана 
Гюрджеклиева, член на УС на Бъл-
гарската асоциация на архитекти-
те и инженерите - консултанти  
(БААИК) и управител на „Строй Кон-
трол Корект“ ЕООД, Ренета Нико-
лова, прокурист и главен редактор 
на в. „Строител“, Мариана Спасова, 
директор на Професионална гимна-
зия по архитектура, строителство 
и геодезия „Арх. Камен Петков“, инж. 
Величка Димовска, зам.-директор на 
гимназията, Светлана Попова, ди-
ректор на Професионална гимназия 
по строителни технологии „Пеньо 
Пенев“, и представители на фирми 
членове на КСБ.
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Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ:
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В Бюджет 2020 г. са планирани около 200 млн. лв. 
за капиталови субсидии на общините 

Икономическото развитие 
и иновациите ще са сред 
приоритетите в общинското 
управление на мандат 2019 – 2023
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Екипът на в. „Строител“ Ви пожелава здраве, благоденствие и нови успехи!



Георги Сотиров

В Стара Загора бе 
създаден поредният 33-
ти клуб на строителите 
ветерани. Събитието 
премина при сериозен ин-
терес от страна на об-
щината - учредителната 
среща уважиха инж. Янчо 
Калоянов, зам.-кмет с ре-
сор „Устройство на тери-
торията, строителство и 
инвестиции“, и Делян Ива-
нов, секретар в местната 
администрация. Пред ве-
тераните двамата поеха 
ангажимент да осигурят 
помещение за работата 
на новосформирания реги-
онален клуб. 

Инж. Виктор Шарков, 
първи зам.-председател на 
НКСВ, запозна своите ко-
леги със седемгодишната 
история на организация-
та, която има поделения 
в почти всички областни 
центрове (без Шумен), 
както и в Димитровград, 
Златоград,  Самоков и 
др. „Всеки от клубовете 
в страната живее свой 
живот - къде по-активен, 
къде с по-епизодични про-
яви, но главното е, че по 

този начин Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) намери своя път към 
хората, които с професио-
нализма си изградиха през 
годините България“, каза 
инж. Шарков. 

След това той даде 
началото на дискусия с де-
виза на НКСВ: „Уважение и 
приемственост между по-
коленията“. „Човек тряб-
ва да помни миналото, да 
живее в настоящето и да 
мисли за бъдещето“, каза 
инж. Шарков. След пред-
ложения и коментари за 
предстоящата дейност в 
Града под липите за пред-
седател на РКСВ – Ста-
ра Загора, бе избран инж. 

Кольо Христов, строител 
с богата над 50-годишна 
професионална биография. 
Той е бил главен инженер 
на община Стара Заго-
ра, ръководител на група 
конструктори, авторски 
надзор на ТЕЦ „Марица-
Изток-3” и др. „Ще работя 
са създаването на по-ак-
тивен живот на колегите, 
обединени в едно нефор-
мално сдружение, къде-
то можем да обсъждаме 
и предлагаме решения в 
областта на строител-
ството, на общината, на 
КСБ и заедно да помагаме 
за една по-просперираща 
България“, декларира инж. 
Христов.
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16 декември
Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска 
дейност, проектиране и строителен надзор“ към КСБ, член на 
Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

19 декември
Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

Надежда Стефaнова,
ОП на КСБ – Габрово

30 счетоводители и уп-
равители на строителни 
фирми от област Габрово 
имаха възможността да 
се запознаят с новостите 
в областта на данъчно-
осигурителните практики. 
Експертното обучение бе 
проведено на 5 декември 
от 9 до 15 ч. в Конферент-
ната зала на хотел „Мак” в 
Габрово. То бе организирано 
от Областното представи-
телство на КСБ. В рамките 
на семинара трима експер-
ти от Дирекция „Обжалва-
не и данъчно-осигурителни 
практики” при Централно 
управление на НАП предста-
виха актуални и полезни за 
счетоводителите въпроси, 
посочиха често допускани 
грешки, казуси и отговаряха 
на въпроси.

Сред основните теми 
обект на дискусия бяха: 
„Приходи и разходи, неот-
четени по реда на счето-
водното законодателство. 

Предотвратяване на откло-
нения в данъчното облага-
не”, „Предотвратяване на 
грешки при определяне на 
осигурителен доход на ра-
ботници и самоосигуряващи 
се лица” и „Данъчно трети-
ране по ЗДДС на доставки, 
свързани със земя и сгради и 
вещни права върху тях”.

Представителите на 
строителните фирми оце-
ниха обучението като не-
обходимо и важно и изявиха 
желание такива срещи да 
се организират по-често, 
за да имат възможност да 
обменят информация, да на-
учават промените, да раз-
искват проблемите си.

Това е вторият семи-
нар, който ОП на КСБ – 
Габрово, организира в рам-
ките на месец по важни и 
актуални теми. Предишни-
ят бе посветен на кибер-
сигурността, представени 
и обсъдени бяха и въпроси, 
свързани със социалното 
инженерство, т.нар. фи-
шинг - най-използваната 
тактика за киберпрес-
тъпления. Във фокусна на 
събитието бяха и послед-
ствията от „дигиталния 
Чернобил“ – изтичане на 
данните от НАП. Този семи-
нар също предизвика голям 
интерес сред членовете на 
ОП Габрово.

Снимкa авторът

Снимкa авторът

Емил Христов

Арх. Николай Баровски 
беше избран за председа-

тел на Управителния съ-
вет на Камарата на архи-
тектите в България (КАБ) 
по време на ХIX Общо съ-

брание на браншовата 
организация. В състава на 
УС на КАБ беше приет и 
арх. Емил Сардарев.
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Разгледаха се и действията при авария по време на строителството
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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, 
бих искал от името на Управителния съвет на Камарата на строителите в Бъл-
гария и от мое име да се обърна към Вас с най-сърдечни поздрави и пожелания. 
Изпращаме поредна динамична и изпълнена с редица предизвикателства година, 
през която показахме, че КСБ е авторитетна обществено значима организация, 
работеща за просперитета и доброто име не само на строителя, но и на Бълга-
рия. И през 2019 г. продължихме да отстояваме интересите на сектора за ясни 
правила в строително-инвестиционния процес, да реализираме политиките на 
КСБ в защита на бранша. Народните представители приеха промени в Закона 
за устройство на територията, сред тях и предложението на КСБ обекти над  
100 кв. м да се строят само от фирми, вписани в ЦПРС. Едно реално постижение 
на Камарата през изминалата година.

Ръководството на КСБ проведе редица срещи с отговорните за бранша ин-
ституции и сродните браншови организации. Бяхме активни не само на цен-
трално ниво, но и по места, заедно с областните структури на организацията 
дискутирахме проблемите, пред които са изправени членовете на Камарата в 
страната. 

През годината КСБ бе представена достойно и в международен план - в Ев-
ропейската федерация на строителната индустрия и в другите международни 
организации, в които членува.

През 2019 г. съвместно с изданието на Камарата вестник „Строител” 
реализирахме успешно международната конференция „Европейската со-
лидарност в инвестиционната политика“, Шестата изложба по повод 
Деня на строителя с подкрепата на Столичната община „Виж София 
– променяме я заедно“ и др. 

Продължихме да правим и добро! Под егидата на КСБ стартира 
инициативата за възстановяване на Голямата базилика в Плиска.

Ще запомним отминаващата година и като изборна за Камара-
та. През 2020 г. новият ръководен състав ще продължи да показва, 
че КСБ е организацията, която може да води открит диалог с 
държавната и с местните власти, с институции и организации, 
за да защитава интересите на членовете си, но и на държава-
та и обществото и е търсена и ценена със своя експертен 
капацитет. 

Уважаеми колеги, по повод предстоящите празници по-
желавам на Вас, на Вашите семейства и близки, на Вашите 
екипи много здраве, радост и щастие! 

Нека Новата година Ви донесе вдъхновение за нови 
идеи, нестихваща енергия за реализацията им, отлично 
изпълнени обекти и удовлетворение от съграденото! 

Нека продължим с общи усилия да издигаме прести-
жа на българския строител у нас и по света!

Честита Коледа и успешна и благодатна 
Нова година!

Инж. Илиян Терзиев, 
Председател на УС на КСБ

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

Честито Рождество Христово!

Росица Георгиева

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия в София (ОП на КСБ 
- София) проведе семинар 
за своите членове. На него 
бяха обсъдени промените 
в Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), влезли 
в сила през 2019 г. Събити-
ето отдели внимание и на 
действията при авария по 
време на строителство-
то. Негов домакин беше 
инж. Любомир Качамаков, 
председател на ОП на КСБ 
– София, и вицепрезидент 
на FIEC. Лектор на семи-
нара бе адвокат Емилия 
Александрова. В началото 
тя се спря на текстове от 
ЗУТ, които пораждат про-
тиворечиви съдебни прак-
тики и различни решения 
при сходни казуси. В изло-
жението си специалистът 
включи примери, свързани 
с презаверка на издадени 
разрешения за строеж и 
преминаването на съо-
ръжения на подземната 
инфраструктура през 
частни имоти. След това 
адвокат Александрова се 
спря на действията, кои-
то трябва да се изпълня-
ват при настъпването на 
авария по време на стро-

ителния процес. Тя обяс-
ни подробно за всеки от 
участниците в строител-
но-инвестиционния процес 
какви права и задължения 
има в подобна ситуация. 

Инж. Йордан Николов, 
председател на секция 
„Изолации” към КСБ и изп. 
директор на Българската 
асоциация за изолации в 
строителството, пред-
стави основните моменти 
в Наредбата за проекти-
ране, изпълнение, контрол 
и приемане на хидроизола-
ционни системи на стро-
ежите. Той говори и за 
различните типове хидро-
изолации, начина за избор 
на подходящата система 
и др. 

Управителят на „Хидро-
мат” ООД инж.  Кирил 
Маслев, който е и зам.-

председател на секция 
„Изолации”,  представи 
дейността на компания-
та, която на 4 януари ще 
отбележи 27 г. от своето 
създаване. „Дейността ни 
е много важна и отговор-
на”, заяви той. Инж. Кирил 
Маслев разказа за по-ин-
тересните проекти на 
компанията през години-
те, сред които станции на 
Софийското метро, пътни 
и железопътни мостове. 
Инж. Антон Маслев, упра-
вител на „Хидромат” ООД 
и член на Областния съ-
вет на ОП на КСБ – София, 
представи приложението 
на 3 различни вида хидро-
изолации, които се използ-
ват при подземните части 
на сгради и съоръжения при 
високи нива на подземните 
води.

Снимка Румен Добрев
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Тест драйв на Circuit de la Sarthe, виртуални си-
мулатори и специална програма в партньорство с 
Porsche. Това бяха само част от изненадите по вре-
ме на премиерата на новия челен товарач Komatsu в 
24-тонен клас - WA475-10. На събитието, което се 
проведе в гр. Льо Ман, Франция, присъстваха сто-
тици гости – лоялни клиенти на марката, предста-
вители на браншови организации и представители 
от дилърската мрежа на производителя.

Основен акцент в програмата бе възможност-
та гостите да управляват машината на Circuit de 
la Sarthe – трасето на легендарното автомобилно 
състезание за издръжливост „24-те часа на Льо 
Ман, както и в специално изградена работна тест 
зона. Демонстрирани бяха редица нови функции и 
системи, като например програма за автоматично 
изключване на двигателя при работа на празен ход, 
програма за автоматично пълнене на кофата за 
повече ефективност при продължителна работа, 
система за регулиране на скоростта спрямо усло-
вията на терена и система за контрол на сцепле-
нието против буксуване при движение по наклон.

Сред нововъведенията, които демонстра-
торите презентираха на трасето, беше ино-
вативна хидравлично-механична трансмисия. 
Благодарение на нея новият челен товарач 
Komatsu WA475-10 се отличава с до 30% по-ни-
сък разход на гориво. Двигателят Euro Stage V 
пък увеличава мощността и осигурява до 15% 
по-голям въртящ момент при по-ниски оборо-
ти. Работният цикъл е значително по-кратък, 
а скоростта и стабилността са подобрени, 
особено при V-образно товарене в ограничени 
пространства. Силата на повдигане е увели-
чена с 20%, теглителната сила – с 15%, а си-
лата на вкопаване и завиване – с 10%.

Кубатурата на кофата варира от 4 до 10 m3 в за-
висимост от обемното тегло на материала, което 
дава универсално решение за преместване, товаре-
не и транспорт. Допълнителни удобства и улеснения 
има и в операторската кабина.

Като комплимент към лоялните клиенти на 
Komatsu програмата завърши с обиколка на трасето 
със състезателен автомобил на Porsche – произво-
дителя с най-много победи в „24-те часа на Льо Ман”.

Припомняме, че новият челен товарач 
Komatsu WA475-10 бе сред акцентите на 
bauma 2019. Официален представител на 
марката за България е Евромаркет.

Мирослав Еленков

„От стартирането 
на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност 2014 – 2020“ до 
момента са подкрепени 
близо 2500 български пред-
приятия. Договорените 
средства са около 78% от 
бюджета на „ОПИК 2014 - 
2020“. Изплатените възли-
зат на 1,2 млрд. лв., или над 
45% от бюджета й“. Това 
съобщи зам.-министърът 
на икономиката Лилия Ива-
нова по време на Годишно-
то информационно съби-
тие на „ОПИК 2014 - 2020“.

Иванова подчерта, че 
високият процент на ус-
вояване на парите както 
в рамките на предходния 
програмен период, така и 
в настоящия поставя опе-
ративната програма на 
едно от първите места 
на национално и на евро-
пейско ниво. Зам.-минис-
търът посочи, че съгласно 
извършена оценка на мак-
роикономическите ефекти 
от изпълнението на „ОПИК 
2014 - 2020“ се отчитат 
и първите краткосрочни 
ползи, като най-значител-
но е отражението върху 
частните инвестиции, 
което е 2,4%.

По думите й реалните 
резултати за фирмите 

според анализите на ми-
нистерството показват, 
че за последните две годи-
ни ръстът на приходите 
на предприятията, подкре-
пени по „ОПИК 2014 – 2020“, 
е близо 3% повече спрямо 
средните за страната. 
„Нарастването на инвес-
тициите в дълготрайни 
материални активи на 
подкрепените от опера-
тивната програма пред-
приятия е над 40%. Това 
е многократно по-висок 
процент спрямо средния 
на реализираните инвес-
тиции в активи от всички 
предприятия в национален 
мащаб за същия период от 
време, който достига едва 
7,4%“, изтъкна още тя. Ли-
лия Иванова подчерта, че 
броят на подадените заяв-

ки за патент от подкрепе-
ните по „ОПИК 2014 – 2020“ 
предприятия възлиза на 
почти 50% от средного-
дишния на регистрирани-
те патенти в национален 
мащаб.

Главният директор на 
ГД „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ в 
Министерството на ико-
номиката Смилена Косто-
ва допълни, че през 2020 г. 
се очаква да бъдат отво-
рени за кандидатстване 
процедури за „Стимулира-
не внедряването на ино-
вации от съществуващи 
предприятия“, по която 
бюджетът е 60 млн. евро, 
както и процедура, насо-
чена към дигитализация-
та на МСП, с бюджет 30 
млн. евро.

Десислава 
Бакърджиева 

Около 4 млрд. лв.  е 
прогнозният бюджет на 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ (ОПРЧР) за след-
ващия програмен период 
2021 - 2027 г. Това стана 
ясно след първото засе-
дание на Тематичната 
работна група за разрабо-
тване на ОПРЧР и Опера-
тивна програма за храни 
и/или основно материално 
подпомагане. „Предизви-
кателствата пред нас са 
големи, но вече знаем кое 
е работещо, от какво има 
нужда пазарът на труда, 
какви са нуждите в соци-
алната сфера“, е комен-
тирал зам.-министърът 
на труда и социалната 
политика и ръководител 
на Управляващия орган на 
ОПРЧР Зорница Русинова. 
Според нея за следващи-
те седем години трябва 
да бъдат поставени из-
мерими цели, обвързани с 
Европейския стълб за со-
циалните права и нацио-
налните цели, но и да се 
прояви достатъчно сме-
лост, за да се реализират 
неотворените в първите 
два програмни периода 
процедури.

25% от средствата, 

или 1,7 млрд. лв., ще бъдат 
насочени към социално 
приобщаване, а 2% - към 
преодоляване на мате-
риални лишения. 10% от 
планирания бюджет, или 
660 млн. лв., ще бъдат из-
ползвани за мерки, свър-
зани с младежката зае-
тост и активизиране на 
младежи, които са извън 
образование и обучение. 
Индивидуалният подход 
към хората ще бъде клю-
чът към успешната реа-
лизация на мерките в сфе-
рата на пазара на труда. 
Това означава, че ще се 
оценяват способностите 
на заетите, дълготрайно 
безработните и неактив-
ните, за да бъде намерена 
най-подходящата мярка за 
реализацията им на паза-
ра. Нови мерки ще се на-

сочват в обученията по 
дигитални умения, научни, 
технически и матема-
тически познания, както 
и надграждане на т.нар. 
неформално придобити 
умения и валидацията им. 
Ще бъдат реализирани и 
операции за гарантиране 
на баланса между личния 
и професионалния живот, 
насърчаване участието 
на възрастното населе-
ние в пазара на труда и 
ученето през целия живот.  
ОПРЧР отново ще подкре-
пя и развитието на систе-
ма от нови социални услу-
ги в дома и в общността 
за възрастните хора. 

Ресурсът на ОП „Хра-
ни“ също се очаква да бъде 
двойно повече и да достиг-
не 187 млн. евро през след-
ващия програмен период.

Снимкa авторът
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Средствата са за ремонт на инфраструктура, храмове и на обекти от социалната и образователната сфера
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Десислава 
Бакърджиева 

Правителството одо-
бри 161 млн. лв. допълни-
телни разходи/трансфери 
за 2019 г. по бюджетите 
на редица общини, Ми-
нистерския съвет (МС), 
Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил 
и Методий“ и Русенския 
университет „Ангел Кън-
чев“ чрез Министерство-
то на образованието и 

науката и на Министер-
ството на здравеопазва-
нето.

Предвидените разходи 
по бюджета на МС са в 
размер на 21,4 млн. лв. Те 
са за ремонт на Бачков-
ския манастир, сградата 
на Старото гръцко учили-
ще в Пловдив, манастир-
ския комплекс „Св. Йоан 
Предтеча“ в Кърджали и 
за изграждане на Граничен 
контролно-пропускателен 
пункт „Рудозем - Ксанти“ 

и подходен път.
Двата университета 

и Министерството на 
здравеопазването полу-
чават 3,4 млн. лв. за реа-
лизирането на значими за 
тяхната дейност обекти.

Най-много допълни-
телни трансфери по бю-
джетите се предоставят 
на общини – 136,2 млн. лв. 
Средствата са за реали-
зиране на редица проекти 
в сферата на социалната 
и техническата инфра-

структура – реконструк-
ция ,  рехабилитация  и 
обновяване на улична мре-
жа и общински пътища, 
доизграждане и основен 
ремонт на водопроводни 

мрежи, реконструкция на 
пречиствателната стан-
ция за питейни води на 
Перник, дофинансиране на 
разходите за строител-
ството на регионална 

система за управление на 
отпадъците – Благоев-
град, както и за извърш-
ването на редица СМР на 
детски градини, читали-
ща и училища, спортни и 
детски площадки и др.

„ Д о п ъ л н и т е л н и т е 
разходи и трансфери се 
осигуряват за сметка 
на преструктуриране на 
разходите и/или транс-
ферите по централния 
бюджет за 2019 г.“, съоб-
щават от МС.

Десислава Бакърджиева

С 11 040 536 лв. се увеличава ан-
гажиментът на разходите, които 
могат да бъдат поети през 2019 г. 
по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благо-
устройството, свързани с модерни-
зацията на пътя Мездра – Ботев-

град. Това реши правителството на 
свое заседание. 

През септември 2019 г. МС се ан-
гажира да осигури 419 327 906 лв. от 
приходите от смесената система 
за таксуване за ползване на репу-
бликанската пътна мрежа в периода 
2020 - 2023 г. След приключване на 
процедурите за избор на изпълни-

тели и сключването на договорите 
за проектиране и строителство на 
обекта, както и за строителен над-
зор общата стойност на средства-
та, необходими за реализирането 
на проекта, е 430 368 442 лв., което 
налага промяна в постановлението 
на Министерския съвет и поетите 
ангажименти.

Мирослав Еленков

За седма година социално от-
говорната кампания „Спри, детето 
запази“  събра малчугани на коледен 
спектакъл в Централния военен 
клуб. Инициативата е съвместна 
на Българска браншова асоциация 
„Пътна безопасност“ и Съвета по 
безопасност за движение на децата 
по пътищата към Столичната об-
щина (СБДДП). Чрез нея шофьорите 
се призовават да бъдат толерантни 
и особено внимателни към най-малки-

те участници в движението. 
Сред гостите бе Бойко Ранов-

ски, изп. директор на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администра-

ция“, комисар Росен Рапчев, начал-
ник на отдел „Пътна полиция“ в ГД 
„Национална полиция“, Ренета Нико-
лова, прокурист и гл. редактор на 
в. „Строител“. Актьорите от „Ве-
сел столичен светофар“ към СБДДП 
под ръководството на Симеон Си-
мов провокираха децата с въпроси 
за тяхната безопасност на пътя. С 
много песни и танци малчуганите 
посрещнаха Дядо Коледа и лично от 

него получиха своите подаръци. За до-
брото настроение на децата се по-
грижи и водещият Богдан Томов.

Мирослав Еленков

На официална церемония откриха новия учебен кор-
пус на Националната художествена академия (НХА). На 
събитието присъстваха проф. Николай Драчев – ректор 
на НХА (в оставка), доц. Даниела Янкова – зам.-ректор 
на НХА, Любомир Галчев, управител на „Галчев Инже-
неринг” ЕООД –  водещ партньор в Консорциума „Нова 
Академия 2017“, изпълнил проекта. Той е реализиран по 
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфра-
структура“ на Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Общата му стойност е 2 999 600 лв., от 
които 2 549 660 лв. от Европейския фонд за регионално 
развитие, а 449 940 лв. - национално финансиране. Дей-
ностите са осъществени за срок от 35 месеца.

Повече подробности в следващия брой на в. „Строител“.

Снимка авторът

Снимка авторът
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Активизирането на контактите между НСОРБ и КСБ би било от полза и за двете структури

Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините в          

Росица Георгиева

Г-жо Георгиева, какво 
очаква местната власт 
от държавния бюджет 
за 2020 г.? Какъв е раз-
мерът на субсидиите за 
общините? Може ли да 
направите сравнение с 
миналата година?

Националното сдруже-
ние на общините в Репу-
блика България (НСОРБ) 
участва активно в целия 
процес по изготвяне на За-
кона за държавния бюджет 
на Република България и 
постигнатите договоре-
ности между нас и Минис-
терството на финансите 
са залегнали в двустранно 
подписан протокол. Бю-
джетната рамка за 2020 г. 
предвижда увеличение на 
субсидиите за местните 
власти в рамките на 456,7 
млн. лв., като това е ръст 
с около 13%. От 3234,4 
млн. лв. на 3653,2 млн. лв. 
нараства общата субси-
дия за делегираните от 
държавата дейности, кое-
то кметовете отчитат 
като положителен знак. 
Но следва да се отбележи, 
че повишението с 13% на 
практика осигурява основ-
но „догонването“ на ръста 
на минималната работна 
заплата от 1 януари с 10%. 

Също с 13% нараства 
трансферът към общини-
те за зимно поддържане и 
снегопочистване. Увелича-
ва се и целевата субсидия 
за капиталови разходи – 
от 179,1 млн. лв. на 199,1 
млн. лв., или има ръст от 
10 млн. лв., което е 11%. 
Незначително е повишена 
и общата изравнителна 
субсидия. Тя се увеличава с 
13 млн. лв., което е с едва 
4% повече от 2019 г. 

В разглеждания законо-
проект за държавния бю-
джет за 2020 г. са взети 
под внимание редица дъл-
гогодишни предложения на 
НСОРБ, включително това 
за подкрепа на финансово 
по-слабите общини, макар 
че предвидените транс-
фери за местни дейнос-
ти все още остават да-
леч под нивата, за които 
сдружението настоява, за 
да бъдат осигурени повече 
и по-качествени публични 
услуги и нормално поддър-
жане на общинските пъ-
тища и улици.

През последните го-
дини ръководството на 
НСОРБ поставяше ак-
цент върху два проблема 
- състоянието на общин-

ската пътна мрежа и на 
трудностите за задър-
жане на работещите в 
местните администра-
ции (поради ниските въз-
награждения). Някой от 
тези два въпроса намира 
ли поне частично своето 
решение през предложе-
нията в новия бюджет?

Както споменах, ръс-
тът на средствата за 
финансиране на повечето 
делегирани от държавата 
дейности на практика ще 
осигури основно „догонва-
нето“ на повишаването на 
минималната работна за-
плата (10%). Разчитахме, 
че в Бюджет 2020 могат 
да бъдат отразени и някои 
допълнителни решения за 
приоритетно осигуряване 

на достойно заплащане на 
труда и в секторите со-
циални услуги и общинско 
здравеопазване (детски 
ясли и здравни кабинети 
в училища и детски гра-
дини). Като алтернатив-
но решение предложихме 
в централния бюджет да 
бъдат заделени допълни-
телни средства за сис-
темите на общинските 
социални услуги и здраве-
опазването, които впо-
следствие в процеса на 
изпълнение на държавния 
бюджет да бъдат предос-
тавени по общинските 
бюджети. За съжаление 
това не беше прието. 

Другата част на въ-
проса  –  общинските 
пътища, е един от най-

трайните и най-сериозни 
проблеми. В хода на прего-
ворите при подготовката 
на Бюджет 2020 ние бяхме 
поставили остро въпроса 
за допълнително увеличе-
ние на целевата субсидия 
за капиталови разходи 
на общините с още 100 
млн. лв. От тях минимум 
80 млн. лв. за пътната 
мрежа с цел обезпечаване 
нормалната поддръжка. 
Около 65% от общинска-
та инфраструктура са в 
критично и лошо състоя-
ние поради хроничното 
недофинансиране. Обща-
та й дължина възлиза на 
19 500 км, при приблизи-
телно 20 000 км републи-
кански пътища и магис-
трали, като местните 

власти осигуряват и под-
дръжката на над 57 000 км 
улична мрежа в градовете 
и селата основно с постъ-
пленията от данъка вър-
ху превозните средства. 
Разходите за ремонт на 
трасетата в населените 
места също имат своите 
специфики – подземни ко-
муникации, тротоари, хо-
ризонтална и вертикална 
маркировка и т.н. При об-
съждане на концепцията 
за тол системата внесо-
хме предложение 20% от 
приходите да бъдат от-
деляни за поддръжката на 
общински пътища, което 
не срещна подкрепата на 
народните представите-
ли. НСОРБ води дискусия-
та в посока, че след като 

стартира тол системата 
и през нея се обезпечава 
финансирането на репу-
бликанската мрежа, то 
част от освободения ре-
сурс за ремонт на пътища 
ще може да бъде насочен 
именно към общините. 

За съжаление през на-
стоящия програмен пери-
од финансирането на об-
щински пътища през ОП 
„Региони в растеж“ (ОПРР) 
не е възможно. Известен 
ресурс в това направление 
има в Програмата за раз-
витие на селските райони, 
но той е ограничен, а и не 
всички общини са допус-
тими като бенефициенти 
– едва 903 км са ремон-
тирани със средства от 
ПРСР. На последното засе-
дание на Комитета за на-
блюдение на ОПРР имахме 
възможност да поставим 
този въпрос пред пред-
ставители на ЕК от две 
ключови дирекции - „Транс-
порт“ и „Регионално раз-
витие“. Дадоха си сметка, 
че в контекста на новите 
европейски изисквания за 
пътна безопасност няма 
как общинската мрежа да 
остане без финансиране в 
следващия програмен пе-
риод. Надяваме се, че чрез 
европейски средства след 
2021 г. ще има шанс да 
осигурим достъп на мест-
ните власти и до пари за 
ремонт и рехабилитация 
на пътища.

През последните го-
дини неизменно се гово-
ри за финансовата децен-
трализация на местната 
власт. Новата финансо-
ва рамка на държавата 
какъв ефект ще има вър-
ху този процес?

На макрониво финан-
совото състояние на бю-
джетите на общините е 
добро. За 2020 г. те ще 
разполагат теоретично 
с около 7 млрд. лв. От тях 
6 млрд. лв. са държавните 
трансфери за делегира-
ните дейности, те имат 
целеви характер – за об-
разование, здравеопазва-
не, социални дейности, 
отбрана и сигурност. 
Споменах, че в бюджета за 
2020 г. са планирани около 
200 млн. лв. за капитало-
ви субсидии в общините. 
Това е по 30 лв. на жител 
за година. Не е сериозно да 
се очакват някакви голе-
ми инвестиции с подобен 
нищожен ресурс. На прак-
тика общинските съвети 
ще могат да оперират 
със средства в размер на 
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1 млрд. лв. за всички оста-
нали нужди на общините. 

С други думи, едва 12% 
от местните бюджети се 
разходват с решение на 
общинските съвети и за 
регионални политики може 
да се говори само в тези 
тесни граници. Именно 
това е същественият 
проблем – администраци-
ите по места не разпола-
гат със средства, които 
да позволят пълноценно-
то развитие на смислени 
политики. Общините се 
разпростират само в рам-
ките на събраните иму-
ществени данъци. И колко-
то и да е висок процентът 
на  събираемост през 
последните години – дос-
тига до 72,8%, парите са 
недостатъчни, но и по ни-
какъв начин не обвързват 
икономическото развитие 
в полза на гражданите. 
Именно затова е дългого-
дишният ни разговор за 2% 
от подоходното облагане, 
които да остават в общи-
ните. Това ще бъде реален 
финансов ресурс, който да 
се разходва в съответ-
ствие с очакванията и по-
требностите на хората. 
За радост в последната 
година концепцията на 
НСОРБ намери сериозна 
експертна подкрепа.

Общините вече ра-
ботят по новите си 
бюджети за 2020 г. Кои 
са основните проблеми, 
които може да се от-
кроят? Какви са препо-
ръките, които НСОРБ 
отправя към местните 
власти? Има ли „капани”, 
за които трябва да се 
внимава?

Разработването и при-
емането на бюджетите 
е първото изпитание за 
умението на кмета и об-
щинските съветници да 
работят съвместно и на 
способността им да прио-
ритизират потребности-
те на местната общност. 
Екипите трябва да съуме-
ят да планират реално из-
пълними приходи без „кух 
обем“ и скрит дефицит. 
Нужно е внимателно да бъ-
дат отчетени рисковете 
в средата, в това число и 
потенциалните опасности 
за неизпълнение на прихо-
дите или възникването на 
непредвидени разходи. Ва-
жно е планът и реалните 
бюджетни разходи да са 
съобразени с годишните 
приоритети – това ще по-
могне за изграждането на 
доверие между общинско-
то ръководство и гражда-
ните. Когато възникват 
нови разходни отговор-

ности, те трябва да са 
обезпечени с нови прихо-
доизточници или с иконо-
мии. Понякога това налага 
свиване или съкращаване 
на отделни структури, но 
това е отговорна стъпка 
и преди да бъде предприе-
та, е важно да бъде оце-
нен максимално прецизно 
социално-икономическият 
ефект. 

НСОРБ вече е запозна-
ло подробно общинските 
експерти с ключовите 
промени, които влизат в 
сила от 2020 г. – както в 
областта на социалното 
законодателство, така и 
на управлението на отпа-
дъците. При планирането 
на бюджетите си общини-
те ще трябва да предви-
дят сериозен ръст на от-
численията за депониране 
– от 57 лв./тон за 2019 г. 
на 95 лв./тон за 2020 г. 
Това ще бъде сериозно 
предизвикателство, при 
условие че няма изменения 
в ставките на местните 
данъци и такси. 

Друго предизвикател-
ство, което ще трябва да 
бъде финансово обезпече-
но през следващата го-
дина, е приключването на 
проектите с европейско 
финансиране за програ-
мен период 2014 – 2020 г., 
както и осигуряването на 
устойчивост на инвес-
тициите, направени през 
периода 2007 – 2013 г. 
Общините вече могат да 
ползват и редица финансо-
ви инструменти при реа-
лизирането на по-мащабни 
инвестиции, но това също 
е специфична дейност, 
нуждаеща се от анализ 
на финансовия потенциал 
на общината за по-дълъг 
период от време. НСОРБ 
и  нашето дружество 
„НСОРБ – Актив“ вече 
стартираха програмата с 
обучения за финансистите 
на общини.

 
В края на програмния 

период 2014 – 2020 г. как 
се изпълняват проекти-
те, къде общините имат 
трудности и кои са най-
големите успехи? Какъв 
е размерът на усвоените 
средства от местните 
власти? Има ли региони, 
които са „шампиони”, и 
такива, които изоста-
ват? Как може държава-
та да бъде в помощ на 
местната власт за пре-
одоляване на разликите?

Близо 7000 сключени 
договора за безвъзмезд-
на финансова помощ на 
обща стойност над 18 
млрд. лв. са изпълнени или 
са в процес на реализация 

от стартирането на опе-
ративните програми у нас 
през 2007 г. Количествени-
те показатели сочат, че 
за 12 години със средства 
от европейски и нацио-
нални програми и с пари 
от бюджетите на общи-
ните са обновени над 1500 
училища, детски градини, 
болници, културни, соци-
ални, административни 
и многофамилни жилищни 
сгради, над 50 паметника 
на културата са превър-
нати в туристически ат-
ракции. Повече от 17 млн. 
кв. м паркове, зелени пло-
щи, детски площадки, пе-
шеходни и велоалеи, тро-
тоари и други елементи 
от обкръжаващата среда 
са изградени със средства 
от ЕС у нас и това са най-
видимите за гражданите 
ефекти от европейската 
солидарност. Средно по 
над 26 проекта са изпълне-
ни във всяка община, все-
ки един на стойност над 
2 млн. лв. Над 1,6 млрд. лв. 
е приносът на местните 
власти в тези проекти. 
Ако към него добавим и 
разходите за подготовка-
та на близо 4000 общински 
проекта, които не получи-
ха финансиране, то тази 
стойност ще се доближи 
до 2 млрд. лв. 

Няма община, която да 
не е реализирала или в мо-
мента да не осъществява 
проект, съфинансиран от 
европейските фондове. 
Инвестициите в укреп-
ване на свлачища и в из-
граждане на съоръжения 
за предотвратяване на 
наводнения са сред най-
значимите през двата 
програмни периода. Над 
50 нови пречиствател-
ни станции и повече от 
5 хил. км водопроводна и 
канализационна мрежа са 
изградени в общините. 
19-те нови регионални 
системи за управление на 
отпадъците обслужват 
над 4 млн. души. Данните 
показват, че близо полови-
ната от ресурса е вложен 
в изграждането на инфра-
структура за ВиК и за съ-
временно управление на 
отпадъците - около 44%. 

Голям е и делът на ин-
вестициите в градския 
транспорт – над 18%, 
като най-сериозен про-
цент има изграждането 
на Софийското метро. В 
подобряване на средата 
в българските градове и 
села, в обновяване на улици 
и пътища са вложени око-
ло 9% от евросредства-
та за последните години. 
Инвестициите в социална 
инфраструктура и услуги 

са 8%. Над 850 социални 
услуги са разкрити в об-
щините и един от важни-
те проблеми, пред които 
се изправят българските 
общини, е гарантирането 
на тяхната устойчивост 
– осигуряването на сред-
ства за поддържането им. 
Независимо от размаха на 
инвестициите анализът 
на НСОРБ показва тре-
вожни данни за задълбо-
чаване на регионалните 
диспропорции. Столицата 
и няколко големи града се 
развиват, всички оста-
нали, особено Североза-
падна България, остават 
в групата на „бедните”. 
Североизточна България, 
областите на Странджа 
и Родопите, вече са кон-
куренция на Северозапада 
в негативната класация. 
В териториалния аспект 
на европейските инвес-
тиции също се наблюдава 
дисбаланс: има общини 
с проекти, броящи се на 
пръстите на едната ръка, 
и такива, които са реа-
лизирали по повече от 50 
проекта, такива, които 
са привлекли по няколко 
хиляди лв. за инвестиции в 
спортни площадки, и дру-
ги – с обекти за стотици 
милиони левове, има градо-
ве и квартали, където са 
вложени много средства 
и населени места с 0 лв. 
от европейската соли-
дарност. Причините са в 
изкривената дефиниция 
за селски и градски райо-
ни, конкуренцията между 
бенефициентите общини 
и липсата на реален ин-
тегриран териториален 
подход към инвестици-
ите, който да обхваща 
всички сектори на мест-
ното развитие, обезпечен 
с адекватно публично и 
частно финансиране, а не 
разчитащ единствено на 
еврофондовете. 

Към важните поуки, 
които трябва да бъдат 
отчетени през  новия 
програмен период, е из-
лишното утежняване на 
цялостната координация 
по изпълнението на про-
екти, прилагането на не-
гласното правило „всички 
контролират, никой не 
помага“. Към тези нега-
тивни фактори се доба-
вят проблемите с админи-
стративния капацитет, 
текучеството на кадри, 
обжалванията на общест-
вените поръчки, които се 
превърнаха в професио-
нално занимание за реди-
ца фирми. Не на последно 
място са и финансовите 
корекции, които за доста 
общини са значителни и 

изправят местната власт 
пред сериозни изпитания.

И на национално, и на 
европейско ниво активно 
се работи по Многого-
дишната финансова рам-
ка за периода 2021 - 2027. 
Каква е позицията на 
НСОРБ по въпроса - кри-
тиките и препоръките 
Ви? 

Позицията на НСОРБ 
по следващия бюджет 
на ЕС за периода 2021 - 
2027 г. е публична. Сдру-
жението подкрепя: дос-
тъпа на всички региони до 
политиката на сближаване 
и формулираните полити-
чески цели, запазването на 
принципа на партньорство 
с нас на всички етапи от 
програмирането до мони-
торинга на средствата, 
намаляването на броя на 
програмите и администра-
тивната тежест и засил-
ването на гъвкавостта 
при програмирането и раз-
ходването на фондовете, 
също и по-благоприятната 
рамка на интегрираното 
териториално развитие и 
местните териториални 
инициативи чрез подходи 
като Интегрираното те-
риториално развитие, Во-
деното от общностите 
местно развитие, „Лидер” 
и други териториални ин-
струменти, както и пред-
ложения минимален ресурс 
на национално равнище за 
тях. 

Категорично не сме съ-
гласни финансирането на 
допълнителни приорите-
ти, както и на реформите 
в страните членки да е 
за сметка на политиката 
на сближаване и Общата 
селскостопанска политика 
(ОСП). Ние настояваме за 
увеличаване на бюджета 
на втория стълб на ОСП, 
както и на средствата по 
Кохезионния фонд (КФ) и 
на тези за трансгранично 
сътрудничество, за запаз-
ването на настоящите 
разпоредби, свързани с: 
включване в Общия ре-
гламент и на Европейския 
земеделски фонд за разви-
тие на селските райони; 
сроковете за използване 
на годишните средства по 
програмите по правилото 
„n+3”; размера на предва-
рителното финансиране; 
дела на европейското съ-
финансиране на проек-
тите - 85% за по-слабо 
развитите и най-отдале-
чените региони, както и 
за КФ, финансовите ин-
струменти да не заменят 
грантовото подпомагане, 
да се използват не само за 
нови инвестиции, а изоб-
що за вложения, които са 
финансово жизнеспособни 
и за които наличните па-
зарни механизми не могат 
да предоставят средства, 
за допълнително опростя-
ване на структурата на 
програмите и правилата 
по прилагането им. 

Преди месец Съветът 
на европейските общини 
и региони, в който члену-
ва НСОРБ, прие и апел към 
държавните ръководители 
на страните членки, кои-

то дебатират бъдещия 
европейски бюджет. На-
стояваме за навременно 
постигане на съгласие по 
най-важните елементи на 
следващата Многогодиш-
на финансова рамка, за да 
може да стартира проце-
сът на програмирането на 
бъдещите програми. Ка-
тегорично отхвърлихме и 
предложението за догово-
рености на Финландското 
председателство, което 
по наши изчисления ще 
доведе до намаляване на 
средствата по политика-
та на сближаване с около 
12 млрд. евро спрямо пред-
ложението на Комисията. 
В допълнение изразихме и 
несъгласие със средства 
по политиката на сбли-
жаване да се финансира 
лансираният от предсе-
дателя на Еврокомисията 
фонд за справедлив преход 
на въглищните райони. 

На национално ниво 
вече започна изготвяне-
то на новите оперативни 
програми. Експерти от 
общини и НСОРБ са част 
от всички тематични ра-
ботни групи. Местните 
власти оценяват поло-
жително предвиждано-
то обсъждане на новите 
партньорски програми на 
различни места в страна-
та – в районите за плани-
ране.

Как ще продължи съв-
местната дейност на 
НСОРБ и КСБ? Как двете 
организации могат да си 
бъдат полезни? 

През май т.г. членове-
те на УС и КС на НСОРБ 
проведоха работна диску-
сия с ръководството на 
Камарата на строителите 
в България. Поставиха се 
въпроси относно промени-
те в Закона за устройство 
на територията и търсе-
не на решения на възник-
нали проблеми вследствие 
на измененията. Обсъде-
ни бяха предложенията 
на КСБ за облекчаване на 
регулаторните и админи-
стративните процедури 
в областта на строител-
ното законодателство, 
както и идеите за преци-
зиране и унифициране на 
правилата и условията 
за прилагане на Закона за 
обществените поръчки в 
строителния бранш. Кон-
кретните текстове след-
ва да бъдат разгледани в 
съвместна работна група 
с участието на експерти 
от НСОРБ и КСБ. 

Ние обърнахме внима-
ние на взаимния интерес 
от ограничаване на тен-
денциозното и неоснова-
телно обжалване на об-
ществени поръчки, тъй 
като това значително 
забавя изпълнението на 
финансирани с европейски 
средства проекти на об-
щините. Двете организа-
ции си взаимодействат и 
в областта на енергийна 
ефективност. Активизи-
рането на контактите би 
било от полза и за двете 
структури и значително 
би разширило полето на 
сътрудничество.
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Пловдивска област е разположена в Централна 
Южна България на площ от 5972,9 кв. км и има насе-
ление над 676 000 души. Тя включва Горнотракийската 
низина, части на Родопите, Средна гора, подбалкански 
долини и Стара планина. На територията й са разпо-
ложени 18 общини – Асеновград, Брезово, Калояново, 
Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, 
Раковски, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, 
Хисаря, Марица, Родопи, Пловдив. Административен 
център е Пловдив.

Икономически профил

Приоритетни отрасли в област Пловдив са селско 
стопанство, туризъм, шивашка, текстилна, дървопре-
работвателна, мебелна и хранително-вкусова промиш-
леност. Голям е растежът и на IT сектора, аутсорсин-
га, преработващата индустрия и бизнес услугите. Те 
са с най-значителен принос за създаване на заетост 
на висшисти и квалифициран персонал. 

Основен фактор за  бизнес туризма е Международ-
ният панаир Пловдив. Не само в областния център, но 
и в региона има добре развита туристическа инфра-
структура, която отговаря на съвременните изиск-
вания. Неслучайно Пловдив е Европейска столица на 
културата 2019. В града и околностите му има много 
археологически и исторически забележителности, кои-
то предоставят условия за културен туризъм – Ста-
рият град, Асеновата крепост, Бачковският манастир, 
Римската крепост в Хисаря, градовете музеи Калофер, 
Сопот, Карлово и Клисура, Тракийският култов център 
в с. Старосел, Червената църква край Перущица, кре-
постта Аневско кале и др. Родопите са подходящи 
за планински, екологичен, ловен и риболовен туризъм. 
Хисар, Баня и Наречен са известни балнеоложки цен-
трове и също са много посещавани. Кръстова гора и 
многобройните манастири в Родопите и в подножието 
на Стара планина способстват разрастването на ре-
лигиозния туризъм.

Брутният вътрешен продукт на човек от населе-
нието в област Пловдив показва растеж за поредна го-
дина. По данни на Националния статистически инсти-
тут има сравнително голямо увеличение на заплатите 
и доходите в областта. Бизнес и инвестиционната 
активност е сравнително добра. Забелязва се ръст и 
на нефинансовите предприятия, и при чуждите инвес-
тиции, но последните остават под средните – 2578 
евро на човек при 3310 евро на човек в страната.

Инфраструктура

Пътната инфраструктура в област Пловдив е 
формирана вследствие както на сравнителните пре-
димства на географското й положение, така и на вло-
жените в нея инвестиции през годините. Най-важни 
за транспортното обслужване в областта са трите 

преминаващи трансевропейски транспортни коридора 
IV, VIII и Х (които на територията на област Пловдив 
съвпадат като ареал) в направление запад-югоизток 
София - Истанбул, с посока – запад-изток София - Бур-
гас - Варна. 

Областта се обслужва от два пътя с международ-
но значение: Е-80 по направление Пловдив - Свиленград 
и Е-871 по направление Карлово – Карнобат - Бургас/Ва-
рна, както и от АМ „Тракия“. Високото ниво на транс-
портен достъп и сравнително доброто състояние на 
пътищата допринася за развитието на региона като 
цяло.

Общата дължина на републиканската пътна мре-
жа (РПМ) в Пловдивска област е 1021,6 км (5,3% от 
РПМ в страната). На територията на област Пловдив 
общинските пътища са с дължина над 1098,45 км. По 
отношение на структурата на пътната мрежа според 
настилката най-голям е делът на асфалтобетоновата 
– 973,1 км, а без настилка са 48,5 км. 

Железопътната инфраструктура също е добре 
развита, като гъстотата на жп линиите е сред най-
високите в страната. 

По предварителни данни на НСИ в област Пловдив 
наетите лица по трудово и служебно правоотношение 
към края на септември 2019 г. са 221,8 хил., като на-
маляват с 2,5 хил., или 1,1% спрямо края на юни 2019 г. 
Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава 
в: „Строителство“ – с 5,9%, „Финансови и застрахова-
телни дейности“ – с 2,3%, и „Създаване и разпростра-
нение на информация и творчески продукти; далекосъ-

общения“ – с 1,9%. 

Строителство

През третото тримесечие на 2019 г. общински-
те администрации на територията на областта са 
издали разрешителни за строеж на 187 сгради с 859 
жилища в тях и със 109 900 кв. м разгъната застроена 
площ (РЗП) и на 89 други здания със 121 771 кв. м РЗП.  
Отбелязва се и истински строителен бум по отноше-
ние на индустриалните имоти. В района има оформени 

икономически зони, сред които по-популярни са Тракия 
икономическа зона и „Раковски“.

Туризъм

В последните две години област Пловдив успеш-
но се развива като водеща дестинация за културен, 
исторически и събитиен туризъм в страната. Това 
показват резултатите от проучване на община Плов-
див за туристопотока през летния сезон. Отчетен е 
значителен ръст на посещенията и приходите от ту-
ризъм и свързаните с него индустрии, като се отбеляз-
ва, че броят на чуждестранните гости се е увеличил 
значително и Пловдив привлича все по-високоплатежни 
посетители. 

Областният център продължава да е един от ли-
дерите по ръст на нощувки в процентно отношение 
спрямо останалите градове в страната. Според дан-
ни те за първите 7 месеца на тази година Пловдив бе-
лежи ръст от 5,5% спрямо същия период за миналата 
година.

Община Пловдив подпомага популяризирането на 
града като привлекателна туристическа дестинация 
и чрез участие на основни, национални и международни 
туристически борси и изложения. Приоритет на адми-
нистрацията е привличането на още повече туристи, 
които да увеличат своя престой, като прогнозите са 
този възходящ ход да постигне устойчивост. Мест-
ната власт продължава да инвестира в нови обекти и 
пазарни ниши всяка година.

Пламен Иванов – член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Пловдив („Лустро – 90“ ООД)
Членове на Областния съвет:
1. Велка Арабаджиева („Авис Инженеринг“ ЕООД)
2. инж. Валентин Кънчев („Сиенит“ ООД)
3. инж. Васил Спануров („ВС Инженеринг“ ООД)
4. инж. Тенчо Дичев („Боради“ ООД)
В Областното представителство на КСБ членуват 207 фирми от целия регион. 511 е броят 

на вписаните в ЦПРС компании.
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„Хубавото на изнесе-
ната приемна е, че ха-
рактерните неща, които 
можем да споделим като 
опит и проблематика, ще 
могат да намерят място-
то си на страниците на 
вестника“, посочи Пламен 
Иванов. Той добави, че из-
данието се получава във 
всички държавни инсти-
туции, общински власти 
и областни управи, вклю-
чително министерства, 
парламентарни комисии и 
посолства, с което 

позициите на строителния 
бранш достигат до по-
голям кръг от хора.

 „Благодаря на пред-
седателя на ОП на КСБ – 
Пловдив, Пламен Иванов 
за гостоприемството. За 
мен е удоволствие да бъда 
гост във Вашия град“, каза 
Ренета Николова. Главният 
редактор на „Строител“ 
отправи поздрави от име-
то на председателя на УС 
на КСБ инж. Илиян Терзиев 
и на Съвета на директори-
те на изданието към всич-
ки гости на събитието в 
ОП Пловдив.

 Николова сподели, че 
приемните, които изда-
нието провежда, се по-
срещат изключително 
добре от ОП и членовете 
на Камарата на строи-
телите. „Целта е вест-
никът все повече да бъде 
припознат като трибуна 
на местните структури 
на Камарата, чрез която 
строителите успяват да 
се запознаят с конкретни-
те проблеми на всяка една 
област“, добави Николова 
и подчерта, че се радва 
на високото експертно 
присъствие в приемната. 
„Целта на тези дискусии 
в различните региони е 
да идентифицираме ос-
новните трудности, да 
дадем възможност на 
различните участници да 
изложат своите позиции 
и да поставим темите на 
вниманието на бранша и 

ръководството на КСБ“, 
обясни Николова. „Винаги 
можете да разчитате на 
в. „Строител“ да отразя-
ва предизвикателствата, 
актуалните теми и успе-
хите на всяка една фирма 
член на Камарата“, заяви 
Ренета Николова. 

Инж. Светлана Гюр-
джеклиева изрази задовол-
ството си, че е част от 
тази изключително нужна 
за пловдивските строи-
тели дискусия. „Тук е мяс-
тото да припомня, че в 
началото на годината ОП 
на КСБ – Пловдив, се опи-
та да събере всички бран-
шови структури, за да се 
чуят различните мнения 
по важни теми. Защото 
участниците в инвести-
ционния процес сме съз-
датели на един продукт“, 
каза тя. По думите й са 
обсъждани много теми, но 
сред тях две са се откро-
или като най-важни. „Пър-
вата е с по-дългосрочен 
характер – разделянето на 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) на два 
закона. Другият въпрос е 

по-краткосрочен и касае 
всички браншови струк-
тури. Отново става дума 
за промяна на нормативна-
та уредба. Стигнахме до 
консенсус за промяна на 
чл. 154 от ЗУТ, който учас-
тниците в строителство-
то много добре познават. 
Той касае всички промени 
на инвестиционния про-
ект, които се налагат 
по време на изпълнение-
то“, посочи инж. Гюрдже-
клиева. Тя подчерта, че 
според нея измененията 
в закона са наложителни, 
защото строителният 
процес е динамичен и два 
или три месеца забавяне 
са катастрофални и во-
дят до сериозни финансови 
последици. „Нашето пред-
ложение, което и КСБ под-
крепи, беше да се направи 
една сериозна ревизия на 
чл. 154 от ЗУТ, той да се 
ограничи до материята, 
касаеща конфигурацията 
на сградата в нейните 
габарити, увеличаване и 
разширяване и евентуал-
но смяна на предназначе-
нието. Всички останали 

промени да бъдат тре-
тирани като екзекутивна 
документация, която се 
издава в края на строи-
телството“, коментира 
тя и допълни, че това би 
облекчило изключително 
много възложителите, 
строителите, надзорници-
те и контролните органи.

Инж. Светлана Гюр-
джеклиева заяви, че 

БААИК не е против разделя-
нето на ЗУТ на два закона –

за строителство и за 
устройство на терито-
рията. „Това е възможно, 
защото и в сегашния вид 
материята е обособена в 
отделни раздели – устрой-
ството на територията 
не е смесено със строи-
телството. Тоест няма 
пречка за разделянето на 
ЗУТ на два закона. Относ-
но революционните идеи 
на Камарата на архите-
ктите, касаещи водещата 
роля на архитекта, обаче 
считаме, че на сегашния 
етап те са неосъщест-
вими“, уточни тя. Членът 

на УС на БААИК припомни, 
че водещата роля на архи-
текта вече веднъж е била 
регламентирана в ЗУТ, но 
тя е просъществувала 
за кратко и не е показала 
достатъчно ползи.

„Нужна ни е трибуна-
та на в. „Строител“, за да 
ни чуят и институциите. 
Със своя авторитет 

изданието може да помогне 
за постигането на по-
широка информираност по 
темата. 

Ние ще работим наши-
те предложения да влязат 
за обсъждане в ресорната 
комисия към Народното 
събрание“, допълни инж. 
Гюрджеклиева. Според 
нея, ако бъдат направени 
промените в чл. 154 на ЗУТ, 
това би намалило админи-
стративната тежест.

Тя засегна и темата 
с новия Устройствен пра-
вилник на Дирекцията за 
национален строителен 
контрол (ДНСК), който 
цели да се намали админи-
стративната тежест и 
да се облекчи работният 
процес на 28-те регионал-
ни дирекции на структу-
рата. „Тук ролята на КСБ 
е много важна, като най-
голяма и авторитетна 
организация тя трябва да 
изиска някаква форма на 
обучение за служителите 
на РДНСК“, заяви пред-
ставителят на БААИК и 
допълни, че чрез обучение 
може да се стигне до по-
ефективен контрол от 
страна на РДНСК по мес-
та. „По тази тема имаме 
съвместна инициатива с 
Областното представи-
телство на КСБ – Пловдив, 
която вярвам, че ще се ре-
ализира в близко бъдеще“, 
завърши инж. Светлана 
Гюрджеклиева.

„Всичко, което изле-

зе като предложения от 
тази среща, както при 
предишните приемни ще 
бъде оформено и внесено 
на вниманието на ръковод-
ството на КСБ, за да може 
в по-разширен формат 
тези идеи да се обсъдят и 
ако се реши, да се излезе с 
позиция от страна на Ка-
марата“, информира про-
куристът и гл. редактор 
на в. „Строител“ Ренета 
Николова. Тя подчерта, че 
ръководството на КСБ ре-
агира много бързо, когато 
пред него се постави ак-
туален и належащ проблем 
от страна на ОП. „На при-
емната в Пазарджик беше 
коментиран много сери-
озно въпросът с липсата 
на депа за строителни 
отпадъци и в рамките на 
няколко дни се пусна цен-
трално писмо от КСБ до 
всички останали област-
ни структури как е решен 
проблемът и какво се случ-
ва с тези депа, след което 
ще се формира и обща по-
зиция по темата“, съобщи 
Николова. 

В допълнение на изказ-
ването на инж. Светлана 
Гюрджеклиева предсе-
дателят на ОП на КСБ – 
Пловдив, коментира, че е 
необходимо да се работи 
повече за обучаване на 
кадрите в РДНСК и да се 
търсят начини за намаля-
ване на административ-
ната тежест. „За съжале-
ние компетентността в 
днешно време е дефицит, 
който с времето ще ста-
ва все по-голям“, изтъкна 
Пламен Иванов. Според 
него липсата на квали-
фицирани кадри у нас се 
дължи на грешната посо-
ка на развитие на профе-
сионалното образование. 
„Спасението на този етап 
и предаването като щафе-
та на знания и опит към 
следващото поколение 
може да стане единстве-
но и само ако изградим ня-
какви смислени взаимоот-
ношения между нас, спрем 
да защитаваме дребните 
си интереси с много лоби-
зъм и започнем да търсим 
отговор на проблемите 
в тази сфера“, сподели 
той. По думите му всички 
заинтересовани страни 
трябва да заявят подкре-
па и желание към общест-
вените процеси. „Нужно е 
ние самите да внимаваме 
какви хора заемат опре-
делени отговорни позиции 
в институциите, свърза-
ни със строителството. 
Ако позициите са важни, 
е добре чрез легитимни-
те браншови структури 
да се правят конкурси, да 
се предлагат хора, които 
да ги поемат. Само по 
този начин те биха били 
от полза за строителния 
сектор“, посочи Пламен 
Иванов. 

 на стр. 10

Снимки в. „Строител“
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Кметът на район „Цен-
трален“ Георги Стаменов 
също се спря на нуждата 
от разделянето на ЗУТ на 
две части. „Във всеки един 
момент законът може да 
се промени. Ако искаме да 
имаме правила, които се 
спазват, те трябва да са 
категорични. За никого не 
е тайна, че в ЗУТ в сегаш-
ния му вид член с член си 
противоречат“, подчерта 
Стаменов. За пример той 
даде трудностите, свър-
зани с озеленяването в 
Пловдив. „От една страна, 
трябва да имаме задължи-
телно озеленяване, но от 
друга, трябва да осигурим 
паркоместа – едното вли-
за в противовес с друго-
то“, каза той и допълни, 
че няма определен точен 

брой паркоместа. „Много е 
важно в ЗУТ да бъде запи-
сано, че към всяко жилище 
върви гараж или паркомяс-
то“, сподели Стаменов.

Той постави и още 
една актуална тема – за 
визията на жилищните 
блокове в града, а и в ця-
лата страна. „Надявам се 
през следващата година 

в община Пловдив да бъде 
приета наредба за есте-
тизацията на градската 
среда. 

Убеден съм, че поне 
тротоарните настилки 
можем да ги приведем в 
идентичен вид, а не как-
то е сега, като тръгнем, 

едната кооперация е зеле-
на с жълт тротоар, дру-
гата е от стъкло, а пък 
настилката е сива, или 
пък на трети постройки 
отпред липсва тротоар. 
Трябва да има модел, че 
дадената улица ще бъде с 
точно определен детайл, 
който да бъде даван на 
всеки един инвеститор, 
за да може той още на 
ниво скица да го изпълни. 
В един момент наистина 
градската среда ще може 
да изглежда привлекател-
но и идентично“, акценти-
ра Георги Стаменов.

„През 1975 г. в Пловдив 
беше инициирана мащабна 
програма по отношение 
на естетизация на града 

с пешеходни простран-
ства, мостове и градини. 
За съжаление не всичко 
от набелязаното беше 
изпълнено“, продължи те-
мата Стефан Стефанов 
от „Арконт – А“ ООД. Той 
посочи, че един от про-
блемите в Пловдив, който 
касае и строителите, и 
архитектите, е инжене-
рингът. „Темата винаги 
се повдига на събранията 
в ОП на КСБ – Пловдив, 
защото така може да се 
определи кой е водеща 
фигура на обекта, а също 
така и да се прецизира 
крайният резултат“, каза 
Стефанов. Според него 
големите инфраструк-
турни проекти трябва да 
бъдат изграждани на ин-
женеринг. „Не така обаче 
трябва да стоят нещата, 
когато става дума за ре-
новирането или строи-
телството на сгради от 
обществено значение. Там 
трябва да има конкурс, да 
се възложи проектиране“, 
поясни той и даде пример 
с недобрите решения, кои-
то общината е взела по 
отношение на проекти 
на обекти, които са били 
реализирани във връзка с 
Пловдив - Европейска сто-
лица на културата 2019 г. 
„Това становище не е само 

мое, но и на архитектурна-
та гилдия. Темата е важна 
и според мен тя трябва да 
бъде обсъдена и решена“, 
подчерта Стефанов.

„Съгласен съм, че за 
всички значими и важни 
обекти конкурсът трябва 
да е водещ, но ако влезем 
в хипотезата на това 
проектиране, което ста-
ва все по-абстрактно и 
техническо, тогава въз-
можността да се реали-
зира един проект става 
отчайващо дълга“, заяви 
в отговор Пламен Иванов. 
Той допълни, че на строи-
телите им се налага да се 
занимават с проектиране, 
защото през годините те 
са били тези, които са 
били трайно отговорни 
за резултата и са носи-
ли най-много негативни 
последствия от лошите 
проекти. Чрез инженерин-
га изпълнителят може да 
гарантира развитието, 
реализирането в срок и 
даден бюджет на проекта.

Зам. областният упра-
вител на Пловдив Петър 
Петров повдигна друг го-
лям проблем за града – не-
законното строителство. 
По думите му всички въз-
можни закони се прилагат, 
но въпреки това непрекъс-
нато се появяват незакон-
ни постройки. „Според мен 
трябва да се изгради сис-
тема, която да не допуска 
строителството на таки-
ва обекти, а не след като 
се появят 3 – 4-етажни 
сгради, ние да се опитва-
ме да ги премахнем. Нужно 
е решение на този казус“, 
категоричен бе Петров.

Пламен Иванов спо-
дели по темата, че една 
от причините е прекале-
но сложната норматив-
на уредба, която дава 
много тълкуване и опции. 
„Ако се откажем от тази 
сложност, ще се получат 
нещата. При ясни и прос-
ти правила всички ще ги 
забелязват, тяхното на-
рушаване ще е видимо и 
ще има по-категорично 

обществено мнение и ре-
акция“, допълни той. 

В дискусията се вклю-
чи и инж. Йордан Кюмюр-
джиев, който коментира, 
че има проблеми поради 
недобрата нормативна 
уредба. „Провеждат се 
процедури, които не са в 
интерес на обществото, 
просто защото това е 
нивото“, каза той. По ду-
мите му трябва да се на-
значават квалифицирани 
кадри, които да работят 
на по-високо ниво, и те да 
започнат да оказват вли-
яние, за да се променят 
нещата. Той даде пример 
с проектирането на Око-
ловръстния път на Плов-
див, където има пропуски 
- не са предвидени локални 
платна, защото задание-
то е такова, а са заложе-
ни само кръстовища. „Не 
трябва да подценяваме мо-
мента на заданието“, каза 
още Кюмюрджиев. Според 
него подобни пропуски се 
срещат и в проектира-
нето на сгради. „Може би 
заради това се възлага 
инженерингът на значи-
ми сгради, защото на ад-
министрацията й липсва 
капацитета да се справи 
с възложените проекти“, 
допълни той.

Инж. Кюмюрджиев за-
сегна и озеленяването в 
община Пловдив. „За съ-
жаление никъде не съм 
видял озеленяването да се 
разглежда като вид стро-
ителство. Преди време 
общината имаше озелени-
тели в администрацията, 
които изготвяха проекти-
те с парковете и гради-
ните. Сега няма такива. 
Затова Пловдив е сред 
градовете с най-малко зе-
лени площи, въпреки че има 
норматив“, подчерта той 
и поясни, че има райони, в 
които зелените площи са 
3 - 4 кв. м на жител при 
норматив 20 кв. м. „Да не 
говорим, че в кв. „Капана“ 
едва ли има и един кв. м“, 
сподели той.

Прокуристът и гл. ре-
дактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова даде 
като добър пример за ре-
шаването на проблемите 
с озеленяването и есте-
тизацията френския град 
Ница, който се е справил с 
подобни казуси по впечат-
ляващ начин. „Въпреки че 

градът е туристически, 
той е една огромна стро-
ителна площадка, защото 
кметството е решило, че 
ще го направи пешеходен в 
по-голямата му част. Има 
абсолютен ред, защото в 
Ница не можеш да напра-
виш нищо, без да имаш 
съответното разрешение 
от общината. Не може да 
си избираш сам цвета на 
сградата. Всичко е регла-
ментирано“, разказа Ни-
колова. Тя сподели още, че 
сайтът на общината съ-
държа цялата необходима 
информация и дава пълна 
прозрачност. „Всичко е оп-
исано и сложено в правни 
рамки, които се спазват, 
защото мерките и глоби-
те след това са драстич-
ни“, поясни гл. редактор на 
в. „Строител“.

В обсъждането на про-
блема със зелените пло-
щи и места за паркиране 
се включи и инж. Митко 
Стойчев, главен експерт в 
Областна администрация 
– Пловдив. Той счита, че 
решението трябва да се 
търси в изграждането на 
подземни пространства 
за паркиране. Инж. Стой-
чев насочи вниманието и 
към необходимостта от 
по-добро поддържане на 
една от най-важните при-
родни дадености на Гра-
да под тепетата – река 
Марица. „Действително 
в тази посока е нужно да 
се предприемат дейности. 
Разбира се, всяка промяна 
трябва да се случва с об-
ществено обсъждане и да 
бъде съобразена със ста-
тута на реката, защото 
тя е защитена терито-
рия“, подчерта експертът.

„Водоснабдяването 
на Пловдив от каскада 
„Доспат - Въча“ е нещо 
друго, за което искам да 
говоря, защото това е ин-
фраструктурен обект от 
изключително голямо зна-
чение за развитието на 
областта“, заяви инж. Ми-
тко Стойчев и добави, че 
тази идея съществува от 
много години. „Правени са 
няколко разработки. Един-
ствената причина проек-
тът да не се реализира 
преди 9 г. е икономическа-
та криза, която дойде“, 
припомни той. Експертът 
е убеден, че отлагането 
на изпълнението на съоръ-
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жението е положително. 
„Взетото тогава реше-
ние предвиждаше да има 
денивелация от 8 метра 
по трасето. Това предоп-
ределяше да има големи 
проблеми с довеждащия 
водопровод. Резултатът 
от подобно лошо реше-
ние щеше да е ненужна 
инвестиция за стотици 
милиони лева“, посочи инж. 
Митко Стойчев. „Нужен е 
нов идеен проект, защо-
то нормативната уредба 
го изисква. Предстои да 
се направи прединвести-
ционно проучване с избор 
на подходящи трасета, 
така че нещата да се ре-
дуцират и той да стане 
икономически изгоден във 
всяко едно отношение“, 
съобщи експертът. Пла-
мен Иванов предложи за 
тази цел да се организира 
отделна среща със заин-
тересованите страни, за 
да се обсъди проблемът 
от различни гледни точки. 
„Нека в бъдеще това да ни 
е подходът на работа, 

по определени теми да 
събираме различни про-
фесионално компетентни 
участници, 

за да може да намалим 
степента на грешки и 
да не разчитаме само на 
фактора време“, каза още 
председателят на ОП на 
КСБ – Пловдив. Той инфор-
мира, че за целта Област-
ното представителство 
ще инициира предложение 
за създаването на 

наредба за професионално 
съдействие и експертно 
-граждански контрол 
при работата на община 
Пловдив. 

„На работни срещи по 
време на предизборната 
кампания за изминалите 
местни избори с кандида-
тите за кметове и вода-
чи на листи за общински 
съветници сме поддържа-
ли тезата, че професио-
налната компетенция се 
намира в легитимните 

браншови структури на 
обединените професио-
нални елити“, посочи още 
Иванов, като разясни, че 
предложението цели да 
се подпомогне местната 
власт чрез съдействие 
при процедури за възлага-

не, при осъществяване на 
междинен контрол и чрез 
участие в приемателни ко-
мисии. Той изрази мнение, 
че създаването на подо-
бен съвет ще реши редица 
проблеми на строителния 
бранш в региона.

Общинският съветник 
Йордан Иванов също се 
включи в дискусията. Той 
определи представени-
те мнения на изнесената 
приемна като много по-
лезни и засегна темата 
за инженеринга. „Считам, 
че пълното му изключва-
не е грешно, защото той 
дава процесуална бързина 
в условия на огромна ад-
министративна тежест. 
Инженерингът има своите 
плюсове“, посочи Иванов.

„Като официално изда-
ние на КСБ 

в. „Строител“ има основна 
роля в процеса на търсене 
на решения по отношение 
на редица проблеми, 

свързани с админи-
стративния капацитет. 
Вестникът и Камарата 
трябва да се ангажират 
да помогнат в това от-
ношение“, сподели Иванов. 
По думите му за районни-
те кметове е важно да 
могат да разчитат на 
браншовата организация 
и да чувстват подкрепата 
й. „В контекста на всичко 
това предложената от ОП 
Пловдив наредба има дъл-
бок смисъл. Тя трябва да 
бъде поставена на обсъж-
дане и да се търси мнозин-
ство за нейното приемане. 
Вярвам, че създаването на 
консултативен съвет ще 
подпомогне общинската 
администрация“, каза Йор-
дан Иванов. Той допълни, че 

тепърва ще трябва да се 
прецизират конкретните 
механизми, посредством 
които ще може да се дава 
експертното съдействие. 
„Важно е да има участие 
на представители на КСБ, 
Камарата на архите-
ктите или Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране 
като външни оценители в 
обществени поръчки там, 
където има особена слож-
ност. Естествено това 
ще се случва при разписан 
ред“, подчерта общински-
ят съветник и добави, че 
би било добре да има пред-
ставители на браншовите 
организации и в приема-
телните комисии, както 
и в последващия контрол. 
„Тук също виждам ролята 
на в. „Строител“ като 
проводник на такава поло-
жителна практика и начин 
другите райони в страна-
та да получат повече ин-
формация за предвиждани-
те промени“, завърши той.

Инж. Николай Ставрев 
от „Оберон Концепт Бау“ 
ЕООД постави на дневен 
ред темата 

за енергийната ефектив-
ност и оптимизирането 
на разходите за енергия в 
община Пловдив. 

„55% от необходима-
та енергия на инвести-
тора той трябва да си я 
достави сам чрез фото-
волтаици, термопомпи и 
вятърни перки. Това не е 
нормално“, каза той и зая-
ви, че вестник „Строител“ 

трябва да обърне внима-
ние на проблема. Ставрев 
припомни, че ОП на КСБ – 
Пловдив, е провело среща 
по темата с енергийното 
дружество EVN. „Нужно е 
да вкараме някакви дефи-
ниции, за да намерим пра-
вилния път по този казус“, 
посочи още инж. Ставрев.

След него думата взе 
изп. директор на Тракия 
икономическа зона (ТИЗ) 
Пламен Панчев. Фокус на 
неговото изказване беше 
професионалното обра-
зование, което по думи-
те му през последните 
години се е превърнало в 
приоритет. „Вече можем 
да се похвалим с първите 
резултати. Преди 6 годи-
ни създадохме Индустри-
ално-образователен борд 
по инициатива на Минис-
терството на образова-
нието и науката и на 6 
компании“, разказа Панчев. 
До момента през центъра 
са преминали над 300 деца 
до седми клас. „Вече смело 

мога да кажа, че интере-
сът към този проект е 
реален. Направихме и обу-
чителен център в индус-
триална зона „Раковски“, 
който вече работи поло-
вин година. Понякога сре-
щаме трудности в това 
да убедим родителите 
да повярват, че техните 
деца имат възможност да 
се реализират в България, 
ако имат добро профе-
сионално образование и 
квалификация“, подчерта 
изп. директор на ТИЗ. Той 
обърна внимание и на фа-
кта, че държавата работи 

активно за привличането 
на повече инвеститори и 
за целта се опитва да из-
ползва успешни практики 
от чужбина. „Ако успеем 
да направим дори малко 
от това, което виждаме 
в Германия например, ще е 
от огромна полза за тези 
след нас“, посочи Панчев.

Директорът на ПГАСГ 
„Арх. Камен Петков“ Ма-
рияна Спасова коментира 
нуждата от подобряване 
на нивото на професио-
налното образование в 
страната. „Щастлива съм 
да отбележа, че в гимна-
зията имаме приемстве-
ност. Вече 6 наши учени-
ци станаха инженери и се 
върнаха като преподава-
тели. Надявам се техният 
пример да бъде последван 
и от други“, сподели Спа-
сова. В тази връзка зам.-
директорът на ПГАСГ 
„Арх. Камен Петков“ Ве-
личка Димовска сподели, 
че младите много трудно 
се мотивират да изберат 
да работят в сферата на 
строителството. „Когато 
започнах като преподава-
тел, 80% от учениците 
оставаха в бранша. Сега 
процентът е към 50“, из-
тъкна тя. Според нея 

много неща трябва да се 
променят и професионал-
ното образование да бъде 
наистина приоритет 

за цялата страна, за-
щото всички компании 
вече изпитват сериозни 
проблеми заради липсата 
на кадри.

Председателят на ОП 
на КСБ – Пловдив, Пламен 
Иванов потвърди, че наис-
тина има тотален дефи-
цит на строителни кадри. 
„Сред основните политики 
на КСБ е подобряване на 
сътрудничеството с про-
фесионалните гимназии. 
Ако там решим проблема, 
ще решим въпроса и при 
ВУЗ-овете“, каза на финала 
той, като добави, че един 
от начините това да се 
случи е, като се реши про-
блемът с предкариерната 
нагласа на родителите.
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Пламен Иванов, член на УС на КСБ и председател на ОП Пловдив:

Инж. Росица Пачева, „Тирлин“ АД: Йордан Иванов, общински съветник: 

От името на нашето дру-
жество искам да направя ня-
кои предложения за промяна на 
нормативната база. Първото 
е свързано с Наредба №2 от 22 
март 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и 
монтажни работи. Искането 
ни е в чл. 10, ал. 1, т. 8 от На-
редба №2 да се допълни следно-
то изречение. „Схема на ВОБД 
задължително се изготвя за бетонови работи, то-
варо-разтоварни работи и довършителни работи 
в случаите, когато сградата е на 5 или по-малко 
метри от границата на строителната площадка, 
опираща на тротоар на улицата“.

Също така ние предлагаме в Закона за устрой-
ство на територията в чл. 157, ал. 7 да отпадне 
текстът: „...поставят се информационни табе-
ли за разрешения строеж с данни на строителя, 
проектанта, лицето, упражняващо строителен 
надзор, и други“, и да се въведе нова ал. 8 с текст: 
„На строителните площадки се поставят инфор-
мационни табели за разрешения строеж по ред, оп-
ределен с наредба, издадена на основание Закона 
за здравословни и безопасни условия на труд.“

Тук искам да поясня, че визираме Наредба №2 
от 22 март 2004 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи, 
където в чл. 13 е посочено съдържание на табела-
та, различно от вписаното в ЗУТ в чл. 157, ал. 7, 
изречение последно.

Продължавайки със ЗУТ, ние предлагаме 

в чл. 157, ал. 7 изречение първо: „При 
липса на друга техническа възмож-
ност части от тротоари, свободни 
обществени площи, както и части от 
улични платна могат да се използват 
временно за строителни площадки при 
условия и по ред, определени с наредба 
на общински съвет и с инвестицион-
ния проект“, да се допълни с текст, 
задължаващ общината да сключи до-
говор със строителя или възложителя 
за ползване на тротоара за срока на 
строителството. В договора да се 

дава възможност при промяна на ползваемата 
площ в процеса на строителство да се променя 
заплащаната сума месечно на база уведомител-
но писмо от строителя или възложителя.

Чрез това предложение ще се уеднакви про-
цедурата по временно използване на свободни 
обществени площи за строителни площадки. В 
момента всяка община, дори в един град, има раз-
лична процедура. Всяка община си създава свои 
документи за ползването на тротоар – договори, 
разрешения на база молби или заявления и други. 
Някои местни власти поставят допълнителни из-
исквания за нови заверки от страна на КАТ.

В заключение ние също така искаме да има 
обучение на администрацията по прилагане на 
нормативните документи.

Предлагаме и работна група към КСБ да фор-
мулира и представя промени и допълнения на нор-
мативната база на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството и комисиите 
към Народното събрание с цел намаляване на адми-
нистративната тежест и подобряване на взаимо-
действието с общинските администрации.

Г-н Иванов, разкажете пове-
че за иновативната идея на ОП 
Пловдив за създаване на наредба, 
която да регламентира експерт-
на помощ за общината?

По време на срещите с всички 
политически партии, с кандида-
тите за кметове аз казвах едно 
и също. Не се заблуждавайте, че 
компетенцията има причина да е 
при Вас. Ако искате, можем да пар-
тнираме и да преодоляваме преч-
ките, като ние можем да помагаме 
с нашата експертиза. Накарахме 
всички кандидати да приемат тази 
позиция. Моята роля беше да обе-
диня архитекти, инженери и адво-
кати, за да може, подготвяйки един 
нормативен документ, да няма 
сблъсъци. С председателя на ад-
вокатската колегия се запознахме 
на една среща, която продължи 6 
часа и на всеки един час се сменя-
ше по един кандидат за кмет. Еди-
ният кандидат - Даниела Канази-
рева - стана областен управител. 

Здравко Димитров стана кмет. А 
другите са в Общинския съвет. 
Всички те имат нагласа да се по-
мисли в тази посока. За да могат 
да бъдат защитени при вземането 
на решения, включително и не мно-
го популярни, аз им предложих една 
система, която нарекох КАСКА. 
Както нас, строителите, каската 
ни пази, така и на тях им трябва 
КАСКА - Консолидирани Адвокати, 
Строители, Конструктори, Архи-
текти – обединени легитимните 
професионални общности, които с 
експертизата си да гарантират 
вземането на най-добрите реше-
ния. И тогава една голяма част от 
глупостите, които се вършат, ще 
се стопират. Важно е съответ-
ните власти да видят, че това не 
е заплаха, а е възможно решение. 
Това е идеята. Колко е иновативно? 
Не съм сигурен. Но знам, че другаде 
не са толкова обединени гилдиите, 
за да търсят решение по този на-
чин. Всичко опира до това кои са 

общностите, които участват в 
този процес. Важно ноу-хау и нещо 
специфично само за Пловдив, това 
са неформалните срещи в четвър-
тъците. В тези дни се създават 
контакти, доказват се позиции, 
които след това прерастват в ра-
ботни отношения. 

Разкажете повече за тези сре-
щи?

 Там винаги има тема. Напри-
мер преди да се проведе срещата 
с кандидатите за кметове, имаше 
четвъртъци, на които се обсъжда-
ха различини теми. Първата тема 
беше за елитите. Всички имаха 
пратени материали и всеки се изка-
за. Елитите биват три вида - кла-
сически, контра и анти. Всеки един 
трябваше да се определи къде е. 
След това беше за лидерите - дали 
лидерите произлизат от елитите 
и ако си от елита, дали си лидер. 
След това бяха авторитетите 
и т.н. Това е нещо, което създава 
една атмосфера в града - от чис-
то строителни четвъртъци, както 
започнаха, сега са градски. Учас-
тниците си чакат времето да се 
изкажат и трябва да кажат нещо 
умно. Напролет планираме тема 
на един четвъртък да е „пешеход-
ният град”. Всички, които искат 
да участват, трябва да прочетат 

една книга и да говорим за шанса 
Пловдив да стане пешеходен град. 
Нашата нагласа е да се виждаме 
неформално и да вършим сериозни 
неща, а не да имитираме ангажира-
ност. Доказателство за значение-
то на тези срещи е, че дори вече 
има такива въпроси: Получил ли си 
покана за четвъртък? Теб защо не 
те канят на четвъртък? 

Има ли работеща комуника-
ция на ОП-то с местната власт?

Има неща, за които те знаят, 
че могат да потърсят съдействие. 
Но няма много практика по различ-
ни причини. Хаотично е комуни-
кирането с общинските власти. 
Въпросът е да се появи тази ин-
ституализация на КСБ, при която 
чрез полезни действия и идеи, в 
които има смисъл, вече да се осъ-
ществява комуникацията.

В рамките на приемната на-
белязаха ли се неща, които КСБ 
може да направи? Как оценявате 
мястото на в. „Строител”? 

Много неща може да направи 
Камарата, стига да иска. Напри-
мер за подготовката на кадрите. 
Аз, без да коментирам ситуация-
та, обяснявам, че сега обучаваме 
в ОП 30 души. За курса напролет 
вече има записани 16 души и по 

Вестник  „Строи -
тел“ има основна роля в 
решаването на редица 
проблеми по отношение 
на административния 
капацитет, защото е 
официалното издание на 
КСБ. Според мен както 
медията, така и самата 
Камара на строителите 
следва да се ангажират в 
това да подпомагат адми-
нистрациите в България, и то не само 
в Пловдив. Нещо повече - в по-малките 
общини в страната проблемът е далеч 
по-голям от този в Пловдив. Подкре-
пата на браншовите организации към 
кметове и по-малки общини e от голямо 
значение. В този смисъл, ако бъде при-
ета предложената наредба, тя може 
да даде огромна добавена стойност на 
Областното представителство на КСБ 
в Пловдив, но и да послужи за пример за 
другите регионални структури на Ка-
марата в страната. За мен е важно тя 
да бъде поставена на обсъждане, да се 
търси мнозинство за нейното приемане, 
за да може на практика да се осъщест-
ви това подпомагане на общинската ад-
министрация, както и да се упражнява 
граждански контрол при работата на 
тази местна власт чрез браншовите 
организации като КСБ, КАБ и КИИП. КСБ 
като най-силния субект измежду избро-
ените трябва да изиграе лидерска роля 

и използвайки възможност-
ите на в. „Строител“, да 
демонстрира и даде път на 
добрите практики.

Какви са конкретните 
механизми, посредством 
които може да се даде това 
експертно съдействие и 
този граждански контрол, 
е плод на по-широк разго-
вор. Аз мога да кажа моите 
идеи, а именно участие на 

представители на КСБ, КАБ, или КИИП 
като външни оценители в обществени 
поръчки, които са с особена сложност. 
Естествено при разписан ред това да 
се случва. Може да има участие на пред-
ставители на организациите в приема-
телни комисии, в последващ контрол. 
Това не е стъпка да се окаже натиск на 
местната власт, а е подкрепа. Когато 
решението ти се базира на мнението 
на легитимни браншови организации, 
тогава имаш самочувствието, че си си 
свършил работата както трябва и нещо 
повече – поемаш отговорност, без да бя-
гаш от нея.

Ще проведем такъв разговор и ще 
предложим на дневен ред като първи 
град в България такава наредба. На-
дяваме се да стигнем до положителен 
резултат. Нека да започнем отнякъде. 
Считам, че в. „Строител“ може да бъде 
проводник на реализирането на подобна 
положителна тенденция.

този начин аз ще вкарам в Пловдив 
50 - 60 техници за 1 година. На КСБ 
й трябва единна стройна политика 
с осмислена позиция по отношение 
на професионалната квалификация. 
Не искам да се връщам назад във 
времето. Но моята идея беше да 
направим един институт, а Кама-
рата създаде „Строителна квали-
фикация”, преди да знаем какво ще 
правим със строителната квалифи-
кация, и от там нататък обез смис-
лихме всичко. 

Коренно различна трябва да е 
политиката, защото в противен 
случай ние влизаме в зоната на 
имитацията. От това няма особе-
на нужда. Местим едни пари, пра-
вим нещо, но не е това смисълът. 
Трябваше да се концентрираме вър-
ху 2 - 3 модела. Какво направихме, 
като скъсахме връзката на КСБ с 
професионалните гимназии, която 
се осъществяваше чрез проекта 
„Аз мога да строя?” Щели децата 
да стават проектанти. А сега 
всички казват, че проектите са 
калпави. Полза е дори това да на-
правиш - да накараш един човек да 
остане в бранша, защото ние сме 
изследвали колко от тези хора не са 
смятали да останат в бранша, а са 
се заинтригували около проекта. Но 
той беше спрян.

Приемната е едно възбуждане, 
едно презентиране на вестника 
като възможност. И той трябва 
да влиза като партньор в различни 
ситуации. 
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Петър Петров, зам. областен 
управител на Пловдив:

Георги Стаменов, кмет на район 
„Централен“, Пловдив:

Големите обек-
ти са стратегиче-
ското направление 
в работата на об-
ластната админи-
страция и на стро-
ителите и са важни 
за гражданите на 
Града под тепета-
та. На първо място 
трябва да споме-
на Околовръстния 
път, който трябва 
да отпуши тежкия 
трафик и да реду-
цира задръствани-
ята за хората, кои-
то пътуват през 
Пловдив. Другият 
ключов проект е 
свързан с водоснаб-
дяването на града 
ни от каскадата 
„Доспат - Въча“. В 
него ще бъде вклю-
чено изграждането 
на водовземни съоръжения, довеждащ 
водопровод до площадката на пречис-
твателната станция за питейни води, 
гравитачен водопровод, обслужваща 
инфраструктура и др. Третият голям 
обект е „Голямо Конарско шосе“. В тези 
три направления именно е съсредоточе-
на и работата на областната админи-
страция като държавна структура.

Трябва да спомена и ремонта на ос-
новния път от Пловдив към Асеновград, 
чието строителство беше извършено 
за много кратко време. Останаха малко 
довършителни работи, но основното е, 
че движението по този път вече е без-
проблемно. Новото трасе ще е и директ-
на връзка на Родопите с автомагистра-
ла „Тракия“.

Разбира се, една от сериозните 
теми за нашия град, а и за държавата 
са дейностите, които извършваме в и 
за икономическите зони. Основно става 
дума за развитие на инфраструктурата 
и за навлизането на нови производства 

в тези зони, логис-
тични центрове и 
прочие. 

Като цяло Плов-
див и областта се 
развиват много 
динамично. Стро-
и тел с твото  н а 
водопроводите, на 
пътната инфра-
структура са все 
неща, които чер-
таят бъдещето на 
нашия град, и без 
тях няма как да ми-
нем. 

Като филолог 
по  о б ра з ован ие 
позволете да кажа 
няколко думи и за 
в. „Строител“, на 
чи ято  изнесена 
приемна в Пловдив 
имах удоволствие-
то да присъствам. 
Вестникът на КСБ 

много точно и справедливо отразява 
промените в строителството, зако-
нодателната материя, която засяга 
бранша, новите технологии. Всички ние 
-  администрация, медии, трябва да бъ-
дем още по-активни на терен, където в 
действителност се случват нещата. В 
това динамично развитие непрекъснато 
изникват нови материали, променят се 
начините на работа и ако не сме в час 
с новостите, ще изостанем именно в 
прилагането им на обекта и в живота.

Разбира се, трябва да отбележа и 
големия проблем с кадрите. Не е необ-
ходимо да коментирам ниската ражда-
емост, продължаващата миграция и др. 
Но именно тези фактори драстично вли-
яят на конкуренцията.

Знаем, че в строителството всичко 
се започва от основата, от фундамен-
та, и след това се надгражда. Добре е, 
че това се разбира, и този форум го до-
каза. Пътят към определено европейско 
равнище е правилен, но бавен.

Изнесената при-
емна на уважавания 
от мен в. „Строител“ 
премина изключител-
но ползотворно. Чуха 
се различни мнения и 
гледни точки от пред-
ставители на гилдии, 
пряко свързани със 
строителния процес. 
Разбира се, трябва да 
отдадем дължимото 
на екипа на ОП на КСБ 
– Пловдив, и лично на 
неговия председател 
Пламен Иванов за пер-
фектната организация 
на дискусията.

Убеден съм, че вина-
ги в такъв тип дебати 
са ражда истината. 
Откроиха се няколко из-
ключително интересни 
предложения, които тряб-
ва да се анализират, за да 
се види дали са съвмести-
ми с нашето законодател-
ство и могат ли на прак-
тика да се реализират. 

Приветствам и идеите 
съсловните организации, 
свързани със строител-
ния бранш, да участват 
с експертизи в различ-
ните обсъждания, които 
местните администра-
ции правят. И ползата ще 
е в две направления – от 
една страна, експерти-
те популяризират своята 
дейност, а от друга – те 
оказват и неоценима по-
мощ на младите хора, кои-
то сега навлизат в адми-
нистрациите. 

Нека да говорим за по-
литики… Липсата на мес-
та в желана детска гра-
дина или училище, което 
стана факт поради преза-

строяване и пренасищане 
на определена територия 
с много хора, доведе до 
диспропорции. Ако искаме 
това да продължи и през 
следващите 30 г., тогава 
да работим по правилата, 
които са в момента. Но 
ако целта е да реализи-
раме друг тип политика, 
тогава те трябва да се 
променят. 

Вероятно през след-
ващата година ще стар-
тирам като процедура 
- и се надявам Общински-
ят съвет активно да ме 
подкрепи - влизането на 
наредба за естетизация 
на градската среда, за да 
може тя да изглежда при-
влекателна за граждани-
те. Поддръжката на тази 
инфраструктура в години-
те вече ще е по-лесна и 
по-евтина. Това се отнася 
и за осветителните тела 
по улиците, булевардите и 
парковете, за самата ви-

зия на сградите. 
Компетентните 

лица трябва да излязат 
със становище дали 
сградите по дадена ули-
ца или поне от едната 
й страна могат да са в 
еднаква гама. Да не са 
в синьо, зелено, лилаво, 
каквото е положението. 
Сега всичко е в ръцете 
на главния архитект и 
в способността му той 
да подтикне определен 
инвеститор да си сме-
ни вида или цвета на 
фасадата. Тези практи-
ки са добре изпитани в 
Германия. Мисля, че не 
е невъзможно да започ-
нем и ние да ги прилага-

ме. Много неприятно е да 
видиш чисто черна фаса-
да на нова кооперация. Не 
мога да го приема, особено 
за топъл град като Плов-
див. През лятото при 35 
градуса температура чер-
ната фасада ще се нагрее 
близо до 70 градуса. Вие 
сте хората, които бихте 
дали правилния съвет на 
инвеститора, който се на-
дява да изгради съответ-
ната сграда възмездно. 

И накрая - въпрос на 
гледна точка е как ще раз-
виваме нашия град и как 
искаме да го оставим за 
нашите внуци.  

Наближават най-свет-
лите празници! Позволете 
да пожелая всичко най-
добро на Вашите чита-
тели. Нека 2020 г. бъде 
много здрава, плодородна 
и щастлива за всички. И 
нека професионализмът 
във всички сфери на ико-
номиката да доминира.

Инж. Величка  Димовска, зам.-директор 
на ПГАСГ „Арх. Камен Петков”:

Аз редовно чета вест-
ник „Строител“. Опитвам 
се често да вкарвам ма-
териалите от изданието 
в учебния процес, за да 
привлека интереса на уче-
ниците. Например в някой 
от последните Ви броеве 
много силно впечатление 
ми направи статия за вер-
тикален град, който се 
изгражда в открити води. 
Това е иновация, която е 
много полезна и вълнува-
ща за възпитаниците ни. 
В момента преподавам 
неща, свързани с енер-
гийната ефективност 
на сгради, и също с голя-
мо внимание проследявам 

статиите Ви на тази те-
матика. Поставям им зада-
чи да намерят интересни 
теми във вестника и после 
ги обсъждаме.

Относно откритата 
приемна, която проведох-
ме в ОП на КСБ – Пловдив, 
искам да кажа, че тя беше 
изключително полезна за 
нас. Разискваха се много 
теми, някои проблеми бяха 
поставени на дневен ред, 
особено такива, които не 
търпят отлагане. Радвам 
се, че на подобни събира-
ния може да се чуе мнение-
то на бизнеса, държавната 
администрация и на хора-
та, които работят в сфе-

рата на образованието.
В нашата гимназия се 

обучават ученици от осми 
до дванадесети клас. В мо-
мента имаме 40 паралелки 
и близо 1000 деца. Всички 
те са поели пътя на стро-
ителството. 

Мариана Спасова, директор 
на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“: 

От години получава-
ме вестник „Строител“ и 
го следим. Много полезни 
неща намирам на страни-
ците му. Те будят интерес 
не само у нас, преподава-
телите, но и сред ученици-
те. Изданието на КСБ об-
ръща голямо внимание на 
строителните гимназии 
и аз се радвам, че пишете 
за трудностите, които 

имаме. 
Иска ми се в. „Строи-

тел“ да бъде инициатор 
на една национална среща 
между Управителния съвет 
на КСБ и директорите на 
професионалните учили-
ща по строителство. Вие 
можете да организирате 
подобен форум. Там ще 
можем конкретно да си 
говорим по проблемите за 
квалификацията на кадри 

и професионалното обра-
зование. 

Работим много добре с 
ОП на КСБ – Пловдив. Осъ-
ществявали сме няколко 
съвместни инициативи. 
Винаги изпращат членове 
на структурата, които да 
участват в комисиите за 
държавни изпити. Когато 
сме се обръщали за помощ 
към тях, те са се отзова-
вали.
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Отличиха и победителите в конкурса „Сграда на годината“

Емил Христов
Ренета Николова

За 12-а поредна година 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България в 
Пазарджик (ОП на КСБ – Па-
зарджик) връчи престижния 
приз „Златната либела“ и 
обяви победителите в кон-
курса „Сграда на годината“. 
Официални гости на съби-
тието бяха изп. директор 
на КСБ Валентин Николов, 
Димитър Търпов, директор 
на дирекция „Инспекция по 
труда“ - Пазарджик, инж. 
Руслан Райчев, началник 
на Регионална дирекция 
за национален строите-
лен контрол – Пазарджик, 
Ренета Николова, проку-
рист и главен редактор на 
в. „Строител“. Домакин на 
тържеството беше пред-
седателят на ОП на КСБ 
– Пазарджик, инж. Иван Дел-
чев. На него присъстваха 
още членове на местната 
структура на КСБ, предста-
вители на Камарата на ин-
женерите в инвестиционно-
то проектиране, Камарата 
на архитектите в България 
и колективът на Професио-
налната гимназия по стро-
ителство и архитектура в 
града.

В началото на церемони-
ята инж. Иван Делчев при-
ветства гостите. „Искам 
да пожелая на всички през 
Новата година повече про-
фесионални успехи, здраве 
и късмет“, каза той. Пред-
седателят на ОП Пазар-
джик съобщи, че с решение 
на Областния съвет освен 
голямата награда „Златна-

Инж. Костадин Кобаков, първи председател на ОП на КСБ – 
Пазарджик, и управител на „Кобаче – Костадин Кобаков“ ЕТ: 

Винаги съм се занимавал със строи-
телство. Фирмата ми е изпълнила едни 
от най-големите обекти в града. Член 
съм на строителната камара в България 
още от далечната 1992 г., когато тя бе 
под друго наименование. Аз бях първият 
председател на Областното представи-
телство в града. 

КСБ е една изключително важна за 
цяла България организация, чиято роля 
за бранша е много голяма. Всички от ОП 
на КСБ – Пазарджик, се познаваме и си 
помагаме при нужда. За съжаление гра-
дът ни не се развива толкова динамично 
по отношение на икономиката. Поради 
това не само моята компания, но и дру-
гите фирми в региона изпитваме много 
от проблемите, с които се сблъскват 
колегите навсякъде. Налага се да тър-
сим обекти в София и из цялата страна, 
защото тук няма достатъчно работа. 
Много ми е болно, че нещата стоят по 
този начин. 

Бих искал КСБ да помага повече на 
местните строителни фирми. Всички 
имат право да строят и да се трудят, 
да се усъвършенстват. Трябва да има 
повече обекти, защото в градове като 
нашия те просто не са достатъчни. 

По случай идващите коледни и но-
вогодишни празници искам да поздравя 
всички строители в Пазарджик. Да бъ-

дат все така неуморни, да се трудят и 
да не се отказват въпреки ниските цени, 
на които работим в града. Пожелавам си 
да продължаваме да осигуряваме на на-
шите инженери, архитекти и работници 
поминък в региона, защото само така мо-
жем да оставим на децата и внуците си 
наследство, с което да се гордеят. Има 
една поговорка, която казва, че ако един 
мъж  не е построил дом за своето семей-
ство, той напразно е живял. Затова нека 
ни позволят да градим съвременна Бъл-
гария и да радваме нашите близки и съ-
граждани, за да не ги търсим в чужбина.

На финал ще кажа, че аз съм редовен 
читател на в. „Строител“. Всяка седмица 
го получавам и не пропускам брой. Вест-
никът е много полезен за бранша.

та либела“ тази година се 
дават и още три награди в 
нови категории 

„Най-динамично развива-
ща се фирма“, „Фирма с 
най-дългогодишна исто-
рия, опит и устойчиво 
развитие“ и „Най-добър 
млад строител“. 

След това инж. Делчев 
даде думата на Валентин 
Николов „На това прекрасно 
тържество особено силно 
впечатление ми прави, че 
строителната общност 
на Пазарджик е обедине-
на. Строители, инженери 
и архитекти са се събрали 
на едно място“, подчерта 
изп. директор на КСБ и до-
пълни, че очевидно всички 
те работят добре заедно. 
Валентин Николов прочете 
поздравителен адрес от 
името на председателя на 
Управителния съвет на КСБ 
инж. Илиян Терзиев.

„Приемете моите най-
сърдечни поздрави по повод 
провеждането на годишни-
те награди за строител-
ство „Златната либела“ 
на ОП на КСБ – Пазарджик. 
Искам да изкажа адмираци-
ите си към ОП Пазарджик, 
че продължава традиция-
та да отличава заслужили-
те строителни фирми от 
областта и да показва свое-
то уважение към тях. Днеш-
ната церемония е не само 
връчване на награди, но и 
своеобразна равносметка 
за постигнатото през годи-
ната, за положените усилия 
и проявения професионали-
зъм в работата Ви, за реа-
лизираните обекти, с които 
повишавате авторитета 
на българския строител“, се 
казва в адреса от инж. Тер-
зиев. В поздравлението от 
председателя на УС на КСБ 
се посочва, че благодарение 

на строителните фирми в 
областта Пазарджик става 
по-хубав и модерен. „Уважа-
еми инж. Делчев, пожелавам 
на Вас и на членовете на ОП 
на КСБ – Пазарджик, много 
здраве, нови проекти, профе-
сионални успехи и поводи за 
радост. Весело посрещане 
на светлите коледни и но-
вогодишни празници!“, пише 
още в приветствието. 

Поздравителен адрес 
до членовете на местната 
структура бе изпратил и 
кметът на община Пазар-
джик Тодор Попов. В него 
е записано, че годишните 
награди на ОП са не само 
признание за фирмите с най-
сериозни постижения, но и 
за колегиалното отношение, 
коректността и партньор-
ския дух. „Позволете ми да 
изразя своята благодарност 
към строителния бранш 
за доброто партньорство, 
което е солидна основа и га-
рант за доброто развитие 
на общината“, се посочва 
още в адреса от кмета.

Церемонията продължи 
с обявяването на наградата 
в категория „Най-динамич-
но развиваща се фирма за 
2019 г.“. По данни на ЦПРС 
от 68 фирми членове на ОП 
на КСБ – Пазарджик, само 
13 имат ръст по трите по-
казателя – нетен паричен 
поток, персонал и дълго-
трайни материални акти-
ви. Компанията с най-високи 
показатели е „Елкоб“ ЕООД 
с управител Александър Ко-
баков. Призът му бе връчен 
от изп. директор на КСБ Ва-
лентин Николов. 

Грамота и статуетка в 
категория „Фирма с най-дъл-
гогодишна история, опит и 
устойчиво развитие“ получи 
„Брокс 2003“ ООД с управи-
тел инж. Благо Танков. Ком-
панията е с дългогодишна 
история в строителния 

„Фирма с най-дългогодишна история, опит и устойчиво 
развитие“ – „Брокс 2003“ ООД с управител инж. Благо Танков

„Златната либела“ стана притежание на „Гарси“ ООД с 
управител инж. Георги Сираков

„Сграда на годината“ – Многофункционална зала към ПГГС 
„Хр. Ботев” - Велинград.  Проектант и изпълнител „Делчев 
Инженеринг“ ЕООД

бранш, членувала в БСК и 
една от учредителите на 
Областното представи-
телство на КСБ в Пазар-
джик.

„Най-добър млад строи-
тел за 2019 г.“ стана Цве-
тан Савов, управител на 
„Тренд Билд“ ООД.

Тържествената вечер 
продължи с награждаване-
то на

победителите в тради-
ционния конкурс „Сгра-
да на годината“ на ОП 
Пазарджик. 

Призовете бяха връчени 
от председателя на комиси-
ята, определила победите-
лите, инж. Тодор Калоянов. 
През тази година са постъ-
пили заявления за участие в 
две категории – „Жилищни 
сгради/жилищни комплекси, 
многофамилни сгради, едно-
фамилни сгради и др.“ и „Об-
ществени сгради/хотели и 
ваканционни комплекси, тър-
говски сгради, паметници на 
културата, училища, детски 
градини, спортни съоръ-
жения и др.“ В класацията 
участват здания, изградени 
от фирми, вписани в ЦПРС, 
като акцентът е към стро-
ителството – целта е да се 
отличат най-добре изпълне-
ните обекти, качеството 
на СМР, използването на 
сертифицирани материали, 
инсталации и технологии, 
както и спазването на все-
ки етап от проекта – архи-
тектурна и конструктивна 
част, ел. и ВиК инсталация, 
инфраструктура, озеленява-
не и др.

В първия раздел за жи-
лищни обекти за победител 
бе избрана многофункцио-
нална жилищна сграда на 
ул. „Александър Стамбо-
лийски“ 65А с проектант 
арх. Стефан Гюрджеклиев, 
възложител „Артстрой Ин-
вест“ ЕООД и изпълнител 
„Артстрой Про“ ООД, град 
Пазарджик. 

В категория „Общест-
вени сгради“ наградата бе 
отредена за многофункцио-
нална зала към Професио-
нална гимназия по горско 
стопанство „Христо Ботев” 
- Велинград. Възложител на 
обекта е община Велинград, 
а проектант и изпълнител 
„Делчев Инженеринг“ ЕООД.

Голямата награда „Злат-
ната либела“, която е 
символ на добра строи-
телна практика 

и успешен мениджмънт, 
стана притежание на „Гар-
си“ ООД с управител инж. 
Георги Сираков. Призът му 
бе връчен от председателя 
на ОП на КСБ – Пазарджик, 
инж. Иван Делчев. Статуе-
тката, прототип на древ-
ноегипетска либела, се 
присъжда всяка година след 
гласуване между членовете 
на ОП на КСБ – Пазарджик. 
Водещи при определяне на 
номинацията са личните 
качества на управителя. 
Той трябва да умее да из-
гражда и мотивира екипи, 
да планира стратегически 
и да реализира положителни 
финансови резултати. 

Снимки в. „Строител“
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Проектите, които ще се реализират до 2022 г., са на стойност около 350 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Столичната община 
(СО) планира да изгради 
около 200 км ВиК инфра-
структура с финансиране 
от Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
( „ОПОС 2014 – 2020“) . 
Проектите, които ще се 
реализират в София до 
2022 г., са на стойност 
около 350 млн. лв. Това 
стана ясно при предста-
вянето на Регионалното 
прединвестиционно про-
учване (РПИП), което е 
необходимо условие за 
изграждане на ВиК мрежа 
по „ОПОС 2014 – 2020“. На 
събитието присъства-
ха зам.-кметът на СО по 
направление „Инвестиции 
и строителство” Ирина 
Савина и инж. Добромир 
Симидчиев, ръководител 
на екипа, подготвил РПИП. 

През настоящия про-
грамен период 2014 – 
2020 г .  допустими за 
финансиране по опера-
тивната програма са 

агломерации с население 
над 10 000 еквивалент 
жители. На територията 
на Столичната община 
са определени 3 такива 
– „София-град“, „Банкя“ и 
„Нови Искър“. В първата 
влизат най-много жилищ-
ни комплекси, квартали, 
местности, села и други 
териториални зони, които 
са в районите „Витоша“, 
„Панчарево”, „Кремиковци“, 
„Оборище“ ,  „Средец “ , 

„Изгрев“, „Възраждане“, 
„Красно село“, „Триадица“, 
„Лозенец“, „Студентски“, 
„Младост“, „Искър“, „Сла-
тина“, „Подуяне“, „Серди-
ка“, „Надежда“, „Връбница“, 
„Люлин“, „Красна поляна“, 
„Илинден“ и „Овча купел“. В 
агломерация „Нови Искър“ 
са кварталите „Кумари-
ца“, „Курило“, „Славовци“, 
„Изгрев“ и „Гниляне“, а в 
третата - „Банкя“ – част 
Север и част Юг, кв. „Гра-

доман“, кв. „Михайлово“, кв. 
„Вердикал“ и с. Иваняне.

Зам.-кметът Ирина 
Савина обясни, че общата 
стойност на всички проек-
ти, които е необходимо да 
бъдат реализирани, за да 
се постигне пълно съот-
ветствие с европейските 
директиви за агломера-
циите над 10 000 еквива-
лент жители, е около 1,3 
млрд. лв. Изпълнението 
на тези проекти ще бъде 

разделено на два етапа. 
В първия ще се изпълнят 
приоритетни проекти със 
средства от „ОПОС 2014 
– 2020“, а в етап 2 ще се 
финансират през след-
ващия програмен период 
2021 – 2027 г. и от други 
източници. По думите й в 
София 100% от питейна-
та вода се пречистват, 
а 76% от територията 
на общината са покрити 
с канализационна мрежа. 
„Според анализите на екс-
пертите с реализацията 
на обектите по „ОПОС 
2014 - 2020“ този процент 
ще достигне 90. В послед-
ните години размерът на 
направените инвестиции 
във ВиК инфраструктура-
та на Столичната община 
е над 500 млн. лв. Те са вло-
жени в реконструкция и до-
изграждане на ВиК мрежа 
в райони, където е налична 
частично или изцяло липс-
ва. Средствата са от ин-
вестиционната програма 
на „Софийска вода“ АД, от 
„ОПОС 2007 – 2013“, ИСПА, 
ПУДООС и бюджета на СО. 
За периода от 2009 г. до 

сега са изпълнени и рекон-
струирани над 400 км ВиК 
мрежа”, припомни тя. 

Предстои подготвени-
ят РПИП да бъде внесен в 
Столичния общински съ-
вет, където да бъде раз-
гледан и да бъдат одобре-
ни агломерациите, където 
ще се изгражда ВиК инфра-
структура, както и разме-
рът на съфинансирането, 
което трябва да бъде оси-
гурено от СО. След това 
документът ще бъде вне-
сен в Министерството на 
околната среда и водите и 
финално в ЕК за одобрение 
на финансирането. 

Предвижда се ВиК про-
ектите в агломерации-
те „София-град” и „Нови 
Искър” да се реализират 
на инженеринг, а тези в 
„Банкя“ - с работен про-
ект. Според Ирина Са-
вина изборът на изпъл-
нители ще отнеме около 
1 година, през която СО 
ще осъществи градоус-
тройствени процедури и 
ще откупува или отчуж-
дава имотите, където ще 
трябва да се работи. 

„Повече електронни 
услуги, дигитализация на 
процесите на управление и 
обслужване на гражданите 
и бизнеса, използване на 
иновативни градски реше-
ния, както и съвместна ра-
бота с IT сектора – това 
са ключови приоритети 
за мен през следващите 
години. Предлагам на Об-
щинския съвет ново на-
правление „Дигитализация, 
иновации и икономическо 
развитие“. Убедена съм, че 
тези три сектора са свър-
зани и те дават на града и 
на живота ни повече ред, 
публичност, контрол, бър-
зина и благоприятстват 
развитието на IT сектора, 
привличат чуждестранни 
инвестиции, създават ра-
ботни места и по-добро 
качество на живот“. Това 
каза кметът на Столична-
та община Йорданка Фан-
дъкова при представянето 
на Стратегията за инте-
лигентна специализация 
на София. Документът е 
разработен в последни-
те 18 месеца от екипа 
на Столичната общинска 
агенция за приватизация 
и инвестиции. На съби-
тието присъства и Елен 
Герджиков, председател 
на СОС. 

Според Фандъкова пър-
вите задачи на новия зам.-
кмет по „Дигитализация, 
иновации и икономическо 
развитие“ са да модерни-
зира съществуващата към 
момента система от елек-
тронни услуги на община-
та, като към тях добави и 

50 административни, как-
то и да разшири обема на 
дигиталното обслужване 
за гражданите и бизнеса. 

Предвижда се най-из-
ползваните услуги, които 
не са електронни, първи да 
станат такива. Кметът 
на СО обясни, че общината 
няма да изисква от граж-
даните и бизнеса докумен-
ти, които тя издава, а ще 
извършва вътрешна про-
верка. „Направихме това 
при подаването на доку-
менти за детска градина 
и ясла, като спестихме 7 
броя от тях”, каза още тя.

Фандъкова обяви, че СО 
има изградена система за 
проверка и трансфер на 
документи с КАТ и НАП. 
„Вече се извършват те-
стове за връзката с Аген-
цията по вписванията и 
от януари следващата го-
дина се очаква тя да зара-
боти. По този начин няма 
да се налага покупката и 
продажбата на имоти да 
се обявява”, поясни тя. 

Столичната община 
и Европейската инвести-
ционна банка са подписали 
договор за безвъзмездно 
финансиране. С получени-
те средства ще бъдат 
внедрени 14 услуги и това 
е следващата стъпка от 
изпълнението на процеса 
по дигитализация. „Досе-
га много от нещата, кои-
то общината е правила, 
са отделни технологични 
системи в различни струк-
тури. Целта ни е да напра-
вим този процес единен и 
това ще една от задачи-
те на бъдещия зам.-кмет 
Владимир Данаилов. София 
е на второ място сред 10-
те най-бързо развиващите 
се технологични центрове 
в Европа. Само до септем-
ври тази година в община-
та са стартирали 7 голе-
ми проекта в сферата на 
информационните и кому-
никационните технологии. 
Столицата ще е и един от 
8-те града, в които ще се 
намират първите евро-

Столичната община обяви 
търг за възстановяването на 
минералната баня в „Овча ку-
пел”. Това е първият етап от 
ремонта на сградата, която е 
със статут на архитектурно-
строителна недвижима кул-
турна ценност с категория 
„местно значение”. Прогнозната  стойност на поръчката, 
която е разделена на две обособени позиции, е 2 741 593 лв. 
без ДДС. 

Първата от тях е за проектиране и изпълнение на обект: 
„Изграждане и развитие на център за върхови постижения 
„Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на баня 
„Овча купел“ в уелнес и СПА с ползване на минералната вода“. 
Прогнозната й стойност е 2 704 093 лв. без ДДС. Втората 
обособена позиция е за изготвяне на комплексен доклад за 
съответствието на инвестиционен проект и упражняване 
на строителен надзор на СМР на обекта. Тя е за 37 500 лв. 
без ДДС. Продължителността за осъществяване на дей-
ностите е 300 дни. Оферти се подават до 13 януари. 

Снимки в. „Строител“

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

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

пейски супер компютри. 
За мен това е и шансът да 
задържаме и привличаме 
тук млади хора и талан-
ти”, заяви още Йорданка 
Фандъкова. 

Владимир Данаилов по-
сочи, че се предвижда до 
две години дигиталните 
услуги, които най-много се 
ползват от гражданите и 
бизнеса, да станат над 
150. Предстои Стратеги-
ята да бъде разгледана и 
приета от Столичния об-
щински съвет и след това 
ще започне изпълнение на 
стъпките, разписани в 
нея. 
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НСОРБ организира встъпителен форум, с който отбеляза 23 години от своето създаване

Росица Георгиева

Икономическото раз-
витие, въвеждането на 
иновации и създаването 
на необходимата за това 
инфраструктура, както 
и определяне на вярната 
посока за управлението и 
тясното взаимодействие 
между общините и държа-
вата бяха очертани като 
приоритети на местната 
власт за мандат 2019 – 
2023. Това стана по време 
на встъпителна конфе-
ренция, организирана от 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ), с която 
организацията отбеляза и 
23 години от своето съз-
даване. Събитието, което 
се проведе в София, събра 
над 400 представители на 
общини от цялата стра-
на, министри и депутати. 
Официален гост на фору-
ма бе председателят на 
Народното събрание Цве-
та Караянчева. Тя даде на-
чалото на мероприятието 
заедно с председателя на 
УС на НСОРБ и кмет на 
Велико Търново инж. Дани-
ел Панов и Йорданка Фан-
дъкова, кмет на София – 
общината домакин.

„В лицето на Народно-
то събрание имате серио-
зен и надежден партньор. 
Очакваме Вашите пред-
ложения, готови сме да 
дебатираме в името на 
по-добрия живот на граж-
даните на Република Бъл-
гария“, обърна се Цвета 
Караянчева към местните 
власти.

Инж. Даниел Панов 
подчерта, че единствени-
ят начин добрите наме-
рения да се превърнат в 
реалност е централната 
и местните власти да ра-
ботят заедно. Той изтък-
на, че

кметовете трябва да 
заложат в своето управ-
ление на политиките за 
устойчиво развитие и да 
ги прилагат активно.

„За да продължим да 
променяме нашите гра-
дове, имаме нужда и от 
промени в законодател-
ството“, заяви Йордан-
ка Фандъкова. Тя посочи, 
приоритетните законо-
дателни инициативи на 
Столичната община, като 
акцентира на последната 
инициатива във връзка с 
подобряването на качест-
вото на въздуха. Фандъко-
ва припомни и предложени-
ята на СО за изменение на 
Закона за устройство на 
територията за премах-
ване на възможността 
за строителство на жи-
лищни сгради с намалени 
отстояния и брой парко-

места чрез използване на 
по-ниските изисквания за 
общежития, ателиета и 
др.

Най-интересната дис-
кусия на форума бе под 
надслов „Развитие на об-
щините – развитие на 
държавата”. В нея участ-
ваха вицепремиерът То-
мислав Дончев, минист-
рите на околната среда 
и водите Нено Димов, на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова, на земеделието, 
храните и горите Десис-
лава Танева, на образова-
нието Красимир Вълчев 
и на труда и социалната 
политика Деница Сачева. 

„Успехът на кметове-
те означава прогрес за 
общините. Мандат 2019 
- 2023 ще е интересен. 
Имаме много предизви-
кателства и е въпрос 
на разум да се справим. 
Променят се процесите 
в икономиката, очаквани-
ята, законите на нацио-
нално и европейско ниво. 
В следващите 4 г. трябва 
да се работи в различна 
среда. Трябва да се обър-

нем към въпроси от ново 
ниво. Кметската работа 
ще е по-трудна. Няма да е 
достатъчно кметът само 
да решава проблеми, но 
наред с това ще е нужно 
стратегическо мислене за 
развитието на дадената 
община. Няма универса-
лен формат за това”, каза 
Томислав Дончев. Според 
него 

икономическото развитие 
ще е една от темите, по 
които държавата и общи-
ните ще работят заедно. 

Вицепремиерът при-
помни, че бизнесът е дина-
мичен и администрациите 
на всички нива трябва да 
се адаптират към това 
темпо, да се подготвят 
адекватно, за да отгово-
рят на очакванията. „Ос-
вен традиционния инстру-
ментариум, трябва да 
мислим с нови категории. 
Държавата смята да съз-
даде няколко индустриални 
зони и до седмици ще бъде 
представен за обсъждане 
закон за индустриалните 
зони. Трябва да работим 

за свиване на времето 
за реализиране на проце-
дурите. Безспорен фокус 
ще бъде поставен и върху 
темата иновации“, посочи 
още той. 

Дончев обяви, че пред-
стои създаване на близо 
14 звена от т.нар. инова-
ционна инфраструктура. 
Центровете, в които ще 
има условия за съвмест-
на работа на научни, про-
ектантски и производ-
ствени звена, ще бъдат 
изграждани на регионален 
принцип. „Местните вла-
сти не могат да стоят 
встрани от тези процеси. 
Кметът е онзи нерв, който 
трябва да свърже интере-
сите на университетите 
и бизнеса”, подчерта вице-
премиерът Дончев.

Третият важен приори-
тет според него е взаимо-
действието на централ-
ната и местните власти, 
което може да доведе до 
развитието на истински 
регионални инициати-
ви. Той обясни, че почти 
липсва регионалното ниво 
и именно тази празнина 
трябва да бъде запълнена 

от прекия контакт между 
отделните общини. „За 
европейското финансира-
не в следващия програмен 
период именно развитите 
стабилни партньорски 
отношения на регионал-
но ниво ще бъдат при-
оритетно подкрепяни. 
Точно сега е моментът 
общините да иденти-
фицират онези сфери, в 
които могат да работят 
съвместно със своите съ-
седи”, каза още Томислав 
Дончев. Той припомни, че 
българските общини вече 
имат опит в междуоб-
щинското сътрудничест-
во чрез създаване на ВиК 
асоциациите, сдружения-
та, изградили и управля-
ващи регионалните депа 
за отпадъци. Дончев зая-
ви още, че от местните 
власти има очаквания по 
отношение на финансова-
та им децентрализация. 
„Отстъплението на дър-
жавата от едни общини 
означава увеличаване на 
ангажиментите към дру-
ги. Това е тема, по която 
трябва да работим заед-
но“, завърши той.

Министър Нено Димов 
акцентира в своето изказ-
ване върху изпълнението 
на ОП „Околна среда 2014 
- 2020“.

Към момента са обявени 54 
процедури на обща стой-
ност 4,3 млрд. лв., което 
представлява 124% от 
ресурса на програмата.

По думите му опитът 
показва, че при догова-
ряне между 125 - 130% се 
постига изпълнение 100%. 
„Договорените средства 
са 92%, а верифицираните 
са 24%”, информира той 
и добави, че през 2019 г. 
са открити 18 процедури 
за 611 млн. лв., сключе-
ни са 52 договора за над 
650 млн. лв. Димов обясни, 
че в сектор „Води” са под-
пи са ни 39 договора за над 
1,8 млрд. лв. 

„В сферата на отпа-
дъците са сключени 38 
договора за 516,5 млн. лв., 
а за рекултивация на депа 
- за 120 млн. лв., които ще 
стигнат за рекултивация-
та на всички над 110 депа 
в наказателна процедура”, 
обясни още той. Димов 
припомни, че през насто-
ящия програмен период 
средства са били насочени 
и към дейностите за подо-
бряване на качеството на 
атмосферния въздух. „През 
2018 г. сключихме догово-
ри със 7 общини за почти 
целия ресурс. Отделно от 
това бяха заделени сред-Кметът на София Йорданка Фандъкова

Министърът на околната среда и водите Нено Димов

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново, приветства своите колеги и гости

Снимки Румен Добрев
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ства в размер на почти 
половин милиард лева за 
модернизация на градския 
транспорт в 10 общини”, 
съобщи още той и доба-
ви, че целите, които си 
поставя ЕС в следващите 
10 г., е депонирането на 
отпадъци да бъде не пове-
че от 10%. 

Красимир Вълчев обяс-
ни, че най-голямото пре-
дизвикателство през след-
ващите години ще бъде да 
се включат всички деца 
в образователната сис-
тема, а Деница Сачева 
представи новия Закон за 
социалните услуги, който 
предстои да бъде приет 
от НС. 

Министър Петя Авра-
мова припомни, че основ-
ната цел на държавата и 
местната власт е подо-
бряването на живота на 
хората, като изтъкна, че 
те трябва да се чувстват 
добре не само в столица-
та и големите градове, 
но и във всяко кътче на 
страната. Тя подчерта, 
че наред с провеждането 
на балансирана регионал-
на политика основна за-
дача пред МРРБ е изграж-
дането на добра пътна 
инфраструктура, която 
да отговаря на съвремен-
ните условия. „Колкото 
по-мощна става индус-
трията, толкова по-бързи, 
удобни и безопасни трябва 
да бъдат пътищата“, под-
черта Аврамова. Тя даде 
като пример, че развитие-
то на София е немислимо 
без Северната скоростна 
тангента, а на Северна и 
Северозападна България - 
без автомагистрала „Хе-
мус“ и модернизацията на 
пътя Видин – Ботевград. 

„Тези проекти са сред 
нашите основни приори-
тети. Реализирайки ги, 
ще подобрим свър за ност-
та между отделните на-
селени места, което ще 
е предпоставка за нама-
ляване на регионалните 
различия“, посочи Петя 
Аврамова. Тя коментира, 
че друг важен инструмент 
за подобряване на жизне-
ната среда в страната 
са инвестициите по Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ 

(„ОПРР 2014 – 2020“).

„С ресурс от 1,6 млрд. лв. 
се обновяват 39 големи и 
средни български града.

Със средства по про-
грамата бяха ремонти-
рани десетки улици, буле-
варди и пътни връзки. Без 
финансирането по „ОПРР 
2014 – 2020“ общините 
трябваше да реализират 
тези проекти със собст-
вени сили и средства”, от-
беляза министър Аврамо-
ва. Тя напомни, че с близо 
370 млн. лв. по „ОПРР 2014 
- 2020“ са създадени три 
Фонда за градско разви-
тие, които заедно с при-
влечените средства упра-
вляват около 600 млн. лв., 
и в момента общините 
могат да получат ниско-
лихвени кредити и банкови 
гаранции от Фонда на фон-
довете за подобряване на 
градската среда, както и 
за проекти в сферата на 
туризма и културното на-
следство. Заедно с бизне-
са те могат да участват 
и в създаване на нови ико-
номически зони, които ще 
генерират работни места 
и растеж. 

Тя отбеляза, че в

следващата програма за 
развитие на регионите, 
която ще разполага с при-
близителен ресурс около 
3 млрд. лв.,

подходът ще бъде сме-
нен. „Проектите ще бъ-
дат фокусирани не върху 
отделни общини, а върху 
нуждите и спецификите 
на всяка област и оползо-
творяването на нейните 
ресурси. Така най-сетне 
ще се избегнат т.нар. 
бели петна и финансира-
нето ще може да достига 
и до най-малките населени 
места. Важно е всеки ре-
гион да се обедини около 
няколко ключови приорите-
та. Ще бъдат подкрепени 
такива проекти, които се 
генерират на принципа 
отдолу-нагоре - отчитат 
нуждите на хората по 
места и с изпълнението 
си биха решили проблеми 
на по-голяма част от ре-
гиона“, поясни Петя Авра-

мова. В тази посока са и 
подготвените промени в 
Закона за регионалното 
развитие, където се пред-
вижда въвеждането на нов 
подход в политиката за 
управление на регионите, 
целяща намаляване дисба-
ланса между тях и увели-
чаване функциите и право-
мощията на Регионалните 
съвети за развитие. 

Министър Аврамова 
апелира за още по-голяма 
активност от местните 
власти и по отношение 
изработването на проек-
ти на общи устройстве-
ни планове на общините, 
които се финансират от 
МРРБ. По думите й част 
от тях са направили иска-
ния за удължаване на срока 
на действие на тези спо-
разумения. Тя се спря и на 
доброто сътрудничество 
между местната и дър-
жавната власт при изпъл-
нението на Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС), по която вече 
са санирани над 1800 сгра-
ди.

„В момента обсъждаме ва-
рианти за продължаването 
на НПЕЕМЖС. 

Изпълнението на мер-
ки за ЕЕ донесе много пол-
зи както за гражданите, 
така и за бизнеса. МРРБ 
предоставя още една въз-
можност на 28-те малки 
общини да кандидатстват 
за нови 44 млн. лв. за енер-
гийна ефективност по 
ОПРР“, информира тя. 

След това Хасан Азис, 
зам.-председател на УС на 

НСОРБ и кмет на община 
Кърджали, обяви резул-
татите от проучване на 
Сдружението за удовлет-
вореността на живеещи-
те в санираните сгради 
по НПЕЕМЖС. Получените 
повече от 8500 отговора 
показват, че над 95% от 
хората са удовлетворени 
от новата визия на блоко-
вете си, като отчитат и 
намаляване на месечните 
си сметки. Представите-
лите на общините бяха 
категорични, че очакват 
програмата да продължи 
както и досега – 100% без-
възмездно за живеещите. 

В отговор на въпрос 
в последвалата дискусия 
министър Петя Аврамова 
подчерта необходимост-
та от изработването на 
специален закон за водо-

снабдяването и канализа-
цията. „Целта е обединя-
ване в общ нормативен 
акт на уредбата относно 
собственост, стопанис-
ване, експлоатация и под-
дръжка на ВиК системите 
и съоръженията, предос-
тавяне и регулиране на 
ВиК услуги, планиране и фи-
нансиране на инвестиции 

във ВиК инфраструктура“, 
поясни тя. 

Аврамова информира 
още, че правителството 
е взело решения за опре-
делени суми, които МРРБ 
може да поеме като ан-
гажимент за изпълнение 
на договори. „МС отпусна 
483 млн. лв. за изграждане 
на отсечката на АМ „Хе-
мус“ от Велико Търново до 
Буховци с дължина близо 
89 км. Това е последни-
ят участък от трасето, 
който не е обезпечен със 
средства и не е включен 
в миналогодишния транш, 
който е осигурен по спе-
циална сметка на МРРБ 
за участъка от п.в. „Бо-
аза” до Велико Търново“, 
обясни тя. Средствата 
представляват реално 
първият транш за стро-
ителство на отсечката, 
като в следващите годи-
ни – между 2020 - 2022 г., 
правителството тряб-
ва да допълни сумата с 
нови постановления до 
достигане на сумата от 
1,380 млрд. лв.“, разясни 
Петя Аврамова. Тя допъл-
ни, че близо 280 млн. лв. се 
отпускат от държавния 
бюджет на МРРБ, респек-
тивно на АПИ, за изпълне-
ние и разплащане на обек-
ти от републиканската 
пътна мрежа – единия от 
участъците на АМ „Евро-

па“, тунел „Витиня“ и др. 
Министър Десислава 

Танева представи резул-
татите от Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР) за два-
та периода (2007 – 2013 
и 2014 – 2020). През ми-
налия 209 селски общи-
ни са се възползвали от 
ПРСР, като са усвоили 1,1 

млрд. евро. Изградени са 
2401 км улици и 2056 км 
ВиК инфраструктура. 162 
общини са бенефициент 
на ПРСР в настоящия про-
грамен период. Договоре-
ните средства са над 690 
млн. евро. Разплатени са 
181 262 евро. „Настояща-
та програма е договорена 
на 73% и е разплатена на 
40%. Изградени са 719 км 
пътища, 1108 км ВиК ин-
фраструктура. Над 250 
обекта от образовател-
ната, социалната и кул-
турната инфраструктура 
са обновени с европейски 
средства по ПРСР”, каза 
Танева. Тя информира, че 
се предлага

в периода 2021 - 2027 бюд-
жетът на ПРСР да бъде 
намален с 16,6%.

„Все пак дебатът за 
Многогодишната финан-
сова рамка (МФР) про-
дължава. Голяма част от 
позициите на страните 
членки са за запазване 
на финансовата рамка. 
Каквото се реши накрая, 
това ще определи оконча-
телно бюджета и как ние 
ще подходим. Очаквания-
та са МФР да стане ясна 
в средата на следващата 
година. Това в значителна 
степен забавя всички про-
цеси, които следват след 
това, и финално стар-
та на новата ПРСР. Към 
момента страната ни в 
лицето на МЗХГ работи 
по 3 swot анализа, които 
са фундаментът, който 
ще определи национал-
ния стратегически план“, 
разказа тя. По думите й 
първият анализ, който 
е свързан със селското 
стопанство, на практика 
е приключен. „Там сме на 
етап идентифициране на 
необходимостите. Втори-
ят swot анализ е за окол-
на среда и климат, като 
е на етап обсъждане и 
съгласуване. Очаквания-
та са до края на 2019 г. 
този процес да приключи“, 
допълни тя. От думите й 
стана ясно, че третият 
swot анализ е социално-
икономически и се изгот-
вя в УНСС. „Когато имат 
готовност, вероятно в 
края на тази година или 
може би в началото на 
следващата ние ще го 
представим“, каза още 
министър Танева.

Вицепремиерът Томислав Дончев очерта приоритетите пред 
държавата и общините

Министрите Петя Аврамова и Десислава Танева коментираха усвояването на европейските 
средства
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Ангел Геров, кмет на Пирдоп: 

Георги Сотиров

Г-н Геров, Вие бяхте 
избран за кмет втори 
мандат тази есен. С как-
во спечелихте доверието 
на съгражданите си?

Основното е отноше-
нието към проблемите на 
хората. При това ежеднев-
но, в откритата връзка с 
тях. В малкия град, къде-
то всички се познават, а 
с голямата част сте близ-
ки от детската възраст, 
това не е трудно.

Разбира се, съгражда-
ните ми оценяват първия 
мандат и си правят изво-
ди – с какво сме подобри-
ли начина им на живот, 
спокойствието в делника, 
обществените процеси, 
отношението на адми-
нистрацията. Всичко е 
от значение и се изисква 
много – и увереност, и са-
мочувствие на управленец, 
на човек, който се е посве-
тил на работата.

Не сме направили кой 
знае какво по редица обек-
тивни причини, но все пак 
хората гласуваха за наша-
та програма, защото са 
оценили и труда ни, и на-
меренията ни, и възмож-
ностите ни. Не е малко 
това, струва ми се. 

На Ваша територия 
работят редица голе-
ми компании, които са 
известни и с това, че 
помагат в сферата на 
образованието, спорта, 
културата, развитието 
на млади таланти, на хо-
рата в неравностойно 
положение, на здравео-
пазването и т.н.

Трябва да се знае, че 

8% от БВП на държавата 
се осигуряват на терито-
рията на нашите общини. 
А какво се връща от тези 
пари? За съжаление много 
малко. 

Тук работи водеща ин-
тегрирана група за про-
изводство на мед и най-
големият преработвател 
на мед в света - „Аурубис“. 
Той произвежда 1 млн. 
тона медни катоди всяка 
година и други различни 
продукти. В последните 
няколко години те са в че-
лото на предприятията, 
които плащат най-висок 
данък печалба. 

Взаимодействието им 
с общината е прекрасно. 
Винаги са отзивчиви към 
нашите проблеми. Други-
те две големи предпри-
ятия в Средногорието 
- „Дънди прешъс металс“ 
и „Елаците Мед“, не само 
осигуряват добра зае-
тост на населението и 
прилични заплати, но и ви-
наги съдействат за про-
веждането на различни 
наши мероприятия. Пока-
зателен е и подписаният 
Меморандум между спо-
менатите три компании 
и седемте средногорски 
общини за финансово под-
помагане на МБАЛ - Пир-
доп, което според мен 
няма аналог в страната. 
Не само се изчистиха 
близо 2 млн. лв. задълже-
ния на болницата, но сега 
тя функционира спокойно, 
след като общото дофи-

нансиране продължава да 
се случва. Лечебното заве-
дение вече повишава обе-
ма на работа, но трябва 
да кажа, че има още мно-
го какво да се желае от 
държавата, респективно 
от Министерството на 
здравеопазването. Неза-
висимо кое правителство 
е на власт, отношението 
към общинските болници 
продължава да не е това, 
което гражданите очак-
ват. Реформата в този 
сектор не върви и това не 
е само мое мнение за съ-
жаление. Добре е все пак, 
че нашите предприятия 
от тежката индустрия са 
социално ангажирани. 

   
Ще кажете ли няколко 

думи за пътната инфра-
структура, за улиците в 
града и в с. Душанци? 

В тази област разчи-
таме най-вече на евро-
пейските програми. За 
съжаление с нашите сви-
ти бюджети тази скъпа 
и висококвалифицирана 
дейност няма как да се 
осъществи. Непонятно е 
защо малките населени 
места не са допустими 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж“… Ос-
вен това, ако има реална 
децентрализация, то та-
кива общини като нашата 
биха имали отлични прихо-
ди, за да могат успешно да 
финансират реновирането 
или ново строителство на 
инфраструктурата. 

Имаме спечелен про-
ект по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони за рехабилитация на 
части от седем улици за 
600 хил. евро. Тази сума 
трябва да стигне за про-
ектиране, консултанти, 
авторски и независим 
надзор, строителство… 
Е, наистина ще е доста-
тъчна за… около 3 км. А 
уличната мрежа на общи-
на Пирдоп е 80 км, т.е. по 
тази схема след 25 години 
ние ще можем да я обновим 
цялата. 

А за с. Душанци мога 
да кажа, че е едно от най-
хубавите села в стра-
ната. То е с прекрасно 
местоположение, природа 
и цените на имотите на-
растват непрекъснато. 
Това е показателно. Не 
се строят прословутите 
къщи за гости, но хората 
ремонтират бащините 
си домове или изграждат 

вили. 
Язовир „Душанци“ пък 

е едно отлично място за 
риболовците, макар че не-
говата основна функция 
е да захранва с вода про-
мишлените предприятия. 
Регионът около съоръже-
нието е отлично място за 
кратковременен отдих на 
хората от цялата страна 
– и за рибарите, и за към-
пингарите. Показателно 
е, че вместо на море у нас 
или в Гърция, мнозина пред-
почитат поляните и про-
хладата на нашите гори. 
За съжаление и тук имаме 
проблеми с манталитета 
на нашенците – след тях 
общината събира и извоз-
ва камиони боклуци, около 
чашата на язовира в края 
на лятото е истинско 
сметище.

Да поговорим и за 
образователната ин-
фраструктура - сгради, 

спортни площадки. Също 
и за това как развивате 
професионалното обра-
зование като елемент от 
подготовката на кадри 
за местната икономика.

Първо нека да кажа, че 
от две години функциони-
ра една дуална паралелка 
в съседната община Зла-
тица с помощта на трите 
големи компании, за които 
вече стана дума. Особе-
ната гордост за града 
ни е обучението в Профе-
сионалната гимназия по 
механоелектротехника, 
своеобразен трамплин за 
амбициозните и способни 
младежи по пътя им към 
висшите технически учеб-
ни заведения и гаранция за 
успешна професионална 
реализация. 

Намеренията ни са да 
успеем да преструкту-
рираме образованието в 
цялото Средногорие, за-
щото не е тайна, че деца-

Ангел Геров е роден през 1972 г. в Пирдоп. Магистър e 
по икономика от УНСС със специалност „Маркетинг и 
мениджмънт“. 
От 1997 г. е в частния сектор, като е работил в областта 
на търговията с петролни продукти и строителството на 
територията на общината, която управлява втори мандат. 

Снимки авторът
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та намаляват. В региона 
има седем средни училища 
и те няма как да бъдат с 
пълни паралелки…

През миналия мандат 
спечелихме проект за 
енергийна ефективност 
на детските ни градини 
и сега те наистина са 
едни прекрасни места за 
отглеждане на най-мал-
ките граждани на община 
Пирдоп. Разбира се, и тук 
има какво още да се желае. 
Прост пример – парите 
стигнаха само за мерките 
по енергийната ефектив-
ност, но децата искат да 
има и обезопасени игрища, 
и подходящи съоръжения, и 
още какво ли не… Проек-
тът обаче не предвижда 
такива неща.

Не мога да пропусна 
да кажа няколко думи и за 
уникалното за цялата дър-
жава начално училище „То-
дор Влайков“ – сградата е 
и паметник на загиналите 
наши съграждани в борби-
те за Освобождението на 
България. Постройката 
датира от периода 1932 
– 1933 г., издигната с мно-
го дарения и доброволен 
труд.

На входа й са поста-
вени няколко големи мра-
морни плочи с имената на 
героите от войните. В 
двора има два паметника 
на тукашните опълченци. 
Материалната база е ре-
новирана и оборудването е 
подновено. Училището раз-
полага с 15 класни стаи, с 
два компютърни кабинета 
и един по английски език, 
голям физкултурен салон, 
игротека и библиотека. 

Поради известни бю-
рократични правила ние 
не успяхме напълно да 
обновим сградата, чиято 
дограма е от годините на 
нейния строеж.

Казват, че тук пиете 
най-вкусната вода, така 
ли е?

В цялото Средногорие 
тя е с превъзходни ка-
чества и самите извори 
са дълбоко в Стара пла-
нина сред вековни букови 
гори. Затова и нашенците 
се шегуват, че в региона 

пием… буков швепс. Знаем 
от прародителите си, че 
най-хубавата вода се пази 
от букаците в планината, 
и то независимо от сезо-
ните.

Разбира се, това е дар 
от природата. Но що се 
касае за работата на съ-
ответните структури в 
тази област, ние имаме и 
страхотни проблеми. Ето 
пример – двете населени 
места, Пирдоп и Душанци, 
имат само по един водо-
източник. Входирали сме 
в Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството съот-
ветни проекти в това на-
правление, но засега няма 
резултат. 

Трябва да отдадем дъл-
жимото на ефекта от ра-
ботата на държавата по 
проекта за водния цикъл, 

благодарение на който 
подменихме ВиК в някои 
райони, но не в целия град. 
Загубите по трасетата 
са значително намалели. 
На дневен ред е възстано-
вяването на резервоарите 
за питейна вода, които са 
над 60-годишни и има те-
чове от пукнатини по тях. 
Това е сложен ремонт и 
той не е по силите на об-
щината.

Какви са другите про-
екти, които изпълнявате 
с външно финансиране? 

В предния мандат има-
ме спечелени три проек-
та. Единият беше за ре-
монта и рехабилитацията 

на улиците, вторият за 
енергийна ефективност 
на детските градини и 
третият за изграждане 
на спортна инфраструк-
тура. Всичко това вече е 
факт и нашите хора оце-
няват работата на об-
щината по достойнство. 
По отношение на общин-
ската администрация без 
излишна скромност тряб-
ва да кажа, че тя работи 
качествено, с ангажи-
мент към проблемите на 
хората. Кметският екип 
успява да се справи с пре-
дизвикателствата, които 
делникът ни поднася. Спе-
циалистите ни участват 
в различни обучения за 
повишаване равнището на 
капацитета им. 

А при толкова сериоз-
ни производства какво се 

прави, за да живеят жи-
телите Ви в екологично 
чист регион? Как реша-
вате проблема с отпадъ-
ците?

Ще започна първо с 
това, което най-много 
вълнува хората. През след-
ващата година няма да по-
вишим такса битови от-
падъци. В момента сме се 
концентрирали върху про-
екта за изграждането на 
компостираща и сепарира-
ща инсталация на терена 
на регионалното смети-
ще в гр. Златица, с което 
трябва да постигнем 50% 
намаляване на обемите 
за крайното депониране и 
също толкова процента на 

годни за рециклиране от-
падъци - пластмаса, хар-
тия, стъкло, желязо и про-
чие. Лично аз се запознах с 
работата в това направ-
ление на община Харманли, 
където по един оптимален 
начин са структурирали 
тази дейност и твърдят, 
че са постигнали заложе-
ните параметри. 

За малките населе-
ни места, особено през 
отоплителния сезон, про-
блем за домакинствата е 
сгурията от печките на 
твърдо гориво. Но аз още 
от предния мандат въве-
дох разделното събиране. 
Закупихме едни специални 
съдове, които население-
то нарече „пепелници“, за 
да можем да намалим обе-
мите.

Впрочем, ние сме пи-
онери и в събирането на 
битовата смет на прин-

ципа „от врата до врата“. 
Започнахме експеримен-
тално в един от нашите 
квартали. Сметосъби-
ращо камионче минава в 
определен ден по график, 
прибира пълните чували 
и оставя нови – за хар-
тия и за пластмаса. Из-
ключително удобство, 
хората го приветстваха. 
Тук обаче възникнаха от-
ново финансови проблеми. 
Всеки гражданин плаща 
т.нар. продуктова такса 
за предмет, който подле-
жи на повторна употреба, 
но обратното плащане е 
само за преработватели-
те. Защо? Ако тук финан-
сирането се прецизира, 

общините дори биха мог-
ли да намалят различни-
те такси, да осигуряват 
чувалите, да ги събират и 
извозват регулярно…

 
Как върви при Вас 

трансграничното съ-
трудничество, имате 
ли амбиции да развивате 
туризъм?

Имаме реализирани 
два успешни проекта по 
програмите за трансгра-
нично сътрудничество. 
В момента участваме с 
трети. В това направле-
ние имаме много близки 
ползотворни контакти с 
нашите партньори от об-
щина Палилула към Ниш, 
Сърбия. 

Продължаваме бит-
ката за  спасяването 
на емблемата на нашия 
град – Еленската базили-
ка. Храмът няма запазе-

ни стенописи, но е важен 
пример за преходна форма 
между базиликалната и 
кръстокуполната компо-
зиция и конструкция – из-
ключително и рядко сре-
щано явление в храмовата 
архитектура. Освен това 
той - наред с укрепената 
Голяма базилика в Плиска, 
манастирите на княз Бо-
рис в с. Равна и над Варна 
и старобългарския мана-
стир в с. Черноглавци - е 
един от малкото в Евро-
па, защитени с крепостна 
стена и кули трикорабни 
базилики.

Търсим всевъзможни 
начини за финансиране 
и реставрация. Защото 
това място може да стане 
едно от най-посещавани-
те в цялото Средногорие. 
Сега тази историческа 
ценност се руши, хората 
постепенно я забравят и 
т.н. Не искам да припом-
ням как гърците и маке-
донците на два камъка 
слагат надпис за истори-
ческа даденост и събират 
входни такси… Специали-
стите са на мнение, че в 
района на базиликата има 
неразкрити културни пла-
стове и това още повече 
повишава значението й на 
ценност не само за наша-
та община. 

Съсредоточаването 
на финансов ресурс по 
оперативни програми и 
чрез Министерството на 
културата, чрез нарочно 
национално финансиране и 
др. ще помогне не само на 
Пирдоп. Люлката на циви-
лизацията е в България и 
това е факт. А Еленската 
базилика освен всичко дру-
го е и национален памет-
ник на културата.

Ново строителство на еднофамилни къщи

Реновираната градска детска градина

Основното училище „Тодор Г. Влайков“ и паметникът на писателя
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Проектът е минал публично обсъждане, включва и реновиране на площадно пространство
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Проектът „Ремонт, 
реконструкция на същест-
вуващи брегозащитни съ-
оръжения за защита от 
абразия на морския бряг 
в района на морски залив 
гр. Ахелой - етап I и II” бе 
официално представен ми-
налата седмица пред жи-
телите на Ахелой. „Целта 
е преди всичко предотвра-
тяване на периодични на-
воднения и на риск от ава-
рии, каквито имаше през 
2012 г. Убеден съм обаче, 
че с бунната система не 
само ще защитим брега, 

но и ще направим възможно 
образуването на пясъчна 
ивица в Ахелой. Примерите, 
че това ще се случи след 
изграждането на буни, са 
много, включително и в 
Поморие, където за кратко 
време след направата на 
рибарското пристанище 
в близост до него се об-
разува плаж”, каза кметът 
Иван Алексиев. 

Брегоукрепването на 
Ахелой е стартирало през 
1970 г. със строителство 
на подпорна стена с обо-
собени бетонни участъ-
ци за достъп на хора и 
машини. Към момента 
изградените съоръжения 
не са в добро техническо 

състояние и не могат да 
предпазят високия бряг от 
вредните щормови вълни. 
През 2012 г. след природ-

но бедствие са частично 
направени четири буни, но 
работата е спряна зара-
ди изричното настояване 

на жителите на Ахелой 
да няма повече бетон на 
морския бряг. Това налага 
кметът Иван Алексиев да 
възложи разработването 
на нов проект за укреп-
ване на брега, който да е 
съобразен с желанието на 
ахелойци. 

Новият и вече одобрен 
от МРРБ проект включва 
възстановяване, удължава-
не и уширяване на девет-
те буни по протежението 
на целия бряг до къмпинг 
Ахелой и изграждане на 
защитна подпорна стена. 
Предстои разработването 
на друг, отделен проект, 
включващ реконструкция 
на рибарското приста-

нище и прилежащите му 
части.

С а мото  пло щ адн о 
ниво ще бъде повдигнато 
с около 60 сантиметра, 
за да може да се осигури 
нормалната височина за 
търговски площи. В обек-
та са включени подмяна 
на всички настилки, нова 
изолация, предвидено е из-
граждане на сцена на от-
крито със съблекалня към 
нея. Шадраваните, които 
в момента са разположени 
пред Градска библиотека 
„Паисий Хилендарски”, ще 
отпаднат като елемент. 
Заложено е функцията да 
си остане търговски цен-
тър.

Започна рекултиваци-
ята на съществуващото 
старо сметище в Пазар-
джик, съобщиха от об-
щината. Проектът е на 
стойност над 4,7 млн. лв. 
и се финансира със сред-
ства от ПУДООС. Площта 
за оформяне на новата 
повърхност е 95 336 кв. 
метра. Ще бъде изграде-
на и система за улавяне и 
събиране на филтрацион-
ни води. То е било в екс-
плоатация 55 години от 
1962 г. до ноември 2017 г. 
В съседство вече се из-

гражда компостиращата и 
сепариращата инсталация 
към новото сметище, а 
със завършването на Пре-
чиствателната станция 
цикълът ще бъде напълно 
затворен. Срокът за ре-
ализация на обекта е 10 
месеца за техническата 
рекултивация и 3 години 
за биологичната. 

Проектът включва пре-
местване и уплътняване 
на натрупания отпадък, 
изграждане на газоула-
вяща и газоотвеждаща 
система, полагане на бен-

тонитова хидроизолация, 
дейности по изграждане 
на съоръжения за улавяне 
и третиране на филтра-
ционни и условно чисти 
води, постилане на рекул-
тивационен пласт върху 
всички планирани терени, 
мониторинг.

Депото на община Па-
зарджик е в списъка на по-
падащи в наказателна про-
цедура за неизпълнение на 
задълженията от страна 
на България на член 14 от 
Директива 1999/31/ЕО на 
Съвета от 26 април 1999 г.

Община Бургас постави 
„зелени шапки” на три авто-
бусни спирки в града. Ино-
вативната идея в Европа се 
прилага на места, където 
няма достатъчно широко-
листни дървета в градската 
среда и заради липсата на 
сянка през летните месеци 
въздухът там е по-горещ, а 
нивото на прахови частици - 
по-високо. 

Местната администра-
ция проучва възможностите 
за разширяване на проекта, 
изпълнението на който е 
сложно, защото растител-

ността върху автобусните 
спирки е специфична. Тя тряб-
ва да издържа както на висо-
ки, така и на минусови тем-
ператури и да не се нуждае 
от много влага.

Междувременно от мест-
ния пресцентър съобщиха, 
че е готов и нов паркинг за 

50 автомобила до бл. 1 в к-с 
„Братя Миладинови”. Той е 
изграден след заявеното из-
рично желание на жителите 
от района. Към паркинга пе-
риферно има тротоари за пе-
шеходно преминаване, както 
и улично осветление. Той не 
попада в актуалния обхват 
на синя зона, така че използ-
ването му е безплатно.

Още със следващия бю-
джет община Бургас ще 
предвиди нови възможности 
за паркиране, включително 
изграждане на етажни пар-
кинги.

Скъпи колеги, партньори и приятели,

Екипът на „АКВА КОНСТРУКШЪН“ ЕООД Ви поздравява с настъпващите 
коледни и новогодишни празници и  пожелава на Вас и на Вашите семейства 
здраве, късмет, лични и професионални успехи.

Нека и през Новата 2020 година да поддържаме високите стандарти в 
строителството и заедно да градим бъдещето на България!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

„АКВА КОНСТРУКШЪН“ ЕООД
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Когато ръководиш други хора, трябва да бъдеш принципен и последователен и в 
думите, и в делата си, дава съвет на младите легендарният строител от Бургас

Инж. Стилиян Русев на 95: 

Елица Илчева

Инж.  Русев,  пово-
дът за това интервю е 
Вашата 95-годишнина. 
Поздравления и най-до-
бри пожелания от екипа 
на в. „Строител“! Но Вие 
май сте роден за поет, 
как се случи да станете 
строител?

Наистина имах раз-
ностранни интереси и 
след като през 1945-а бях 
завършил гимназията към 
Военното училище на Н.В. 
в София, се колебаех дали 
да кандидатствам в Юри-
дическия факултет на СУ 
„Св. св. Климент Охридски“ 
или в Строителния факул-
тет към Политехниката в 
София. За Политехниката 
се изискваше специална 
бележка от ОФ организа-
цията в родния ми град и 
тъй като баща ми беше 
убит на 4 срещу 5 октом-
ври 1944-а като враг на 
народа, не можех да се на-
дявам на този документ. 
Записах в Софийския през 
юли, а когато през август 
отмениха изискването на 
споменатите бележки за 
Политехниката, веднага 
кандидатствах и влязох 
7-и поред в специалност-
та „Строително инженер-
ство”. Макар и млад, ос-
ъзнавах, че след войната 
предстои усилено строи-
телство на нови заводи, 
фабрики, пътища, болници, 
училища, селскостопански 
сгради. Днес може и да Ви 
звучи наивно, но аз искре-
но съм се вдъхновявал от 
стиховете на Вапцаров 
„Ще строим завод, огро-
мен завод, със яки бетон-
ни стени!“. След четири 
години следване ме изклю-
чиха заедно с още 6000 - 
7000 студенти от цялата 
страна по решение на пра-
вителството ВУЗ да за-
вършват „само децата на 
трудещите се другари“ (в. 
„Работническо дело”, брой 
305/1948). 

Това обаче явно не е 
пресякло пътя Ви като 
строител. 

Да, защото след чет-
въртия семестър аз вече 
имах документ за кан-
дидат-инженер. През ля-
тото на 1948 г. работих 
като технически ръково-
дител на бригадата „Илия 
Бояджиев“ на Националния 
младежки обект „Младеж-
ка река“ в района на Малко 
Търново. На следващата 
година ме бяха интерни-
рали в Плевен и там за-
почнах като помощник 
технически ръководител 
при строежа на „Техниче-
ско училище“. Септември 
ме преместиха в Бургас, 

където ме назначиха към 
Държавното строително 
обединение Бургас на обек-
та „Мина Росен“, която се 
намираше на 23 км южно 
от града. Работехме шест 
дни и само в неделя може-
хме да стигнем до Бургас 
пеша или с малкото кораб-
че „Емона“, ако морето е 
спокойно. 

През февруари 1952 г. 
възстановиха студент-
ските ми права, макар и 
с два семестъра назад. 
Дипломата ми за инже-
нер е от 1954 г., когато 
бях нает в Строително 
обединение Бургас като 
технически ръководител 
на изграждането на пър-
вите в България силози 
към „Големите български 
мелници“ и тези на прис-
танище Бургас. Опитът, 
който придобих, стана 
причина да ме изпратят в 
Латакия, Сирия, да работя 
по проект, който българ-
ската държава спечели в 
международен конкурс.

П р е з  с е п т е м в р и 
1958 г. започва строи-
телството на курортния 
комплекс Слънчев бряг, 
а Вашата биография е 

свързана и с този обект, 
разкажете за него.

Подобен комплекс не 
беше строен по Южното 
Черноморие и това беше 
един от важните нацио-
нални обекти. Най-голя-
мото предизвикателство 
за мен лично беше слож-
ността от постоянното 
съгласуване на работата 
между отделните поделе-
ния, за да приключим обек-
та в определения от пра-
вителството срок. 

След назначаването ми 
за главен инженер на „За-
водски строежи“ - Бургас, 
в края на 1960 г. положих и 
началото на изграждането 
на Нефтохимическия ком-
бинат. 

През май 1972-ра поех 
като директор новосъзда-
дено предприятие „Балкан-
строй“, в което трябваше 
да се произвеждат съвре-
менни сглобяеми метални 
конструкции и нов тип 
за страната покривни и 
стенни панели с пълнеж 
от полиуретан. Това беше 
нещо ново за България, а 
като начало трябваше да 
си построим и самия ком-
бинат. След пет години, 
през август 1977 г., ме 
върнаха в „Заводски стро-
ежи“, където ни предсто-
еше изграждането на нов 
металургичен комбинат в 
Дебелт. През 1980-а бе на-
правена първата копка на 
„Стан 300“. С този обект 
приключи и моята карие-
ра като строител. През 
1985 г. се пенсионирах.

С какви трудности 
сте се сблъсквали в рабо-
тата си? 

Имало е много труд-

ности от различен ха-
рактер, но аз винаги съм 
гледал оптимистично и 
затова лесно съм ги разре-
шавал. В началото на моя 
път полагахме основите 
на съвременна България и 
започвахме всичко на гола 
поляна. Работехме дено-
нощно и това не е пресиле-
но. Аз винаги съм имал съз-
нанието, че каквото правя, 
е добро за страната ни. 
Например в мина „Росен“ 
спяхме на дървени нарове, 
поставени в прясно из-
мазана стая, която сами 
си построихме. Въпреки 
влагата това беше един-
ственото закрито място. 
На силозите на „Големите 
български мелници“ се на-
ложи да разбиваме на ръка 
с чук и шило стар бетон с 
изключителна твърдост, 
изливан преди 40 години. 
В Сирия бяхме чужденци, 
имахме езикови проблеми. 
На Слънчев бряг действа-
хме на три смени в продъл-
жение на месеци всеки ден, 
с почивка единствено меж-
ду 22 часа и 6 сутринта. 

З а  хотел  „ Гло б ус “ 
трябваше да изградим за 
един месец 3 етажа при 
640 кв. м площ на етаж. 
Три месеца не бях се приби-
рал в Бургас. Цялото това 
физическо и психическо на-
товарване се отразяваше 
на здравето ни. Всичките 
ми последвали заболявания 
са резултат на денонощ-
ната ми работа. Посто-
янните изисквания да се 
изпълняват и преизпълня-
ват годишните и пети-
летните планове налагаха 
да ограничаваме до макси-
мум годишните отпуски на 
бригадирите, технически-
те ръководители и ръко-
водството на обектите. 
Така никой от нас нямаше 
време за почивка, за се-
мейството си или за себе 
си. Работехме по време на 
проливни дъждове и мину-
сови температури.

Но пък сте в отлична 
форма на 95...

Да, с днешна дата съм 
удовлетворен от живота, 
но спомените за профе-
сионалните трудности 
съпътстват дните ми. И 
сам понякога се чудя как 
съм издържал на напреже-
нието. След назначаване-
то ми за главен инженер 
на „Заводски строежи“, 
както споменах, работни-
ят ми ден започваше в 6 и 
завършваше около 22 часа. 
При „Нефтохим – Бургас“ 
половината от матери-
алните и човешки ресурси 
на Окръжната строител-
на организация бяха прех-
върлени на новия обект, 
чието изграждане започна 

на гола поляна. Ежеднев-
но обхождах обектите на 
основната строителна 
площадка, разположени на 
6000 дка площ, и изминавах 
около 15 км пеша, за да из-
слушам и решавам пробле-
мите, които възникваха. 
На някои от обектите се 
работеше на три смени, 
дълбоката и лепкава кал 
през дъждовните месеци 
пречеше на движението, 
транспортирането на 
материалите и придвиж-
ването на работниците. 
Закупихме хиляди чифто-
ве гумени ботуши, за да 
улесним хората. През зи-
мата при минус 15 - минус 
20 градуса силният вятър 
и поледицата затрудня-
ваха работата. Трябваше 
ежедневно да се решават 
строителните, производ-
ствените и техническите 
проблеми, както и възник-
ващите трудности с из-
возването и изхранването 
на работниците. 

Като директор на „За-
водски строежи“ – Бургас, 
задълженията, отговорно-
стите и препятствията, 
които ме съпътстваха, 
бяха много. 

Какви съвети бихте 
дали на днешните стро-
ителни инженери?

Да са етични към ко-
легите си, да се учат от 
всеки, който знае повече 
от тях, независимо дали е 
със или без висше образо-
вание, да уважават своите 
предшественици и да полз-

ват техния опит. Да се 
стремят към нови знания 
и да търсят начин за тях-
ното прилагане в практи-
ката. Да не се страхуват 
от неуспехите. Да анали-
зират грешките си, а не да 
ги прикриват. Да не бър-
зат да стават началници, 
за да не загубят връзката 
с реалната работа и про-
блемите, които възникват 
ежедневно.

Дълги години сте бил 
ръководил. Какви качест-
ва трябва да притежава 
човек, за да може да упра-
влява?

Ако нещо ми помогна 
да израстна като ръково-
дител, това беше моята 
всеотдайност, доброна-
мереността и уважение-
то към колегите, с които 
работех. Когато ръково-
диш други хора, трябва да 
бъдеш принципен, после-
дователен и в думите, и 
в делата си, да проявяваш 
търпение и разбиране към 
инакомислещите, да поощ-
ряваш колегите си и да се 
вслушваш в мнението им. 

Винаги съм смятал, 
че за да разбереш човек, 
трябва да се поставиш 
на неговото място. На ло-
шото не съм отвръщал с 
лошо. Винаги съм вярвал, 
че всички хора са добри, но 
понякога взаимоотноше-
нията, в които влизат, ги 
правят лоши. Спазвал съм 
стриктно принципа - кога-
то можеш, направи добро и 
го забрави.

ПРИКАЗКА ЗА СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Послушай шепота на морските вълни
През този слънчев, радостен септември,
Не приказки за миналите дни – 
за гордата красавица Месемврия,

а нова приказка разказват те,
нечута, ненаписана на страници
и славата и всеки ден расте
надлъж и шир, зад планини и граници.

Послушай: „През един намръщен ден
В крайбрежната гора дошли строители.
Сърдит ги срещнал вятърът студен,
Но се смирил безсилен пред мечтите им.

И като гъби след априлски дъжд
Изниквали кокетни, нови здания,
И ето, че израснал изведнъж
Цял град като в най-чудните предания.

Там, гдето било е пустота и кал,
се ширнали алеи и градини
И по шосетата от чер асфалт
Дошли желани гости от чужбина“.

Послушай, тъй израсна Слънчев бряг,
Разказват свойта приказка вълните.
Не приказка – иди да видиш как
Там приказките станаха действителност.

Май 1959
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ARENA е отличена от Германската асоциация на стоманената индустрия за постижения 
в областта на строителния дизайн

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Централата на Adidas 
Group World of Sports в 
Херцогенаурах, Германия, 
се разшири с още една 
сграда. ARENA ще посре-
ща посетителите на ком-
панията. Архитектурата 
й е функционална и изра-
зителна. Скулптурната й 
форма изглежда като фут-
болен стадион и подчерта-
ва страстта към спорта. 
Обща площ от 52 000 ква-
дратни метра осигурява 
на 2000 служители модер-
но и устойчиво работно 
пространство, гаранти-

ращо гъвкава и органична 
среда. „Идеята е, че нищо 
не трябва да напомня за 
традиционна сграда. Бро-
ят на етажите, прозор-
ците и жизненоважните 
функционални детайли на 
фасадата не се иденти-
фицират с просто око“, 
обясняват архитектите 
от Behnisch Architekten.

Разпределението въ-
тре включва три етажа 
офисно пространство, из-
дигнато над земята върху 
67 неравномерно разполо-
жени стоманени стълбо-
ве. Фиксираната система 
за външно засенчване се 
състои главно от непро-
зрачни и перфорирани ли-

стове, монтирани върху 
алуминиева рамка.

Главният вход е на при-
земния етаж, който води 
до голям атриум със само-
поддържащо се стълбище, 
минаващо през цялото зда-
ние. Стълбището е място, 
където хората могат да 
се срещат и да се социа-
лизират, наслаждавайки се 
на изключителни гледки 
от различни нива към фо-
айето и през откритите 
части на фасадата навън 
към кампуса. Благодаре-
ние на въвеждането на 
съвременни технологии за 
енергийна ефективност и 
широкото използване на 
рециклируеми материали 

сградата получава серти-
фикат LEED Gold. Архите-
ктурният проект, който 
представлява значителна 
сложност по отношение 
на конструктивното про-

ектиране, е реализиран 
с помощта на стомано-
бетонна конструкция и 
система от наклонени 
стоманобетонни опори. 
За постиженията си в об-

ластта на строителния 
дизайн сградата ARENA е 
отличена с наградата на 
Германската асоциация на 
стоманената строителна 
индустрия.

Учени от Националния институт за наука и 
технологии в Южна Корея (UNIST) създадоха от 
кристален силиций прозрачна слънчева клетка, 
подходяща за прозоречно покритие. Иновацията 
представлява пробиване на микродупки в повърх-
ността и е описана в изследване, публикувано в 
сп. Joule. „Преди нас никой не се е опитал да напра-
ви прозрачен кристален силиций с неутрални цве-
тове“, казват авторите по повод разработката. 
Предишните подходи, обясняват те, се основават 
на производството на ултратънки c-Si филми, но 
поради ограниченото усвояване на светлината 

получените PV клетки имат много ниска ефектив-
ност.

Микродупките в този случай са проектирани 
така, че да позволяват пропускането на цялата 
падаща видима светлина през субстрата, което 
го прави безцветен. „Разстоянието на отворите 
в него се поддържа с помощта на микрометрова 
скала, което позволява отстъпът между тях да 
бъде много по-малък от 1,75 мм, така че шарка-
та на дупките да е невидима дори на разстояние 
30 см“, казват учените.

Изследователският екип също така твърди, че 
е разработил най-приемливата прозрачна слънче-
ва клетка от този вид досега с ефективност на 
преобразуването 12,2%.

Следващата стъпка за технологията, която 
би се прилагала главно за соларни прозорци, е да 
се увеличи мащабът на клетката до 25 кв. см, кое-
то се очаква да повиши ефективността до 15%. 
„Също така трябва да имаме механичната ста-
билност и здравина, за да е годно устройството 
да замени традиционния прозорец в сградата“, 
казва авторът на изследването Кванйонг Зео.

Иновативен проект за адап-
тивна повторна употреба беше 
завършен тази година в Източ-
на Франция. Той е в региона на 
Елзас и засяга една изоставе-
на 11-километрова железопът-
на линия Росхайм - Сен Набор, 
превърната вече в местна за-
бележителност, която отдава 
почит към история, култура и 
пейзаж. Криви лентоподобни ли-
стове от патинирана стомана 
се ваят по пътя на жп трасе-
то, а демонтираните релси са 
превърнати в алеи за пешеходци 
и велосипедисти. Така районът 
придобива впечатляващ артис-
тичен живот. 

Отворена през 1902 г., же-
лезницата първоначално е била 
създадена, за да обслужва кари-
ерите в хълмовете под Вогези 
и да превозва пътници между 
пет комуни. За да оживят исто-
рията на района, дизайнерите 
са „прибрали“ съществуващото 
влаково трасе и са използва-
ли всяка спирка на някогашния 
влак като кът, където да под-
чертаят различни акценти от 
историята и природата на тази 
местност.

„Понякога скрити и често 
зловещи, останките на желез-
ницата все още бележат усе-
щането за това място“, обяс-
няват идеята си архитектите 
от Reiulf Ramstad Arkitekter и 
Parenthèse Paysage. „Пътуване-
то за разкриване на забравени 
пейзажи или за добиване на раз-
личен поглед върху ежедневните 

гледки е адресирано както към 
местните потребители, така 
и към туристите. Подобно на 
старата линия, която е предла-
гала двойна функция (индустри-
ален и пътнически превоз), сега 
маршрутът има двойно призва-
ние, при което функционалност-
та се преплита с въображаемо-
то пътуване“.

На  първата спирка  при 
френската комуна Росхайм ди-
зайнерите са направили павили-
он от лабиринтно изиващи се 
листове стомана с внимател-
но разположени отвори, които 
рамкират определени гледки 
към пейзажа. За да „разкажат 
историята“, влаковите релси 
са запазени. Платформите за 
гледане са допълнени с пейки. На 
следващата спирка Бьорш пък 
фокусът е поставен върху река-
та. Нейното корито е разшире-
но и покрай водата е изграден 
голям амфитеатър с открито 
пространство.

След дълъг зелен тунел идва 
спирка Леонардсау, където ди-
зайнерите „разказват история-
та на земята“ с две патинирани 
стоманени плочи, които рамки-
рат гледки към Мон Сент Одил 
и подчертават прехода от гора-
та към открития пейзаж.

В Оттрот бившата гара е 
реновирана, за да експонира ми-
налото. Кариерите на последна-
та спирка Сен Набор постепен-
но са превзети от природата, 
а гледките към тях осигуряват 
стоманени постаменти.

Архитектурното студио JKMM, базирано в 
Хелзинки, спечели международен конкурс за дизайн 
за разширение на Националния музей на Финлан-
дия. Проектът, наречен „Атлас“, е избран сред 184 
други, повечето от които от архитектурни бюра 
извън Финландия.

Бъдещата сграда в не много използвана-
та досега градина към музея ще заема площ от 
4975 кв. м и ще предлага изложбено пространство, 
уъркшопове, ресторант и по-добър достъп, вклю-
чително допълнителен вход към музея. „Необхо-
димо е новото разширение на музея да поддържа 
динамична програма от събития, работещи в 
тандем с настоящата постройка“, споделят ар-
хитектите. Националният музей на Финландия е 
разположен в централната част на Хелзинки сре-
щу зала „Финландия“, проектирана от архитект 
Алвар Аалто, и парковата зона на залата. Съ-
ществуващата сграда е по проект на известно-
то архитектурно студио „Херман Гезелиус, Армас 
Линдгрен и Елиел Сааринен“ и е един от най-добри-
те образци на финландския национален романти-
зъм. Открита е за посетители през  1916-а, преди 
независимостта на държавата.

JKMM проектира здание, подобно на павилион 
под формата на диск с кръгъл бял бетонен покрив 
с площ от 1320 кв. м. Изчистената геометрия и 
дори примитивност на формата на сградата я 
правят универсално привлекателна. Стените й 
са от структурно стъкло, създавайки усещане за 
плаващ покрив, и осигуряват естествена светли-
на за долните етажи, където стъпаловиден пуб-

личен площад посреща посетителите и ги води в 
изложбени галерии и други пространства. Под кон-
золния 2000-тонен бетонен покрив ресторантът 
на приземния етаж е ориентиран към най-слън-
чевата част на градината и може да се ползва 
независимо от останалата част на музея. 

„Белият цвят на „Атлас“ е кимване към нами-
ращата се в непосредствена близост зала „Фин-
ландия“ и начин да се внесе светлина в градския 
пейзаж, особено в тъмнината на финландската 
зима“, допълват архитектите. „За нас беше ва-
жно новото попълнение в музея да е независимо от 
първоначалната сграда и да съответства на ис-
торическата градина, проектирана от Линдгрен“, 
добавят от JKMM.
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В следващия брой очаквайте

КСБ - Хроника 
на събитията

Кой гостува 
на страниците 
на в. „Строител“

Десетата 
година на 
в. „Строител“

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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Емил Христов

По традиция през де-
кември екипът на в. „Стро-
ител“ организира коледно 
парти, като изборът на 
екипа тази година бе лю-
бимото на ценителите 
на добрата кухня и непо-
средствената атмосфера 
столично заведение „Клуб 
21. Стара София“. Домаки-
ни на тържеството бяха 
СД на дружеството - инж. 
Пламен Пергелов, пред-
седател, инж. Любомир 
Качамаков, член на СД и 
председател на ОП София, 
и инж. Благой Козарев, член 
на СД и председател на 
Контролния съвет на Ка-
марата. Специални гости 
на събитието бяха доц. д-р 
инж. Георги Линков, пред-
седател на Комисията за 
воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС, и Ва-
лентин Николов, изп. дирек-
тор на КСБ. Празничната 
вечер беше съпътствана с 
добро настроение и много 
веселие. 

Прокуристът и главен 
редактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова изненада 
присъстващите с прекрас-
на торта по повод рожде-
ния си ден. СД и екипът я 
поздравиха, като й поже-
лаха много бъдещи профе-
сионални успехи и да про-
дължава да бъде все така 
всеотдайна към изданието 
на КСБ и безкомпромисна 
по отношение на високото 
качество на работа във 
вестника.

През целия ден в офи-
са на медията пристига-
ха цветя и поздравления 
от колеги, партньори и 
приятели. Рожденичка-
та получи поздравления и 
цветя от министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова, председателя 
на Държавна агенция „На-
ционална сигурност“ Ди-
митър Георгиев, д-р инж. 

Владимир Вутов, член на 
ИБ и УС на КСБ и изп. ди-
ректор на „Геострой“ АД, 
от председателя на ОП 
на КСБ – Смолян, Владимир 
Кехайов и мн. други.

„Приемете моите най-
искрени поздравления по 
случай рождения Ви ден! 
Вярвам, че Вашият богат 
опит, висок професионали-
зъм и усърдна работа и за-

напред ще доприна-
сят за успешното 
развитие и благо-
получие на вест-
ник „Строител” ! 
Желая Ви здраве, 
просперитет, да 
се радвате на удо-
влетворение от по-
стигнатото, както 
и много щастливи 
мигове с Вашите 

близки и приятели!“, се по-
сочва в адреса на д-р инж. 
Владимир Вутов.

„Използвам случая да 
изразя дълбоката благо-
дарност на всички стро-
ители от Областното 
представителство – Смо-
лян, за Вашата изключи-
телна работа в подкрепа 
на родопските строители 
и безпристрастното от-
разяване на събитията в 
строителния сектор. Днес 
в. „Строител“ е образец за 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До 
инж. Стоян Стоилов,

Председател на ОП на КСБ – Кюстендил

Уважаеми инж. Стоилов,
От името на екипа на ОП на КСБ - Кюстендил, 

членовете на ОблС и КС поздравяваме Вас и Вале-
рия по случай първородната Ви дъщеричка - Ралица.

Първият светъл лъч на нежността, озарил ново-
роденото, е усмивката на майката и първата ръка, 
която го докосва, е ръката на таткото.

Нека Ралица да бъде красива и щастлива, да 
бъде добра и търпелива.

Да бъде на мама Валерия радостта, да бъде на 
татко Тони гордостта!

Пожелаваме Ви да бъдете здрави, силни и търпе-
ливи, защото да си родител изисква много топлота 
и грижа, обич и себеотдаване.

ЧЕСТИТА ДЪЩЕРИЧКА!

ЕКИПЪТ НА ОБЛАСТНОТО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,
ЧЛЕНОВЕ НА ОБЛАСТЕН 
И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА 
ОП НА КСБ - КЮСТЕНДИЛ

браншова медия в съот-
ветствие с най-модерни-
те европейски стандар-
ти и модел за обективна 
журналистика“, се казва в 
поздравлението от пред-
седателя на ОП Смолян 
Владимир Кехайов.

„Рожденият Ви ден е 
приятен повод да Ви поз-
дравя и да Ви пожелая здра-
ве, благополучие в личен и 
професионален план“, пише 
в адреса си председате-
лят на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ 
Димитър Георгиев. Той 
също така споделя, че през 
годините, в които вестник 
„Строител“ отразява об-

ществено-политическите, 
социалните процеси и тен-
денции в строителството 
в България и света, той 
не е спрял да интригува 
своите читатели с много-
бройните си рубрики, пуб-
ликации, анализи и мнения. 
„Пожелавам Ви да бъдете 
тази талантлива и креа-
тивна медия, която не про-
пуска да ни информира за 
съвременните тенденции 
в областта на строител-
ството и архитектурата 
и не престава да ни изне-
надва с новите си идеи в 
областта на благоустрой-
ството“, се казва още в 
поздравителния адрес. 

Снимки в. „Строител“

Главният редактор Ренета Николова изненада екипа с торта по повод рождения си ден

2019
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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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