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25 декември
Проф. д-р инж. Добрин Денев, член на Комисията за воденето,

поддържането и ползването на ЦПРС

29 декември
Инж. Велико Желев, зам.-председател на УС на КСБ

Георги Сотиров

В препълнената с роди-

тели, гости и преподава-

тели зала на Културния дом 

на Висшето строително 

училище „Любен Каравелов“ 

бяха връчени дипломите на 

абсолвентите от Випуск 

2019 - бакалаври и магис-

три. В края на годината ВСУ 

осигури още 200 инженери и 

архитекти за бранша. Гости 

на церемонията бяха члено-

вете на Съвета на настоя-

телите проф. д-р Костадин 

Костадинов - съветник на 

министъра на образование-

то и науката, д-р инж. Иван 

Каралеев - председател на 

УС на Камарата на инжене-

рите в инвестиционното 

проектиране, и арх. Иван 

Аврамов - председател на 

Регионалната колегия – Со-

фия-град на Камарата на 

архитектите в България, 

както и инж. Николай Стан-

ков - съветник в политиче-

ския кабинет на министъра 

на регионалното развитие и 

благоустройството, и пред-

седателят на УС на Съюза 

на архитектите в България 

проф. д-р арх. Тодор Булев. 

Камарата на строителите в 

България беше представена 

от изп. директор Валентин 

Николов, Борислав Брайков 

- прокурист на дружество 

„Строителна квалификация“ 

ЕАД, и от Мартина Кръсте-

ва – началник-отдел „Про-

фесионална квалификация и 

анализи в строителството“ 

към КСБ.

Тържеството откри рек-

торът на ВСУ проф. д.а.н. 

арх. Борислав Борисов. „От 

днес Вие с гордост можете 

да напишете пред името си 

заветните три букви „инж.“ 

и „арх.“ Да споделите с бъ-

дещите си работодатели, 

че сте възпитаници на ВСУ 

„Любен Каравелов“. Нашето 

висше училище е сред воде-

щите в България по архитек-

тура, строителство и гео-

дезия. В последното издание 

на Рейтинговата система 

заемаме престижното 3-то 

място от общо 10 универси-

тета в стандартизираните 

класации за 2019 г. Позволе-

те да изкажа своята и на 

академичното ръководство 

благодарност за труда, кой-

то положихте през годините 

в залите, лабораториите и 

на обектите“.

По време на церемони-

ята изп. директор на КСБ 

Валентин Николов прочете 

поздравителен адрес от 

председателя на УС на КСБ 

инж. Илиян Терзиев. „Въз-

питаниците на Висшето 

строително училище вина-

ги са били и ще бъдат сред 

най-ценните кадри за фирми-

те от бранша. Проблемът с 

недостига на квалифицирани 

специалисти остава сред 

най-сериозните, пред които 

е изправен сектор „Строи-

телство“, и убеден съм, че 

фирмите очакват младите, 

отлично подготвени от ВСУ 

инженери в редиците си. 

Скъпи абсолвенти, Вие сте 

хората, които благодарение 

на избрания професионален 

път имате шанса да проме-

няте България и тя да става 

все по-хубава и по-модерна, 

по-привлекателна за инвес-

тиции и за живеене. Надя-

вам се заедно да работим за 

просперитета на страната 

ни и да прославяме българ-

ския строителен гений по 

света“, се казва в адреса от 

инж. Терзиев.

Валентин Николов връчи 

дипломи, грамоти от КСБ и 

символични награди на 15 от-

лично завършили следването 

си випускници. Сред тях бяха 

и първенците Светослав 

Атанасов – ОКС „магистър“, 

и Драгомир Чалъков – ОКС 

„бакалавър“.

Снимки авторът
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Емил Христов

Научноизследователският 

строителен институт (НИСИ) 

отпразнува своята 120-годишни-

на с изискано тържество в хотел 

„Маринела“. Домакин на събити-

ето бе управителят на НИСИ 

Мая Косева, а сред официалните 

гости бяха Весела Начева, начал-

ник на политическия кабинет на 

министъра на регионалното раз-

витие и благоустройството, Ни-

колай Найденов, директор на На-

ционалното тол управление, изп. 

директор на Камарата на стро-

ителите в България Валентин 

Николов, прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ Ренета 

Николова, партньори, настоящи и 

бивши служители на Института.

„Още от средата на миналия 

век НИСИ е бил средището на 

научни изследвания за бранша и 

място, където са се разработ-

вали стандартите в строител-

ството“, сподели в началото Мая 

Косева. Тя подчерта, че в мина-

лото нито един голям обект не е 

бил изграждан без строителната 

експертиза на Института. „Да 

си част от екипа ни е въпрос на 

чест. Ние имаме своето достой-

но място в строителния сектор. 

Нашите сътрудници са признати 

у нас и в чужбина“, каза още Ко-

сева.

От името на министъра на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството Петя Аврамо-

ва началникът на политическия 

кабинет Весела Начева отправи 

поздравителен адрес. Изп. дирек-

тор на КСБ Валентин Николов 

приветства гостите и прочете 

поздравителен адрес от името 

на председателя на Управителния 

съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

„Отправям нашите най-сърдечни 

поздравления по повод впечатля-

ващата 120-годишнина на Науч-

ноизследователския строителен 

институт! Дейността на НИСИ е 

от важно значение за КСБ и за це-

лия строителен бранш. Използвам 

случая да Ви благодаря за добра-

та комуникация и ползотворното 

сътрудничество с Камарата на 

строителите в България. Много 

са общите теми, по които мо-

жем да работим заедно. Надявам 

се експертната ни комуникация 

да продължи и с общи усилия да 

допринасяме още повече за прос-

перитета на сектор „Строител-

ство“, се казва в адреса на инж. 

Терзиев. 

По време на тържеството 

бяха отличени дългогодишни слу-

жители на Института. Сред тях 

са проф. д-р Георги Цветков, рабо-

тил цели 6 десетилетия в НИСИ, 

и главните асистенти и инжене-

ри - Цветана Гюрова, Камелия Глу-

шкова, Виктория Василева, Емил 

Пенев, Мария Костова, Стефан 

Кондев.

Мирослав Еленков

Кметът на Столич-

ната община Йорданка 

Фандъкова откри фут-

болно игрище с изкуст-

вена тревна настилка 

в кв. „Ботунец“ в район 

„Кремиковци“. „Една от 

целите на „София - Евро-

пейска столица на спор-

та“ е развитието на 

масовия спорт в града. 

Това футболно игрище е 

ясно доказателство за 

цялата посока, в която 

работим - изграждане на 

условия за масов спорт, 

особено за децата“, каза 

тя. 

Фандъкова посочи, 

че през 2019 г. със сред-

ства от Столичния об-

щински приватизационен 

фонд са изградени общо 

16 спортни площадки и 

футболни игрища. Те са 

в районите „Красна поля-

на“, „Младост“, „Люлин“, 

„Илинден“, „Панчарево“ и 

др. По думите й новият 

обект в кв. „Ботунец“ е 

прекрасен и всички тряб-

ва да го пазят, защото 

на него могат да играят 

както децата, така и 

футболни отбори. Тя до-

пълни, че е връчила ключ 

за игрището на местния 

спортен клуб.

„През 2019 г. инвес-

тирахме 1,8 млн. лв. 

в откритите спорт-

ни бази, като в тях не 

включвам физкултурни-

те салони и зали“, по-

сочи кметът на София. 

Йорданка Фандъкова 

поясни, че през 2020 г. 

ще продължат инвести-

циите в спортна инфра-

структура.

Десислава Бакърджиева
 

От Фонд на фондовете от-

четоха голям интерес към Фон-

да за технологичен трансфер 

(ФТТ) при отварянето на заявле-

нията за участие за избор на фи-

нансов посредник. Средствата 

за инструмента са осигурени по 

Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност 2014 

– 2020“. Публичният ресурс по 

него е в размер на 56,3 млн. лв., 

като заедно с  допълнително 

привлеченото частно финанси-

ране се очаква общата сума да 

достигне 75,8 млн. лв.

ФТТ ще осигурява дялови 

инвестиции, насочени към под-

помагане на трансфера на тех-

нологии в България в сътрудни-

чество с научноизследователски 

организации. Допустимите за 

подкрепа бизнеси обхващат как-

то новосъздадени, малки и сред-

ни, така и големи предприятия.

Заявления за участие са по-

дадени от Обединение „София 

Иновейшън Кепитъл“, „Файв Си 

Венчърс“ ДЗЗД, Консорциум „314 

Венчърс“, Обединение „Велосити 

Кепитъл Сий“, Обединение „Тех-

нологичен катализатор“ и „Ино-

вативна България 2019“ ДЗЗД.

Снимка Румен Добрев
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Депутатите са провели 82 пленарни заседания, четири от които извънредни

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

През 2019 г. Народното 

събрание (НС) е приело 124 

закона, 199 решения, една 

декларация и обръщение 

към българския народ. Това 

сочи справка, подготве-

на от парламентарния 

пресцентър и дирекция 

„Пленарни заседания, пар-

ламентарен контрол и фи-

нални текстове”.

Според статистиката 

от 1 януари до 20 декември 

2019 г. в НС са постъпили 

192 законопроекта, като 

90 от тях са внесени от 

депутати. Предложените 

проекти за решения са 

219, от които 192 са на 

народни представители. 

През  годината 44 -

тото НС е провело 82 

пленарни заседания, чети-

ри от които извънредни. 

Използваното парламен-

тарно време за осъщест-

вяване на контролната 

функция на Народното 

събрание от 11 януари до 

19 декември 2019 г. е 115 

часа и 13 минути. За този 

период парламентарен 

контрол е провеждан в 36 

пленарни заседания, вне-

сени са 1077 въпроса и 55 

питания. Парламентът е 

провел 22 изслушвания на 

министри и пет разисква-

ния по питания на народни 

представители.

Данните за осмата 

сесия на 44-тото НС, 

която обхваща времето 

от 1 септември до 20 де-

кември 2019 г., показват, 

че депутатите са приели 

41 закона, 74 решения и 

Декларация във връзка с 

разширяването на Евро-

пейския съюз и Процеса на 

стабилизиране и асоции-

ране на Република Север-

на Македония и Република 

Албания. Парламентът е 

имал 37 редовни и 2 извън-

редни пленарни заседания.

За периода от 1 сеп-

тември до 20 декември 

2019 г. в институцията са 

внесени 65 законопроекта, 

като 31 от тях са на на-

родни представители. По-

стъпили са 84 проекта за 

решения, от тях 79 са от 

депутати.

Сред приетите от На-

родното събрание нови за-

кони са: Закон за държав-

ния бюджет на Република 

България за 2020 г., Закон 

за бюджета на държавно-

то обществено осигуря-

ване за 2020 г., Закон за 

бюджета на Национална-

та здравноосигурителна 

каса за 2020 г., Закон за 

публичните предприятия 

и Закон за марките и ге-

ографските означения. 

Парламентът е гласувал 

промени в Наказателно-

процесуалния кодекс, в 

Гражданския процесуален 

кодекс и в Данъчно-оси-

гурителния процесуален 

кодекс, в Закона за елек-

тронното управление, в 

Закона за електронните 

съобщения, в Закона за 

енергетиката, в Закона за 

местното самоуправление 

и местната администра-

ция и др.

Използваното време 

за осъществяване на кон-

тролната функция на пар-

ламента през осмата се-

сия е 35 часа и 27 минути. 

Парламентарен контрол е 

провеждан в 12 пленарни 

заседания. От 1 септем-

ври до 19 декември 2019 г. 

са постъпили 335 въпроса 

и 22 питания. В този пе-

риод е имало две изслуш-

вания - на министъра на 

околната среда и водите 

Нено Димов за политиката 

по контрол на внос и полз-

ване на отпадък с неясен 

произход и на министъра 

на здравеопазването Ки-

рил Ананиев за спирането 

на спешния прием в Дет-

ската болница. Проведени 

са и две разисквания по 

питания на народни пред-

ставители – към минис-

търа на културата Боил 

Банов за политиките на 

правителството за га-

рантиране на свободата 

на словото в България и 

към министъра на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Петя 

Аврамова за политиката 

на министерството за 

предотвратяване на опас-

ността от воден режим в 

някои населени места.

В рамките на осмата 

сесия членовете на пра-

вителството са отгово-

рили на 269 въпроса и 15 

питания. На най-много са 

отговорили министрите 

на: здравеопазването Ки-

рил Ананиев – 49, на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството Петя 

Аврамова – 40, на околна-

та среда и водите Нено 

Димов – 34, на земедели-

ето, храните и горите 

Десислава Танева – 33, 

на финансите Владислав 

Горанов и на вътрешните 

работи Младен Маринов – 

по 25, на образованието и 

науката Красимир Вълчев 

– 13, на икономиката Емил 

Караниколов – 10, и т.н.

От ПГ „БСП за Бълга-

рия” са внесли най-много 

въпроси и питания - 279 

въпроса и 19 питания. От 

ПГ на ПП ГЕРБ са отправи-

ли 20 въпроса, народните 

представители, нечле-

нуващи в парламентарни 

групи – 15 въпроса и две 

питания. ПГ „Обединени 

патриоти” са внесли 11 

въпроса и едно питане, от 

ПГ на ДПС и от ПГ „ВОЛЯ 

- Българските Родолюбци“ 

– по 5 въпроса.

Най-много въпроси и 

питания са отправили де-

путатите Георги Гьоков 

– 33, Георги Стоилов – 25, 

Красимир Янков – 24, Ва-

лентина Найденова – 22, 

Иван Димов Иванов – 21, 

Лало Кирилов – 17, Геор-

ги Йорданов – 14, Надя 

Клисурска-Жекова – 13, 

Светла Бъчварова – 12, 

Кристина Сидорова и Геор-

ги Михайлов – по 10, и т.н.

Наредба ще урежда 

реда, условията и пред-

поставките за упраж-

няване на правата и за-

дълженията на лицата, 

които изграждат и екс-

плоатират водоснабди-

телни и канализационни 

мрежи и съоръжения съ-

гласно Закона за устрой-

ство на територията. 

Това съобщиха от Минис-

терството на регионал-

ното развитие и благо-

устройството (МРРБ), 

което е разработило про-

екта на нормативния до-

кумент. Той е публикуван 

за повторно обществено 

обсъждане, като изисква-

нията за определяне на 

размерите на сервитут-

ните ивици, разписани в 

приложенията, са синте-

зирани и опростени с цел 

улесняване на прилагане-

то им.

От МРРБ посочват, че 

с проекта на наредбата 

се регламентира специа-

лен режим за упражняване 

на сервитутите на ВиК 

проводите и съоръжени-

ята извън населените 

места и селищните об-

разувания. Въвежда се ос-

новното правило, че те ще 

се изграждат въз основа 

на парцеларни планове за 

елементите на техниче-

ската инфраструктура. 

Определят се сервитут-

ните ивици, върху които 

няма да се разрешават 

строежи и засаждане на 

трайни насаждения, как-

то и техните размери и 

разположение. Уреждат се 

също редът и условията 

за определяне на разме-

рите и разположението 

на сервитутните ивици, 

когато техният обхват, 

трасе и граници се про-

менят при реконструкция 

или основен ремонт на съ-

ществуващи ВиК мрежи и 

съоръжения извън населе-

ните места и селищните 

образувания или при раз-

полагане на допълнителни 

проводи.

„Проектът на наред-

бата е подготвен в съ-

ответствие с промени в 

Закона за устройство на 

територията, с които 

е изменена и допълнена 

регламентацията на об-

ществените отношения 

във връзка с изгражда-

нето на водопроводни и 

канализационни мрежи и 

съоръжения“, поясняват 

от МРРБ. Текстовете 

могат да бъдат намерени 

на интернет страницата 

на МРРБ и на Портала за 

обществени консултации 

на Министерския съвет 

www.strategy.bg.

Снимка Румен Добрев
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„Изпращаме успешна година, 

с голям ръст на икономиката, 

стабилни финанси и с трайно 

повишение на доходите.“ Това 

заяви министър-председателят 

Бойко Борисов при инспекцията 

на ремонтираните над 36 км 

от третокласния път III-866 

Кричим – Михалково – Смолян. 

Инвестицията в трасето е за 

над 52 млн. лв., осигурени по 

Оперативна програма „Региони 

в растеж“. На огледа заедно с 

премиера бе зам.-министърът 

на регионалното развитие и 

благоустройството Николай 

Нанков.

Бойко Борисов посочи, че 

строителните дейности по 

участъка са приключили за по-

малко от 8 месеца. По думите 

му преди това е имало изклю-

чително тесни трасета, по 

които не е могло да се завива. 

А в момента и пешеходците се 

движат спокойно заради разши-

рения и направени тротоари. 

„Това е изключително важен 

пробив за Смолян, за бизнеса, 

за целия регион, за туризма. 

Беше дупка до дупка, нито беше 

укрепен. Всичко вече е с нови 

мантинели – 30 километра, с 

бетонни стени“, отбеляза пре-

миерът Борисов. Министър-

председателят добави, че в 

края на 2020 г. ще има още един 

пробив за Гърция – към ГКПП Ру-

дозем – Ксанти. 

Обновените 36 км от тре-

токласния път III-866 са изпъл-

нени на два лота - 22 и 23. Лот 

22 започва от кръстовището 

за стената на яз. „Цанков ка-

мък“ при Михалково и преминава 

покрай яз. „Въча“. Отсечката с 

дължина 21,1 км е с нова път-

на настилка, подобрено от-

водняване, маркировка, знаци и 

ограничителни системи. Ремон-

тиран е и мостът над река Чу-

рековска в с. Михалково. По про-

екта са изградени 10 подпорни 

стени с различна височина от 

2 до 6 м. По трасето са мон-

тирани високоякостни мрежи за 

предотвратяване свличането 

на камъни и земни маси.

Лот 23 е от изхода на Кри-

чим до яз. „Въча“. И в този учас-

тък са изградени подпорни и 

укрепителни стени с различна 

височина,  укрепени са отко-

сите с високоякостни мрежи. 

Освен това са ремонтирани 

4 големи мостови съоръжения 

и тунела „Кричим” с дължина 

130 м. Съоръжението е с нова 

хидроизолационна и дренажна 

система, нова пътна настил-

ка, тротоари, енергоефективна 

осветителна система и др.

През 2020 г. за архе-

ологически проучвания 

на изграждащите се го-

леми пътни проекти на 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) ще 

бъдат осигурени близо 

5 млн. лв. По трасето 

на АМ „Хемус“ между 

122-ри и 189-и киломе-

тър ще бъдат проучени 

15 обекта. Част от тях 

са селища от праисто-

рията, римската епо-

ха и Средновековието, 

както и надгробни мо-

гили. По направлението 

на пътя Видин – Димо-

во – Бела – Ружинци – 

Монтана са регистри-

рани 8 археологически 

обекта. Друг от късна-

та античност ще бъде 

проучен по трасето 

на път I-8 Калотина – 

СОП.

През 2019 г. са из-

вършени разкопки на 

пет обекта по  АМ 

„Хемус“, късноантич-

на църква по обхода 

на Габрово, друг обект 

от средата на IV хиля-

долетие пр.Хр. по път 

I-1 (Е-79) в участъка 

Мездра – Ботевград и 

късноримско селище по 

трасето на I-8 Калоти-

на – СОП. Средства-

та за тези археологи-

чески проучвания са 

1 654 120 лв.

Археологически -

те находки, които са 

разкрити по трасето 

на АМ „Струма“ край 

с. Покровник, са пре-

местени за последваща 

консервация. От АПИ 

припомниха, че Специа-

лизираният експертен 

съвет за опазване на 

недвижимите културни 

ценности е издал ука-

зание за преместване 

на римската фамилна 

гробница и раннохрис-

тянската църква, а на 

място да бъдат запазе-

ни частите от римска-

та вила и баня, които 

са извън магистрала-

та. През септември 

завърши фактическо-

то преместване, запо-

чнало през април т.г. 

Стойността на дей-

ностите по изготвяне 

на проект, надзор, пре-

местване и теренна 

консервация на архео-

логическите ценности, 

както и изграждането 

на подпорна стена за 

отделянето им от тра-

сето на автомагистра-

лата е 1 361 869,67 лв. 

За да може археоло-

гическите находки да 

бъдат разглеждани от 

туристите, пътуващи 

по АМ „Струма“, е из-

граден археологически 

парк с алеи, паркинг 

за автомобили, както 

и защитни навеси над 

пренесените на но-

вите места открити 

артефакти, каквато е 

утвърдената световна 

практика при опазване-

то на подобни културни 

ценности. „На следващ 

етап извън компетен-

циите на АПИ ще бъде 

изработването на про-

ект за цялостно експо-

ниране и социализация“, 

съобщават още от 

Агенцията.

Пуснаха движението по 

ремонтираното платно за 

Варна на виадукта край с. По-

топ при 19-и км на АМ „Хемус“, 

който е с дължина 525 м. СМР 

на колоните на моста край с. 

Потоп започнаха през 2017 г. 

и ще продължат през 2020 г. 

Дейностите през 2019 г. са 

на стойност 22 млн. лв. Из-

вършено е цялостно премах-

ване на старата настилка 

на платното за Варна. Поло-

жени са нова хидроизолация, 

асфалтобетонова настилка 

и хоризонтална маркировка, 

монтирани са дилатационни 

фуги, предпазни огради и па-

рапети. СМР са извършени 

и по два стълба на съоръже-

нието, както и греди, ригели 

и лагери. 

През декември беше въз-

становено и движението в 

платното за Варна на виадук-

та „Коренишки дол“ при 36-и 

км на АМ „Хемус“. Преди на-

чалото на летния сезон през 

т.г. приключи обновяването 

на платна за Варна на виа-

дуктите при 37-и и 51-ви км 

(„Разлив“) на АМ „Хемус“.

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

Министър-предсе-

дателят Бойко Борисов 

провери изграждането 

на най-дългия пътен ту-

нел у нас - „Железница“ на 

автомагистрала „Стру-

ма“. Той бе придружен от 

зам.-министъра на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството Ни-

колай Нанков. Крайният 

срок за приключването 

на съоръжението е 2022 

г., а инвестицията въз-

лиза на 222,4 млн. лв. Из-

пълнител е Консорциум 

„АМ Струма Тунел 2018“, 

в който участват „Джи 

Пи Груп“ АД, „Глобал Кън-

стръкшън“ ООД и „Виа 

План“ ЕООД.

„Уникално съоръжение, 

всеки 100 м се отвоюват 

в планината, по 8 м на 

ден тунел се прави“, от-

беляза премиерът. „Ог-

ромни строежи и хиляди 

българи работят на тях“, 

подчерта Борисов, като 

изтъкна инфраструктур-

ните проекти, по които 

се работи в страната.

Зам.-министър Нан-

ков обясни, че тунел „Же-

лезница“ се реализира по 

нов австрийски тунелен 

метод, по който вече 

са построени различни 

обекти в Европа. Целият 

участък е с обща дължи-

на 2,28 км и включва об-

служващ път при южния 

портал на съоръжението. 

Инспекцията уста-

нови, че към момента 

за лявата тръба на ту-

нела е изпълнен пробив 

и първична облицовка 

на 113,10 м от общия 

метраж на тръбата, а 

за дясната съответно 

101,10 м. Трасето преди 

тунела в посока София 

– Кулата е с дължина 

720 м и включва също 

обслужващ тунелен път 

при северния портал на 

съоръжението и мост. В 

участъка след тунел „Же-

лезница“ към момента се 

разчистват площите в 

рамките на сервитута 

на пътя. Ще се изградят 

селскостопански подлез, 

подпорна и укрепителна 

стена и отводнителни 

съоръжения. Ще бъдат 

реконструирани и ще 

се построят инженерни 

мрежи, аварийна връзка 

на лявото платно с път 

I-1 и др. 

Премиерът Бойко Бо-

рисов провери и моста на 

АМ „Струма“ край Дупни-

ца, който беше увреден 

от пожара през лятото. 

Съоръжението вече е из-

цяло ремонтирано.
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Обсъждаме варианти под каква форма да продължи реализацията на НПЕЕМЖС

Ренета Николова

Министър Аврамова, 
в навечерието на 2020 г. 
каква е равносметката Ви 
за отиващата си година? 
Успешна ли бе тя за МРРБ 
и за какво не стигна вре-
мето?

По традиция в края на 

всяка година правим рав-

носметка. И когато ре-

зултатите от работата 

са добри, не може да не из-

питваме удовлетворение. 

Докато опозицията сипеше 

критики срещу ГЕРБ пре-

ди местните избори, ние 

продължавахме да строим 

пътища, обновявахме бъл-

гарските градове, парко-

ве и училища. Разбира се, 

винаги може и повече. Но 

когато искаш да свършиш 

много неща, времето ни-

кога не стига. А ние наис-

тина действаме на широк 

фронт. Помислете само - 

започнахме работа по два 

мащабни проекта - магис-

трала „Европа“ и пътя от 

Видин до Ботевград, които 

се чакат не само от на-

шите съграждани, но и от 

тези, които редовно пре-

минават през страната ни, 

защото са част от ключо-

ви европейски транспорт-

ни коридори и реализацията 

им ще донесе повече бързи-

на и сигурност на пътува-

щите. На 11 октомври бяха 

пуснати предсрочно 9,3 км 

от „Хемус“ и започна стро-

ителството на нови 134 км 

от магистралата. На фи-

налната права е обходът 

на Габрово – също мащабен 

строеж, който е „преддве-

рие“ към реализацията на 

очаквания от години тунел 

под връх Шипка. Пак през 

тази година започна и из-

граждането на най-дългия 

тунел в България – „Желез-

ница“ на автомагистрала 

„Струма“. 

Има хора, за които на-

правеното е малко. Но за 

всички строители, които 

са на терен, независимо 

дали е празник, дали е зима 

или лято, това е много. 

Много е и за онези, които 

работят с месеци, понякога 

с години за подготовката и 

реализацията на един про-

ект, защото за тях е ясно, 

че в строителството ви-

димата работа е много 

по-малко от невидимата. 

Когато приключат проце-

дурите по проектирането 

и отчуждаването на тере-

ните и строителството 

тръгне, нещата се случват 

бързо. 

Не искам обаче думите 

ми да звучат самодоволно. 

Има много още какво да се 

прави, но с края на 2019 го-

дина нищо не свършва. Ра-

ботата ще продължи, и то 

на високи обороти.

Коя от постигнатите 
цели Ви носи най-голямо 
удовлетворение?

За стартирането на 

важните пътни проекти 

вече говорих, но бих иска-

ла да изкажа благодарност 

на всички, които участ-

ваха в изграждането на 

яз. „Пловдивци“ - първият 

язовир за питейни нужди, 

построен в България през 

последните 30 г. Много 

правителства обещаваха 

да решат проблемите с во-

доснабдяването на Мадан, 

Рудозем и околните села, 

но правителството успя 

да осигури финансиране 

чрез заем от Световна-

та банка и проектът бе 

доведен до успешен край. 

Язовир „Пловдивци” и пре-

чиствателната станция 

към него могат да пода-

ват чиста и качествена 

питейна вода за близо 40 

000 жители през цялата 

година. До построяването 

му районът се снабдява-

ше от 67 водоизточника, 

чийто дебит намаляваше 

през летните месеци, а по 

време на поройни валежи 

се влошаваше качеството 

на водата. Тези проблеми 

отиват в историята. По-

добряването на водоснаб-

дяването ще създаде нови 

възможности за социално-

икономическо развитие на 

Мадан и Рудозем, включи-

телно като туристическа 

дестинация. 

Този проект показва 

също, че усилията тряб-

ва да бъдат насочени към 

изграждане на нови водо-

източници. И за тази цел 

е необходимо да се из-

ползват както средства 

от бюджета, така и от 

европейските фондове и 

международните финансо-

ви институции. Но за да се 

случват големите проекти, 

трябват не само желание и 

голи приказки, но и сериозна 

активност. Трябват доста 

усилия от всички заинтере-

совани страни. Проектът 

за рехабилитация на ВиК 

мрежата на Перник и Радо-

мир, който ще бъде реали-

зиран сега от ВиК Перник 

и който е на стойност над 

100 млн. лв., е плод на много 

работа. По него ВиК друже-

ството ще осигури 26 млн. 

лв. собствено финансиране, 

което е поемане на голяма 

отговорност. За сравнение 

в предишния програмен пе-

риод не са използвани всич-

ки възможности за рехаби-

литация на ВиК мрежата и 

сега негативните резулта-

ти са налице.

През 2019 г. сътрудни-
чеството Ви с КСБ беше 
изключително активно, 
проведохте редица срещи 
с ръководството, участ-
вахте заедно с Камарата 
в работна група, иници-
ирана от вицепремиера 
Томислав Дончев, и т.н. 
По какви теми ще продъл-
жите да си партнирате с 
КСБ през новата година?

Разговорите по някои 

от темите ще продължат, 

защото има въпроси, кои-

то засягат не само стро-

ителния бранш, но и всички 

сектори на икономиката. 

Такъв е проблемът с лип-

сата на работна ръка. От 

недостига на кадри се оп-

лакват и в индустрията, и 

в земеделието, и в туризма, 

защото икономиката ни е 

във фаза на растеж и за-

етостта в някои региони 

на страната достигна ре-

кордните 70 - 80%. Така че 

е нужно да се търси гене-

рално решение на проблема. 

Но една от стъпките, 

която е в ръцете на биз-

неса, е да се върви към 

увеличаване на възнаграж-

денията. Виждате, че по-

вишаването на доходите 

е във фокуса на Бюджет 

2020. Заплатите в публич-

ния сектор ще се индекси-

рат с 10%, а на учителите 

- със 17%. Строителният 

бизнес не може да остане 

извън тези процеси, още 

повече че секторът про-

дължава да работи на ви-

соки обороти и са му нужни 

хора – работници, строи-

телни техници, инженери. А 

както е известно, нищо не 

държи по-здраво от златна-

та верижка. Никой не бяга 

от там, където му плащат 

добре, колкото и тежка да 

е работата. Недостигът 

на кадри ще го има и през 

2020 г., защото икономика-

та ни очаква ръст от 3,3% 

въпреки противоречивите 

сигнали за развитието на 

световните пазари. 

С КСБ ще продължат 

разговорите и по въпро-

сите за промени в нор-

мативната уредба с цел 

подобряване на строител-

но-инвестиционния процес. 

Знаем какво иска бизнесът, 

бизнесът също знае какви 

са нашите позиции по клю-

човите въпроси, а това не 

е никак малко, защото кога-

то се води ясен и открит 

диалог, резултатите не 

закъсняват. 

Бихте ли посочили 

някои от постигнатите 
промени на нормативна-
та база в резултат от 
проведените дискусии с 
КСБ?

На първо място фина-

лизирахме промените в 

наредбата за минимални-

те гаранционни срокове 

за изпълнени строително-

монтажни работи и те са 

обнародвани в Държавен 

вестник. Така гаранционни-

ят срок за строителство-

то на автомагистрали и 

скоростни пътища ста-

на 7 г. вместо 5 г., както 

беше досега. За републи-

канските пътища от I и II 

клас се вдигна от 3 на 5 

г., а за третокласните пъ-

тища - на 4 г. При рекон-

струкция и основен ремонт 

на всички пътища от репу-

бликанската мрежа гаран-

цията се увеличи от 2 на 3 

г. Смятам, че тези промени 

са стъпка в правилната по-

сока, защото ще подобрят 

работата и ще гаранти-

рат по-прецизно изпълне-

ние на СМР. Нещо, което е 

тясно свързано не само с 

комфорта на пътуване, но 

и с безопасността, която 

е наш приоритет. 

Остава дискусионен 

въпросът откога да те-

кат новите гаранционни 

срокове – дали от Акт 16, 
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както е сега, или от Акт 15 

без забележки, както иска 

бизнесът. Тази евентуална 

промяна ще бъде обект на 

бъдещи разговори, защото 

наистина издаването на 

Акт 16 понякога се бави по 

причини, които не зависят 

от строителите.

Приети са и промените 

в наредбата за условията и 

реда за издаване на удосто-

верение за вписване в ре-

гистъра на консултантите 

и упражняване на строите-

лен надзор. Чрез тях ДНСК 

може да изисква по служе-

бен път редица документи, 

като справка за наличието 

или липсата на данъчни 

задължения на фирмите 

за строителен надзор, до-

кументи за признаване на 

висше образование, придо-

бито в чужбина. Данните 

за съдимостта на българ-

ските граждани също ще 

се установяват служебно 

от ДНСК. 

Приети са и промените 

в Тарифа 14 за таксите, съ-

бирани от МРРБ и област-

ните управители, както 

и направените изменения 

в две наредби, свързани с 

дейността на Агенцията 

по геодезия, картография 

и кадастър, чиято цел от-

ново е намаляване на адми-

нистративната тежест и 

подобряване обслужването 

на бизнеса и гражданите. 

Как оценявате изпъл-
нението на ОП „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“) и про-
грамите за трансгранич-
но сътрудничество?

„ОПРР 2014 – 2020“ е 

свързана пряко с живота 

на хората. Резултатите й 

са видими за обществото. 

Затова със задоволство 

мога да отбележа, че из-

пълнението й върви много 

добре. Към края на ноември 

са договорени 2,6 млрд. лв., 

или 86% от бюджета на 

програмата. Към бенефици-

ентите са разплатени 1,5 

млрд. лв., което е половина-

та от бюджета на „ОПРР 

2014 – 2020“ и 59% от до-

говорения ресурс. Зад тези 

числа стои огромна рабо-

та. Обновени или спасени 

от разруха в градовете са 

улици, паркове и площади, 

културни и исторически 

паметници. Подобрява се 

социалната и образова-

телната инфраструктура, 

градският транспорт, сто-

тици обществени и частни 

сгради са енергийно ефек-

тивни. В социалната сфера 

например с отпуснатите 

над 28 млн. лв. се обновя-

ват 633 социални жилища. 

183 от тях са вече готови 

и над 1000 души ще получат 

покрив. Изградени са и 204 

подкрепени обекта – днев-

ни центрове, центрове за 

настаняване от семеен 

тип, преходни жилища, цен-

трове за специализирана 

здравно-социална грижа и 

др. В тях са инвестирани 

други 82 млн. лв. Общият 

капацитет на подпомог-

натата инфраструктура, 

предназначена специално 

за грижи за децата или за 

образование, е 8499 души. 

По линия на европейската 

солидарност до момента 

са рехабилитирани 21 път-

ни участъка с дължина над 

343 км на стойност над 295 

млн. лв., като всеки един от 

тези проекти е важен за 

живота на хората в съот-

ветния регион.

В  ход  е  промяна на 

п р о г р а м а т а ,  с  ко я т о 

108 млн. лв. се пренасочват 

към проекти за здравеопаз-

ване, образование, енергий-

на ефективност и пътища. 

С 20 млн. лв. например ще 

се купи медицински хеликоп-

тер. С него отново ще мо-

гат да се извършват спа-

сителни операции по въздух 

и да бъде осигурен превоз 

за нуждаещи се пациенти в 

труднодостъпни региони и 

донорски операции. 

С добро темпо се из-

пълняват и програмите за 

трансгранично сътрудни-

чество (ПТС). За периода 

2014 - 2020 г. България 

участва в общо 12 програ-

ми на Европейския съюз за 

териториално сътрудни-

чество. По тях се изпъл-

няват проекти съвместно 

със съседите ни Сърбия, 

Турция, Северна Македо-

ния, Румъния и Гърция. Мога 

спокойно да кажа, че към 

настоящия момент всички 

ПТС се реализират успеш-

но, като са финансирани 

над 550 проекта с участие-

то на български партньори. 

През тази година Европей-

ската комисия потвърди, че 

са постигнати планирани-

те междинни цели по три-

те двустранни програми с 

Турция, Сърбия и Северна 

Македония, по които Бълга-

рия е в ролята на Управля-

ващ орган, и няма риск от 

загуба на средства. Тези 

програми също са в полза 

на хората, живеещи в пог-

раничните райони. 

Споменахте, че има 
преразпределение на сред-
ствата по „ОПРР 2014 
– 2020“ – 25 млн. лв. се 
насочиха към подобрява-
не на енергийната ефек-
тивност на жилищни и 
обществени сгради. Как 
ще продължи енергий-
ното обновяване извън 
оперативната програма 
и по-конкретно каква е 
визията за продължаване 

на Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради (НПЕЕМ-
ЖС)?

Тук трябва да направя 

уточнението, че средства-

та за енергийна ефектив-

ност по „ОПРР 2014 – 2020“, 

за които предоставяме 

нова възможност на 28-те 

малки общини да кандидат-

стват, всъщност са пове-

че. 

В края на ноември започ-

на набиране на проектни 

предложения за общо 18,7 

млн. лв., като ресурсът по 

процедурата е в резултат 

от спестявания. Допълни-

телно, след като се изпъл-

нят всички изисквания за 

изменение на програмата 

с цел преразпределение на 

бюджета й, ще бъде откри-

та още една процедура на 

стойност 25 млн. лв. Така 

за дейности за повишаване 

на енергийната ефектив-

ност в жилищни и общест-

вени сгради по „ОПРР 2014 

– 2020“ ще бъдат инвести-

рани нови почти 44 млн. лв.

Наясно сме с важност-

та и значението на мерки-

те за енергийна ефектив-

ност. Те са от пряка полза 

за всички български граж-

дани, защото освен че пра-

вят домовете и офисите 

по-топли и по-уютни, водят 

до намаляване на разходи-

те за отопление, влия ят 

върху развитието на ико-

номиката и подобряват ка-

чеството на въздуха.

Затова и държавата 

оказа целенасочена под-

крепа в тази посока чрез 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради. И ние, а и обита-

телите на участващите 

в нея блокове отчитаме 

резултатите от изпълне-

нието й, най-осезаемият 

от които е намаляване на 

сметките за отопление. До 

момента са обновени над 

1800 от общо 2022 сгради 

със сключени договори за 

целево финансиране. Още 

почти 100 са в изпълнение, 

а по над 90 други текат 

подготвителни дейности. 

Предвиждаме НПЕЕМЖС да 

приключи през следваща-

та година. Междувременно 

обсъждаме варианти под 

каква форма да продължи 

нейната реализация.

55 млн. лв. по „ОПРР 
2014 – 2020“ бяха пренасо-
чени към ремонт на учас-
тъци от републиканска-
та пътна мрежа. Има ли 
и други налични средства 
по програмата за пътна 
инфраструктура и кои ще 
са ключовите проекти, 
по които строителите 
ще могат да работят до-
година?

Агенция „Пътна инфра-

структура“ е много добър 

бенефициент на опера-

тивната програма. Доста 

второкласни и третоклас-

ни пътища са в недобро 

състояние, тъй като не са 

ремонтирани от десетиле-

тия и е съвсем логично да 

бъдат осигурени допълни-

телни средства. С прена-

сочените 55 млн. лв. по ОП 

„Регионално развитие 2014 

– 2020“ ще се рехабилити-

рат още 6 приоритетни 

пътни отсечки с регионал-

но значение с обща дължи-

на над 134 км. Участъците 

са Мизия – Оряхово – Кру-

шовене (област Враца); По-

ликраище – Елена – Сливен 

(Сливен и Велико Търново); 

Русе – Кубрат – Исперих 

– Дулово (Русе и Разград); 

Полски градец – Тополов-

град – с. Устрем (Хасково); 

Каблешково – Межден (Си-

листра) и участък от пътя 

Варна – Белослав – Раздел-

на – Падина – Житница (Ва-

рна).

През 2020 г. по опера-

тивната програма ще за-

върши рехабилитацията 

на още 162 км второкласни 

и третокласни пътни от-

сечки. Стойността е над 

123 млн. лв. Ще приключи 

ремонтът на участъци от 

третокласните пътища 

Дъбова махала – Монтана, 

Смолян – Стойките – Ши-

рока лъка, Кърджали – Мост 

– Манастир, Провадия – 

Дъскотна – Айтос, пътя за 

Мелник, както и на 32,5-ки-

лометровата отсечка от 

второкласното трасе Дуп-

ница – Клисура – Самоков.

През март 2020 г. се 

очаква да заработи тол 
системата в страната. 
Начертали ли сте дълго-
срочен план в какви обек-
ти ще се влагат събрани-
те средствата от такси?

Дългосрочният план е 

начертан от законодател-

ната рамка - парите от 

винетки и тол такси ще 

се инвестират в изграж-

дането на нови републи-

кански пътища и ремонт 

на съществуващите. За-

ложените приходи от тол 

в националния бюджет за 

2020 г. са 450 млн. лв., тъй 

като системата ще влезе 

в търговска експлоатация 

до 1 март 2020 г., или с дру-

ги думи няма да имаме цяла 

година. Но заедно с постъ-

пленията в размер на 296,3 

млн. лв. от електронни ви-

нетки сумата ще нарасне 

на 746,3 млн. лв. и тези 

средства ще се използват 

само и единствено за подо-

бряване на пътната инфра-

структура. 

Ще Ви припомня, че пра-

вителството вече реши 

част от тях да бъдат 

вложени в изпълнението 

на стратегически пътни 

обекти през следващите 

три години. Това са пъ-

тят Видин – Ботевград, 

отсечката на Софийския 

околовръстен път от кв. 

„Младост“ до АМ „Тракия“ 

и укрепването на 74 свла-

чища и срутища по репу-

бликанската мрежа. Опо-

зицията ни упрекна, че 

подписваме празни чекове, 

но това е решение в перс-

пектива и визия как и къде 

ще се инвестира. Трябва 

обаче да отбележим, че в 

проекта за Видин – Ботевг-

рад ще се приложи нова схе-

ма на плащане, при която 

 стр. 8

Министър Петя Аврамова 
проверява 6,5-километрова 

отсечка от АМ „Струма“ след 
Благоевград

Снимки в. „Строител“
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строителите ще получат 

пари след приключване на 

обектите. Това ще освобо-

ди ресурс за другия ни голям 

приоритет – ремонта на 

пътната инфраструктура, 

която не е била обновявана 

от десетилетия. 

Но независимо от това, 

дали строим магистрали, 

или обновяваме пътища, 

средствата от тол сис-

темата ще бъдат управля-

вани и инвестирани отго-

ворно и напълно прозрачно. 

Какви ще са другите 
важни задачи през 2020 г. 
за МРРБ? 

Ще продължи работа-

та по нашия основен прио-

ритет – изграждането на 

пътната инфраструктура, 

защото без хубави пъти-

ща икономиката не може 

да върви нагоре, а градове-

те блокират. Каква щеше 

да е София без Северната 

скоростна тангента? Как 

може да се развива Пловдив 

без нов околовръстен път? 

Или как бихме искали израв-

няване на условията за жи-

вот между Северна и Южна 

България, ако не изградим 

магистрала „Хемус“? 

Ясно е, че не би било 

възможно, но добрата но-

вина е, че работата по 

стратегическите проекти 

напредва. По АМ „Хемус“ се 

строи ускорено и в двата 

участъка: след п.в „Боаза“ 

и на изток – в отсечката 

от п.в. „Белокопитово“ до 

„Буховци“. Изпълнителите 

напредват въпреки археоло-

гическите останки по тра-

сето. Тук използвам случая 

да кажа, че работим в пъ-

лен синхрон с археолозите. 

За археологически проучва-

ния до момента са разпла-

тени над 17,4 млн. лв. От 

тях най-много – близо 14,5 

млн. лв., са за проучвания на 

цялото трасе на АМ „Стру-

ма“, като 7,7 млн. лв. са пла-

тени за новостроящата 

се част на магистралата 

в лот 3, включително лот 

3.1, лот 3.2, лот 3.3 и тунел 

„Железница“. За трасето на 

АМ „Хемус“ от Ябланица до 

Шумен до момента сме раз-

платили над 2,4 млн. лв. 

Археологически находки 

се откриха и при изгражда-

нето на АМ „Европа“ и до 

момента са разплатени 500 

хил. лв. Работата по тази 

ключова магистрала, която 

е част от Трансевропей-

ския коридор номер 10, също 

напредва в 17-километровия 

участък от Драгоман до 

Сливница. Реализацията й 

започна през май т.г. и вече 

над 90% от изкопните рабо-

ти са готови. Предстои да 

започне строителство и в 

участъка от ГКПП „Калоти-

на“ до Драгоман с дължина 

14,5 км.

Както казах, старти-

раха дейностите и по друг 

ключов проект - пътя Видин 

– Ботевград, който е свър-

зан с ускореното развитие 

на Северозападна България 

и е част от Трансевропей-

ския транспортен коридор 

номер 4. Дължината му е 

167 км, а модернизацията 

му ще се реализира с 1,6 

млрд. лв. 

Вече се осъществяват 

дейности в участъка от 

Видин до п.в. „Макреш“ край 

град Димово. За отсечките 

от п.в. „Макреш“ до с. Бела 

и от него до с. Ружинци 

текат обществените по-

ръчки за строителство и 

строителен надзор. Работи 

се и по трасето от Ботев-

град до Мездра. В момента 

текат СМР между Мездра 

и с. Люти дол с дължина 

13,4 км. Предвидено е и две-

те отсечки – от Мездра до 

Ботевград и между Видин и 

Ружинци, да бъдат завър-

шени до 2022 г., а целият 

път Видин – Ботевград да 

е готов до 2024 г. 

Съвсем наскоро дадохме 

старт и на процедурите 

по още два стратегически 

проекта – тунела под връх 

Шипка и АМ „Черно море“, 

за която вече получихме 9 

оферти за разработване 

на разширен идеен проект 

и извършване на пълни гео-

ложки проучвания.

Сериозни са предизви-

кателствата за нас като 

министерство и в отрасъл 

ВиК. Свидетели сме на про-

дължителни засушавания и 

пресъхване на водоизточ-

ници. После следват пери-

оди на интензивни валежи и 

наводнения, което поставя 

пред изпитание съществу-

ващата ВиК инфраструк-

тура. Не по-малък проблем 

е остарялата ВиК мрежа. 

Голяма част от нея е стро-

ена преди 50 - 60 години, 

което е причина за възник-

ването на чести аварии. 

Сериозни са и загубите на 

вода. Нужни са значителни 

инвестиции за обновяване 

на съществуващите акти-

ви, но в условието на нама-

ляващо население това е 

трудно да стане през це-

ната на водата. Така че е 

необходимо да се намерят 

други начини за финансира-

не на отрасъла и желание-

то ни е това да стане с 

новия Закон за ВиК. А също 

трябва да се използват 

максимално европейските 

средства за рехабилитация 

на мрежата. 

Друг  приоритет на 

МРРБ е намаляването на 

различията между регио-

ните, за да спрем обезлю-

дяването в малките насе-

лени места. Това, разбира 

се, не зависи само от нас, 

но изграждането на хубави 

пътища е предпоставка за 

привличане на инвестиции 

и развитие на бизнес, така 

че хората да имат поминък 

и да не напускат родния си 

край. Средствата по Опе-

ративна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“ също 

са важен инструмент за 

преодоляване на същест-

вуващите териториални 

дисбаланси.

Стартира ли изгот-
вянето на първия проект 
на бъдещата оперативна 
програма за периода 2021 
– 2027 г.? Какви ще са ос-
новните направления и 
стратегически проекти, 
в които ще се насочат 
инвестициите? Какво ще 
бъде най-характерно за 
програмата? Ще има ли 
разлики в сравнение с на-
стоящата?

Да, погледът ни е от-

правен към реализиране 

на възможностите, които 

дава новият програмен 

период. Тематичната ра-

ботна група, в която има 

представители на непра-

вителствени организации, 

държавни и обществени 

институции, свързани с 

развитието на регионите, 

вече започна интензивна 

работа. Членовете й бяха 

запознати с визията за пе-

риода 2021 – 2027 г., има-

ме и техните становища. 

Предстои нова среща през 

януари. До края на март 

2020 г. се очаква да е готов 

първият проект на бъде-

щата ОПРР. Имаме опит в 

ползотворното управление 

на вече два програмни пе-

риода, така че ще запазим 

и надградим добрите прак-

тики. За 2021 - 2027 г. ще 

разполагаме с индикативен 

ресурс в размер на близо 3 

млрд. лв. 

Какво е новото за след-

ващия програмен период? 

Ако трябва да го кажа с 

две думи – разширяване и 

интегриране. Разширяване, 

защото освен градско раз-

витие тази програма има и 

териториален компонент. 

Той ще подкрепя развитие-

то на районите, като се 

фокусира върху специфи-

ките и потенциалите за 

развитие на конкретните 

територии без значение 

на административно-те-

риториалните граници. Но 

е много важно всеки регион 

да се обедини около няколко 

ключови приоритета. Това 

е едната посока на интег-

рирания подход – ще бъдат 

подкрепени такива проек-

ти, които се генерират на 

принципа отдолу-нагоре 

– отчитат нуждите на хо-

рата по места и с изпълне-

нието си биха решили про-

блеми на по-голяма част 

от региона. Освен това 

се разширяват бенефици-

ентите, но е важно и про-

ектите да се изпълняват 

в партньорства. Как ще 

стане това обединяване по 

приоритети в регионите? 

За да се улесни процесът, 

за различните територии 

от ниво 2 ще се изготвят 

регионални схеми за прос-

транствено развитие, 

които са като визии за ця-

лостното развитие на ре-

гиона, като това са интег-

рираните териториални 

стратегии, разработени 

с широко гражданско учас-

тие и сътрудничество на 

заинтересованите страни 

на съответния район. Ще 

търсим възможността за 

по-голямо взаимодействие 

между публични институ-

ции и между икономически 

оператори, между неправи-

телствен сектор и граж-

данско общество, защото 

искаме да стигаме по-

близо до хората. Подчер-

тавам, че предимство ще 

имат тези проектни идеи, 

които решавайки отделен, 

важен за хората от дадено 

място проблем, всъщност 

оказват положително ико-

номическо въздействие за 

по-голяма част от тери-

торията на страната и 

за по-голям брой от насе-

лението. 

В другата си част ин-

тегрираният подход оз-

начава, че ще се търси 

координиране с останали-

те оперативни програми, 

така че те също да имат 

принос към регионалната 

политика. Вярвам, че така 

ще постигнем по-големите 

си цели – териториалното 

развитие да бъде баланси-

рано, да преодолеем раз-

ликите между малките и 

големите населени места 

и да бъдат намалени нега-

тивните ефекти от демо-

графската криза.

Четете ли редовно 
вестник „Строител“, как-
во е значението му за Вас 
и за оглавяваното от Вас 
ведомство?

Фокусът на в. „Стро-

ител“ покрива важни за 

Министерството на реги-

оналното развитие и благо-

устройството теми – по-

стиженията и проблемите, 

пред които строителната 

индустрия е изправена, 

тенденциите и предизви-

кателствата пред сектора 

в България и света. Затова 

следим ежедневно съдържа-

нието онлайн и с интерес 

очакваме изданието всеки 

петък. Оценяваме и уси-

лията, които полагате за 

организиране на събития, 

дискусионни форуми, кон-

ференции по теми в стро-

ителния сектор. Вярвам, 

че ще продължите обек-

тивно и спазвайки високи 

професионални стандарти 

да сте свързващото звено 

между всички участници 

в строително-инвести-

ционния процес и централ-

ната и местната власт. 

Живеем във времена на 

свръхинформация и затова 

внимателният, проверен, 

достоверен и аналитичен 

подход, какъвто е стилът и 

на Вашия вестник, ще ста-

ва все по-търсен и ценен. 

Нека все така да Ви припо-

знават като „вестника на 

българския строител“ и да 

оправдавате доверието на 

Вашите читатели. 

Какво ще пожелаете за 
коледните празници и за 
новата година на нашите 
читатели, на бранша и 
какво си пожелавате Вие 
за себе си?

В личен план на читате-

лите на вестника и на себе 

си пожелавам преди всичко 

здраве. Нека на коледните 

празници всеки да намери 

време за семейството си, 

за най-близките си, да бъ-

дем щастливи и спокойни в 

домовете си, да се заредим 

с хубавата емоция на тези 

светли дни. 

Пожелавам на всички 

строители увереност, сили 

и успехи. Защото техните 

успехи са всъщност успе-

хи за хората. Те означават 

по-качествени домове, по-

вече и по-модерни пътища, 

уютна и удобна среда за 

живеене. Все неща, които 

заедно можем да постиг-

нем, защото хората ги за-

служават. 

 от стр. 7

АМ „Струма“ остава приоритет на правителството 

През 2019 г. стартираха дейностите и по друг ключов 
проект - пътя Видин – Ботевград

Доизграждането на АМ „Хемус“ продължава и през 2020 г.
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 Становище на FIEC при обществените кон-

султации относно измененията в Регламента за 

строителните продукти (РСП);

 Предложението за Eвропейска електронна 

карта за услугите, отхвърлено от Комисията по 

вътрешния пазар и защита на потребителите 

на ЕП;

 Показател за готовност за интелигент-

ност, въведен с измененията в Директивата за 

енергийните характеристики на сградите; 

 Европейски орган по труда;

 FIEC като цяло приветства пакета от мер-

ки за обществени поръчки, представен от ЕК 

през октомври 2017 г.,  който се очаква да заси-

ли и подпомогне прилагането на директивите за 

обществени поръчки;

 Измененията в Директивата за командиро-

ване на работници в рамките на предоставянето 

на услугите

 FIEC предлага изменения в Програмата за 

дигитализация на Европа, лобирайки за включва-

нето на строителството като специфичен сек-

тор;

 Финансиране на поддръжката на инфра-

структурата;

 Проучване за „Подкрепа на дигитализация-

та на строителния сектор и малките и средни 

предприятия“;

 Манифест за органите на ЕС за мандата 

2019 - 2024 г.

 Безопасност и здраве при изпълнение на 

СМР. Добри практики по отношение на намалява-

не на мускулно-скелетни и ментални заболявания;

 Манифест на европейската строителна 

индустрия за дигитализацията;

 Препоръки относно приоритетите на Про-

грамата на ЕС за научни изследвания и иновации 

„Хоризонт 2020”;

 Изменения в регламентите за тахографи-

те и за времето на управление и периодите на 

почивка – FIEC подкрепя споразуменията, постиг-

нати в ЕП;

 Електронизация на обществените поръчки. 

Използването на Единен европейски документ за 

обществени поръчки;

 Измененията в Директивата за машините, 

засягащи строителния сектор. Влиянието върху 

проектите, изискващи интензивно използване на 

строителна механизация;

 Изискванията към Строителната индус-

трия 4.0;

 Финансиране на жилищния сектор с насоче-

ност към социалните жилища.

Милена Желязкова 

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

взе участие в Общото 

събрание и конгрес на Ев-

ропейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC), което се проведе в 

Париж в офиса на френска-

та федерация член, обеди-

няваща инфраструктурния 

сектор (FNTP), Камарата 

беше представена от 

инж. Любомир Качамаков 

– вицепрезидент на FIEC и 

председател на ОП на КСБ 

– София, и инж. Николай Ни-

колов – зам.-председател 

на УС на КСБ.

Основните теми в днев-
ния ред бяха свързани с 
отчитане на дейността на 
федерацията 

по отделни ресори: 

социални въпроси, тех-

нически теми – законо-

дателство, стандарти, 

околна среда, енергийна и 

ресурсна ефективност, ди-

гитализация на индустрия-

та, икономически въпроси 

и законодателна уредба, в 

т.ч. обществени поръчки, 

конкурентоспособност, 

подкрепа на малките и 

средни предприятия (МСП), 

навлизане на предприятия 

от трети държави на 

европейския пазар. Бяха 

представени и годишните 

отчети за дейността на 

партньорските организа-

ции на FIEC – Европейски 

международни контракто-

ри (EIC) и Конфедерация 

на асоциациите на между-

народните контрактори 

(CICA). Актуални теми за 

последните са партньор-

ството между ЕС и Африка 

в областта на финансира-

не на инфраструктурата в 

Африка и новата политика 

на Световната банка по 

отношение на обществе-

ните поръчки. Реализира-

ни са и няколко общи ини-

циативи с Асоциацията 

на фирмите, изпълняващи 

строителни конструкции 

и фундаменти.

По време на Общото 

събрание Украинската 

строителна федерация 

беше приета за член на 

FIEC и беше одобрено пред-

ложеното Споразумение за 

партньорство с Израел-

ската асоциация на строи-

телите. Гласуван бе финан-

совият отчет за 2019 г. и 

проектът на бюджет за 

2020 г. Представени бяха 

новата интернет стра-

ница и уеб сайт на FIEC, 

електронният Годишен от-

чет за дейността и Ста-

тистическият доклад за 

строителната индустрия 

през 2018 г.

Специален акцент беше 
поставен на сектора на 
малките и средните пред-
приятия, 

ресор на инж. Любомир 

Качамаков като вицепре-

зидент на FIEC, 

представляващ 

групата държави 

от Централна и 

Източна Европа 

– Румъния, Ес-

тония, Словения, 

Словакия, Чехия, 

Литва, Латвия, 

Унгария, Хърват-

ска и България.

Коментирано 

бе, че председа-

телят на ЕК Ур-

сула фон дер Ла-

йен е подчертала 

необходимостта 

от укрепване 

на гръбнака на 

и ко н о м и к а т а 

на ЕС, а именно 

на малките и средните 

предприятия. МСП пред-

ставляват 99% от всички 

предприятия в ЕС и през 

последните пет години те 

са създали 85% от новите 

работни места. За Фон 

дер Лайен МСП са новато-

ри и предприемачи, осигу-

ряват професионално обу-

чение на младите хора; и 

представляват всичко до-

бро в икономиката на ЕС. 

Ето защо тя се ангажира 

да представи специална 

стратегия за МСП, коя-

то да гарантира тяхното 

развитие чрез намаляване 

на бюрокрацията и подо-

бряване на достъпа им до 

пазара. Целта е и МСП да 

повишават производстве-

ния си капацитет и да се 

разширяват, включително 

като получават по-лесно 

финансиране. 

FIEC гарантира, че в 

рамките на всички свои 

инициативи, в комисиите, 

подкомисиите, работните 

групи и др. интересите и 

нуждите на МСП в сектор 

„Строителство“ са взети 

под внимание. Във фоку-

са на Федерацията ще е 

стратегията за МСП, коя-

то ще приеме новата ЕК. 

Ще се дефинират и пред-

приемат конкретни дейст-

вия в тази насока.

Следващото Общо съ-

брание и конгрес на FIEC 

ще се проведат през май 

2020 г. в Кипър, като дома-

кин ще е местната феде-

рация член OSEOK.

„След като проведох-

ме много хипотетични 

дискусии през последни-

те седмици, сега можем 

да навлезем в детайлите 

на „Зеленият пакт“, за да 

анализираме неговите по-

следици за строителната 

индустрия“, коментира 

президентът на FIEC Кйе-

тил Тонинг публикуване-

то на „Зеленият пакт“ на 

ЕС. Това е законодателен 

пакет, включващ мерки, 

насочени към чиста енер-

гия, устойчива индустрия, 

строителство и обновя-

ване – потребност от по-

чист сектор.

 „Като изпълнители ние 

сме ангажирани с устой-

чивото строителство и 

ще проучим детайлно съ-

общението на ЕК, за да 

видим как то отговаря на 

първоначалните ни очак-

вания. Ясно е, че нашата 

индустрия ще играе клю-

чова роля за постигането 

на предвидените в него 

цели“, добави той. „При 

представянето на тази 

инициатива председате-

лят на ЕК Урсула фон дер 

Лайен заяви, че за Европа 

този момент е сравним 

със стъпването на човек 

на Луната. В съобщението 

на Европейската комисия 

се цитира също, че ние 

дължим това на нашите 

деца и следва да предпри-

емем действия сега. Сред 

акцентите в краткото й 

изявление са „50 действия 

до 2050 г.“, както и ин-

вестиции в размер на 100 

млрд. евро за „най-уязви-

мите региони и сектори“, 

каза още Тонинг.

По думите му F IEC 

отдавна отстоява пози-

цията за увеличаване на 

процента на обновяване 

на сградите на годиш-

на база, действия, които 

могат да подпомогнат 

постигането на ангажи-

мента на Урсула фон дер 

Лайен да превърне Евро-

Снимки авторът

па в „първия неутрален 

за климата континент до 

2050 г.” „FIEC приветства 

факта, че Комисията под-

чертава необходимостта 

от подобряване на усилия-

та в тази посока, докато 

същевременно напомня на 

политиците, че  енергийно 

ефективното обновяване 

е нужно да се извършва 

едновременно с другите 

необходими ремонти и 

поддръжка, като напри-

мер тези, насочени към 

конструктивно укрепване 

и подобряване на безопас-

ността“, заяви той.

Кйетил Тонинг отбеля-

за и новия план за дейст-

вие за кръговата иконо-

мика. „След съвместната 

ни декларация за строи-

телството в кръговата 

икономика през май тази 

година нашите послания 

като цяло остават същи-

те. Ние подкрепяме поли-

тиките за ефективност 

на ресурсите на Европей-

ския съюз и се надяваме, 

че този нов план за дейст-

вие наистина ще отгово-

ри на необходимостта от 

решения на практически-

те предизвикателства, 

пред които сме изправени 

при завършване на прехо-

да към кръгово строител-

ство“, посочи той. Тонинг 

поясни, че в тази връзка 

има нужда от подобрени 

съоръжения за сортиране 

и рециклиране в близост 

до строителните пло-

щадки, стандартизация 

на вторичните материа-

ли и подкрепящи политики 

за възлагане на общест-

вени поръчки, които ще 

позволят на публичния 

сектор да даде пример 

за променящото се от-

ношение към приемането 

на вторични материали 

като норма, когато е без-

опасно да се използват, и 

в случай че застрахова-

телите са готови да пре-

доставят необходимите 

гаранции. 

FIEC ще си сътрудни-

чи с институциите на ЕС 

и други заинтересовани 

партньори, за да гаранти-

ра превръщането на „Зе-

леният пакт” в успешен 

пример, стана ясно още от 

думите на Кйетил Тонинг.
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Януари 

 Годината започ-

на с първата за 

2019 г. пресконференция 

на КСБ. На нея бе предста-

вен „Икономически отчет 

на строителния сектор“ 

за деветмесечието на 

2018 г. Организацията 

обяви пред журналистите, 

че продължава да работи 

за промени в Закона за ус-

тройство на територия-

та (ЗУТ), като предлага да 

отпадне възможността, 

предвидена в чл. 14, ал. 2 в 

ЗКС – строителни дейнос-

ти от 5-а категория да се 

изпълняват от строители, 

невписани в Централния 

професионален регистър 

на строителя (ЦПРС). Дру-

го предложение на бранша 

е ЗУТ да бъде разделен на 

два отделни закона, като 

единият да е за устрой-

ството на територията, 

а вторият за строител-

ството. КСБ запозна ме-

диите и с идеята си да 

има унифицирани тръжни 

документи. По време на 

пресконференцията бяха 

изнесени и данни за дей-

ността на ЦПРС, като бе 

съобщено, че поетапно ще 

се въведе възможност да 

се подават заявления в 

Регистъра по електронен 

път. Презентирани бяха и 

събитията, които КСБ в 

партньорство с вестник 

„Строител“ ще организи-

ра през 2019 г. Отделено 

бе време и на благотвори-

телните инициативи на 

Камарата за последните 5 

години. Пред журналисти-

те беше презентирано и 

видеото за Хитрино, из-

готвено от в. „Строител“ 

във връзка с благородната 

инициатива на КСБ, фирми 

членове да дарят 10 къщи 

на пострадалите семей-

ства.

Февруари
 

Ръководствата 

на КСБ и на ком-

паниите от Групата ЧЕЗ в 

България проведоха своя-

та първа редовна работ-

на среща за 2019 г. На нея 

бяха обсъдени въпроси, 

свързани със задълбочава-

не на сътрудничеството 

между двете организации 

в областта на законода-

телството и в интерес на 

бизнеса и бизнес климата 

у нас. 

В сградата на 

КСБ председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев посрещна 

икономическия съветник 

в Посолството на Иран 

у нас Али Акбар Резаи. В 

началото на срещата г-н 

Резаи обясни, че идеята 

на неговата визита в Ка-

марата е да се намерят 

възможности за сътруд-

ничество между България 

и Иран в сферата на стро-

ителството. Той посочи, 

че и в неговата страна 

съществува организация, 

подобна на КСБ. Инж. Или-

ян Терзиев приветства 

госта и заяви, че КСБ е 

открита за сътрудни-

чество. Той отбеляза, че 

според изискванията на 

ЕС е необходимо всички 

чужди компании от страни 

извън Съюза, които пред-

лагат своите стоки у нас, 

да притежават европей-

ски сертификат. Али Ак-

бар Резаи посочи, че про-

цесът на взаимодействие 

е двустранен и че иран-

ският пазар е мащабен. 

Страната, която е с на-

селение над 80 млн. души, 

се нуждае от изграждане 

на къщи, пътища и друга 

инфраструктура. 

Разширеният уп-

равителен съвет 

на КСБ проведе заседание 

в централния офис на ор-

ганизацията. Традицион-

но в началото председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев поздрави 

своите колеги и подчер-

та, че през настоящата 

година Камарата си е 

набелязала за изпълнение 

важни задачи. „Ако успеем 

да реализираме дори само 

три-четири от тях, спо-

койно мога да заявя, че сме 

работили в правилната по-

сока“, каза той. Дневният 

ред включи обсъждане на 

предложенията на КСБ за 

изменения на ЗУТ и Закона 

за обществените поръчки 

(ЗОП).

По време на заседа-

нието беше разгледана и 

програмата за съвмест-

на дейност на постоян-

ните работни комисии 

на КСБ с министерства 

и ведомства през 2019 г. 

Разширеният управите-

лен съвет взе решение за 

сформиране на национален 

инициативен комитет с 

участието на Камарата 

за възстановяването на 

Голямата базилика в Плис-

ка. Гласувано бе и участи-

ето на Камарата в „Ино-

център България”, който 

подпомага българските 

индустриални предприя-

тия за тяхната цифрови-

зация. УС одобри и предло-

жението за учредяване на 

секция „Фасадни конструк-

ции“ към КСБ.

К а м а р а т а  н а 

с т р о и т е л и т е 

в България  бе домакин 

на кръгла маса на тема 

„Международни страте-

гии за високи постижения 

в строителството“. Спе-

циален гост на събитие-

то бе проф. Дейвид Моузи, 

директор на Центъра за 

строително право в King’s 

College London. Той пред-

стави Рамковия договор 

на Алианса FAC-1 – между-

народен типов многостра-

нен контракт, който може 

да се използва в различни 

юрисдикции и за общест-

вени поръчки. Докумен-

тът съчетава обхвата на 

рамково споразумение с 

отношенията на сътруд-

ничество на участниците 

в инвестиционния процес 

в един алианс, като въвеж-

да нови механизми за съз-

даване на добавена стой-

ност. След издаването 

му през 2016 г. с него са 

възложени поръчки за над 

12 млрд. паунда в Англия, 

Ирландия, Италия.

Март

След много уси-

лия от страна 

на КСБ и с подкрепата на 

отговорните институции 

и партньори промяната в 

чл. 14, ал. 2 от ЗКС ста-

на факт с гласуваните и 

одобрени от Народното 

събрание на второ чете-

не изменения в Закона за 

устройство на терито-

рията. Промяната касае 

строителни дейности от 

5-а категория и бе иници-

ирана от КСБ през 2018 г., 

като предложението бе в 

ЦПРС да се вписват всич-

ки строители на строежи 

от първа до 5-а катего-

рия включително, както и 

по отделни строителни и 

монтажни работи. Стано-

вището на Камарата е, че 

това е начин за борба сре-

щу сивия сектор в бранша 

и за категорично подобря-

ване на качеството на из-

пълняваните обекти. „Това 

е голям успех на Камара-

та, на целия УС и е в инте-

рес на всички строителни 

компании, особено на мал-

ките, на светлия бизнес, 

работещ законно. Едно 

достойно постижение на 

КСБ. Използвам случая да 

благодаря на всички парт-

ньори, които ни подкрепи-

ха в нашата битка срещу 

сивия сектор“, коментира 

за в. „Строител“ председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев.

„В продължение 

на пет години за-

едно с Вас дискутираме 

инвестиционната поли-

тика на Европейския съюз 

и подкрепата, която Бъл-

гария получава. Опитваме 

се да се ориентираме в 

тенденциите и в бъдеще-

то, за да направим така, 

че строителните фирми 

в страната да бъдат до-

бре подготвени и инфор-

мирани, участващи във 

взимането на решения и 

партниращи си както с 

държавната власт, така 

и с европейските инсти-

туции“. Това каза Искра 

Михайлова, председател 

на Комисията по регио-

нално развитие в ЕП (сега 

член на Комисията по про-

мишленост, изследвания и 

енергетика и зам.-пред-

седател на група „Обнови 

Европа”), при откриването 

на международната кон-

ференция „Европейската 

солидарност в инвести-

ционната политика“. Съ-

битието се организира 

съвместно от в. „Строи-

тел“, КСБ и Искра Михай-

лова. Участие в него взеха 

вицепремиерът Томислав 

Дончев, министърът на 

транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията Росен Же-

лязков, зам.-министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството Де-

ница Николова, Вазил Худак 

– в качеството си на зам.-

председател на Европей-

ската инвестиционна бан-

ка, представители на ЕК и 

на Европейската банка за 

възстановяване и разви-

тие. От страна на КСБ 

се включиха инж. Илиян 

Терзиев, председател на 

УС, инж. Николай Николов, 

зам.-председател на УС, 

почетният председател 

инж. Симеон Пешов, члено-

ве на УС, председатели на 

Областните представи-

телства, на секциите на 

организацията и др. Инж. 

Терзиев благодари на гос-

тите на конференцията 

от българските институ-

ции, ЕК, ЕИБ и ЕБВР и по-

сочи, че Камарата оценява 

много високо присъствие-

то им, както и че изнесе-

ната от тях информация 

на форума е важна и полез-

на за бранша.

Ръководството 

на Камарата и 

председателите на мест-

ните структури на орга-

низацията проведоха ра-

ботна среща в комплекс 

„Старосел“. „Благодарен 

съм за големия интерес 

от страна на Областни-

те представителства на 

Камарата. Нашето жела-

ние е да обсъдим най-ак-

туалните теми, които ка-

саят строителния бранш. 

Областните представи-

телства са нашата най-

близка връзка с фирмите 

по места, за нас те са 

изключително важни“, за-

яви инж. Илиян Терзиев в 

началото на събитието. 

Той подчерта, че се надя-

ва работните срещи да 

станат регулярни, а ОП 

да се включват още по-

активно в работата на 

организацията. Председа-

телят на УС на КСБ пред-

стави стратегическите 

цели на Камарата за 2019 

г. Последва дискусия за 

бъдещите инициативи на 

областно ниво чрез създа-

ване на годишни графици 

Десислава Бакърджиева

2019 г. бе изключително динамична и 

наситена със събития и предизвикател-

ства за Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ). Традиционно в навечерието на 

Новата година в. „Строител“ ще направи 

преглед на най-интересните дейности, 

срещи, инициативи и участия в събития 

на КСБ през изминалите 12 месеца. През 

всички тях Камарата продължи да отсто-

ява интересите на бранша за ясни прави-

ла в строително-инвестиционния процес 

и да реализира политиките в защита на 

българските строители. По предложение 

на КСБ народните представители приеха 

промени в Закона за устройство на тери-

торията, съгласно които обекти над 100 

кв. м могат да се строят само от фирми, 

вписани в ЦПРС. Едно реално постижение 

на Камарата през изминалата година.

Ръководството на КСБ проведе реди-

ца срещи с отговорните за сектора ин-

ституции и сродните браншови органи-

зации. Активността на КСБ се забеляза 

не само на централно ниво, но и по места. 

Ръководството се срещна с областните 

структури на организацията и заедно с 

тях дискутира проблемите, пред които 

са изправени членовете на Камарата в 

страната. 

През годината КСБ бе представена 

достойно и в международен план - в Евро-

пейската федерация на строителната ин-

дустрия (FIEC) и в другите международни 

организации, в които членува.

През 2019 г. съвместно с изданието 

на Камарата вестник „Строител” бяха 

реализирани успешно международната 

конференция „Европейската солидарност 

в инвестиционната политика“ и Шеста-

та изложба по повод Деня на строителя с 

подкрепата на Столичната община „Виж 

София – променяме я заедно“ и др. 

Камарата продължи да прави и добро. 

Под егидата на КСБ стартира инициати-

вата за възстановяване на Голямата ба-

зилика в Плиска.

Пета международна конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика на 
ЕС, реализирана в България“, март 2019 г. 

Работна среща на ръководството на КСБ и председателите на ОП на организацията в комплекс 
„Старосел“, март 2019 г.
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на дейностите по места, 

както и организирането 

на редица събития. Об-

съдено беше и важното 

значение на активната 

комуникация на Областни-

те представителства с 

местната власт.

Април

„Позволете ми 

първо да поздравя 

кмета на община Варна г-н 

Иван Портних и неговия 

екип, както и зам.-пред-

седателя на Камарата и 

председател на структу-

рата на организацията 

във Варна инж. Христо 

Димитров за добрия стил 

на комуникация, който сте 

наложили между местна-

та власт и строителния 

бранш в региона. Това е 

третата среща, която се 

провежда на такова ниво, 

и втората, на която аз 

присъствам, затова из-

ползвам възможността да 

изразя моята и на УС на 

КСБ подкрепа за подобен 

род инициативи“, каза инж. 

Илиян Терзиев по време на 

традиционната среща на 

ОП на КСБ – Варна, и об-

щина Варна в морската 

столица. 

„Усилията на местна-

та администрация са пря-

ко свързани с дейността 

на фирмите членове на 

КСБ за обновяване на гра-

да ни и превръщането му 

в по-добро и красиво мяс-

то за живеене“, заяви от 

своя страна кметът Иван 

Портних. 

На събитието мест-

ната администрация на-

прави преглед на изпълне-

ното по инвестиционната 

програма за предходната 

година и представи най-

важните обекти в сфера-

та на строителството за 

текущата. Дискутирани 

бяха и проблемите в сек-

тора.

Актуални въпро-

си, касаещи бран-

ша, бяха обсъдени по вре-

ме на работна среща на 

ръководството на КСБ и 

Областното представи-

телство на Камарата в 

Шумен, която се проведе в 

офиса на браншовата ор-

ганизация в града. „Целта 

е да чуем Вашето мнение 

по актуални за бранша 

теми, както и да се за-

познаем с проблемите на 

местните фирми“, обясни 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев. 

Той сподели, че сред ос-

новните задачи на ръко-

водството на браншова-

та организация е да има 

диалог между фирмите. 

Инж. Терзиев подчерта, че 

един от начините инфор-

мацията за дейността на 

Камарата да достигне до 

всички компании от сек-

тора е чрез в. „Строител“. 

Пред представителите 

на строителните фирми 

членове на КСБ председа-

телят на УС изложи стра-

тегическите цели на Ка-

марата за 2019 г. По време 

на работната среща инж. 

Илиян Терзиев припомни за 

приетите от Народното 

събрание промени в ЗУТ. 

„Желанието на КСБ беше 

площта да е 0 кв. м, но не 

можахме да се преборим. 

Въпреки това ще продъл-

жаваме да настояваме 

това да се случи, защото 

е единственият начин да 

се справим със сивия сек-

тор в бранша“, заяви инж. 

Терзиев. Председателят 

на УС на КСБ сподели и за 

проблемите на сектора, 

свързани с липсата на ра-

ботна ръка. 

Ръководствата 

на КСБ и на Ев-

ропейската банка за въз-

становяване и развитие 

проведоха работна среща. 

На нея бяха представени 

възможностите, които 

ЕБВР предоставя за фи-

нансиране и развитие на 

малките и средните пред-

приятия. Обсъден беше и 

напредъкът по осигурява-

нето на съфинансиране 

на проектите на ВиК опе-

раторите, които трябва 

да бъдат реализирани в 

рамките на настоящия 

програмен период. Ръко-

водствата на КСБ и ЕБВР 

за България се договориха, 

че това е само начало на 

поредица от срещи, като 

следващите ще бъдат в 

страната, а домакини ще 

са Областните предста-

вителства на Камарата. 

Инж. Илиян Терзиев 

благодари на Лариса Ма-

нас тър ли, директор на 

ЕБВР за България, за при-

емането на поканата за 

гостуване в офиса на КСБ 

и готовността за съв-

местна работа и подчер-

та, че ръководството на 

Камарата търси различни 

начини за подкрепа на чле-

новете на организацията, 

включително възможнос-

ти за по-лесен достъп до 

финансиране на малките и 

средните фирми.

Председателят 

на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев и инж. Любо-

мир Качамаков, член на ИБ 

и на УС на КСБ, вицепрези-

дент на FIEC и председа-

тел на ОП на КСБ – София, 

участваха в конференция 

на високо равнище, пос-

ветена на обществе-

ните поръчки - Seizing 

Opportunities in the Public 

Procurement of Tomorrow. 

Тя се проведе в сградата 

на парламента в Букурещ 

в рамките на Румънското 

председателство на Съве-

та на ЕС. Целта на форума 

бе да направи преглед на 

основните направления 

на работа в областта на 

обществените поръчки 

през последните пет го-

дини от приемането на 

европейските директиви 

през 2014 г. В рамките на 

посещението се състоя и 

работна среща с Богдан 

Пускас, председател на 

румънската агенция за об-

ществени поръчки. На нея 

бе договорено съвместно 

сътрудничество за опти-

мизиране и повишаване на 

прозрачността на проце-

дурите.

В сградата на 

К а м а р а т а  н а 

строителите се проведе 

заседание на Секторния 

консултативен съвет 

(СКС) по заетостта и 

уменията на работната 

сила. В дневния ред бяха 

включени три точки, свър-

зани с отчет за работата 

на СКС през 2018 г. и пла-

новете за 2019 г., издигане 

ролята на СКС чрез разши-

ряване на експертния му 

потенциал и превръщане-

то му в постоянно дейст-

ващ орган, подпомагащ 

КСБ в изграждането на 

политики в областта на 

професионалното образо-

вание и обучение, обсъжда-

не на насоки за развитие 

на работата на Съвета.

СКС бе учреден през 

февруари 2018 г. като 

част от дейностите по 

проект „Развитие на На-

ционалната система за 

оценка на компетенциите 

– MyCompetence“. В него 

са включени предста-

вители на работодате-

лите, образователните 

институции, подготвящи 

кадри за сектора, и на 

други партньорски орга-

низации. 

В Поморие се про-

веде заседание на 

Разширения управителен 

съвет на КСБ. Специални 

гости на събитието бяха 

Вълчо Чолаков, областен 

управител на Бургас, Иван 

Алексиев, кмет на Помо-

рие, и инж. Чанка Коралска, 

зам.-кмет по „Строител-

ство, инвестиции и регио-

нално развитие“ в община 

Бургас. В началото при-

ветствие към присъст-

ващите отправи Вълчо 

Чолаков, който благодари 

за активното участие на 

строителните фирми в 

региона и за отличната 

им работа по обектите. 

„Вашият бранш е гръбна-

кът на нашата държава. 

Очаквам да бъдете още 

по-дейни във всяко едно 

направление“, подчерта 

той. Чолаков приветства 

работата на Камарата 

на строителите относно 

различни законодателни 

промени, които помагат 

на бизнеса да се развива. 

„Моето мнение е, че про-

фесионалисти като Вас 

трябва да имат основна-

та тежест при приема-

нето на законодателни 

предложения,  касаещи 

сектора, и прилагането 

им на практика“, сподели 

Чолаков.

След заседанието ръ-

ководството на КСБ се 

срещна с администра-

цията на Камарата и на 

Областните предста-

вителства. На нея слу-

жителите от админи-

страцията представиха 

дейността на секциите и 

дирекциите на организа-

цията. След края на сре-

щата ръководството на 

КСБ посети и се запозна с 

напредъка по изграждане-

то на многофункционална 

спортна зала „Арена Бур-

гас”.

 

Май 

„ О т  15  а п р и л 

2019 г. е разшире-

на електронната система 

на Централния професио-

нален регистър на стро-

ителя и е въведен режим 

на работа с квалифициран 

електронен подпис (КЕП), 

който дава възможност 

строителите, желаещи да 

се впишат в ЦПРС или да 

ползват отделните услуги, 

които предлага Регистъ-

рът, да го направят изцяло 

по електронен път.“ Това 

съобщи доц. д-р инж. Геор-

ги Линков, председател на 

Комисията за воденето, 

поддържането и ползване-

то на ЦПРС, по време на 

работна закуска с медии-

те, организирана от КСБ. 

Събитието се проведе в 

сградата на браншова-

та организация. На него 

стана ясно още, че ново-

въведената технология 

работи паралелно с дейст-

ващата досега. „Изборът 

за работа с един от двата 

режима е свободен. Вече 

е факт и първата регис-

трация чрез разширената 

електронна система на 

Регистъра”, съобщи още 

доц. Линков. Той подчер-

та, че към 25.04.2019 г. 

в ЦПРС са вписани общо 

5205 строители фирми.

Пред медиите инж. 

Илиян Терзиев предста-

ви актуалните теми, по 

които Камарата работи, 

както и данни от Нацио-

налния статистически ин-

ститут за тенденциите в 

строителството.

Кръгла маса на 

тема „Строител-

ството през 2019 – 2020 

година – перспективи, 

инвестиции и проблеми в 

бранша“ се състоя в сгра-

дата на община Велико 

Търново. Събитието бе 

организирано от ОП на 

КСБ - Велико Търново, с 

председател инж. Любом-

ир Шербетов. Форумът бе 

открит от кмета на ста-

рата столица инж. Даниел 

Панов, председател на УС 

на Националното сдруже-

ние на общините в Репу-

блика България (НСОРБ), 

 стр. 12

Третата традиционна среща на ОП на КСБ – Варна, и община 
Варна, април 2019 г.

Ръководствата на КСБ и ЕБВР се срещнаха през април

Кръгла маса на тема „Строителството през 2019 – 2020 година – перспективи, инвестиции и 
проблеми в бранша“, Велико Търново, май 2019 г. 

След заседанието на Разширения УС в Поморие участниците 
посетиха изграждащата се многофункционална спортна зала 
„Арена Бургас”, април 2019 г.

Работна закуска с медиите, май 2019 г.
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като в него от страна 

на местните власти се 

включиха и областният 

управител на Велико Тър-

ново проф. д-р Любомира 

Попова, проф. Георги Ка-

марашев, зам.-кмет на 

Велико Търново с ресор 

„Строителство и устрой-

ство на територията“, 

Надя Петрова, директор 

дирекция „Обществени 

поръчки“ в община Вели-

ко Търново, Пенчо Чанев, 

кмет на Златарица, Де-

ница Коева, зам.-кмет на 

Горна Оряховица с ресор 

„Устройство на терито-

рията, строителство и 

общинска собственост“, 

инж. Петър Петров, ди-

ректор на дирекция „Ус-

тройство на територия-

та и строителството“ в 

община Павликени, и други.

Инж. Даниел Панов поз-

драви присъстващите и 

им благодари за отделено-

то време. „Надявам се, че 

на кръглата маса, на коя-

то присъстват област-

ният управител, предста-

вители на общините от 

област Велико Търново, 

хората от моя екип и, раз-

бира се, ръководството на 

Камарата на строители-

те в България, действи-

телно ще поставим акту-

ални проблеми“, каза той. 

На събитието бе опреде-

лена и дата за среща на 

ръководствата на двете 

организации.

Ръководството 

на КСБ и на Упра-

вителния съвет на НСОРБ 

проведоха работна сре-

ща в централния офис на 

Сдружението. „Искам да 

благодаря на КСБ за ини-

циативата за провежда-

нето на тази среща. На-

дявам се съвместните ни 

конструктивни действия 

да продължат, за да бъ-

дем взаимно полезни при 

решаване на трудности-

те пред дейността и на 

двете организации“, каза 

в началото инж. Даниел 

Панов, председател на 

УС на НСОРБ и кмет на 

Велико Търново. От своя 

страна председателят 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев също благодари 

за бързата реакция за ор-

ганизиране на среща като 

резултат от състоялите 

се разговори на работна-

та дискусия, инициирана 

от ОП на КСБ – Велико 

Търново. „Причината да 

сме тук е желанието ни да 

обединим усилията си и да 

работим за подобряване 

на законодателството, за 

правила, за ограничаване 

на сивия сектор и за на-

маляване на администра-

тивната тежест, която 

е проблем и за общините, 

и за строителите. Бихме 

желали тези срещи да 

продължат и заедно да ра-

ботим за благото на на-

шата държава“, каза още 

инж. Терзиев.

Участниците в среща-

та обсъдиха и Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилища сгради 

(НПЕЕМЖС) и се обеди-

ниха около необходимост-

та да работят заедно за 

продължаване на програ-

мата, която е доказала 

своята ефективност и 

ползи както за икономика-

та, така и за подобряване 

на качеството на живот в 

общините. Бяха набеляза-

ни и конкретни съвмест-

ни действия, които двете 

организации ще предпри-

емат за подобряване на 

нормативната база. 

Вицепрезидентът 

на Европейската 

федерация на строителна-

та индустрия (FIEC) инж. 

Любомир Качамаков стар-

тира серия от работни 

срещи със строителните 

федерации на страните 

от ЦИЕ. В Будапеща, Ун-

гария, ннж. Качамаков се 

срещна с ръководството 

на Националната федера-

ция на унгарските стро-

ители (ÉVOSZ) – пред-

седателя Ласло Кожи и 

зам.-председателя Золтан 

Пете. Ден по-късно вице-

президентът на FIEC по-

сети Словенската камара 

на строителната индус-

трия и строителни мате-

риали (CCBMIS) в Любляна, 

където разговаря с ново-

избрания председател на 

организацията Кристиян 

Мугерли и Йоже Ренар, ди-

ректор. Ренета Николова, 

прокурист и гл. редактор 

на в. „Строител“, участва 

в срещите.

В резултат от прове-

дените разговори с унгар-

ската и словенската ор-

ганизация се очертаха и 

първите общи теми – лип-

сата на кадри и намалява-

щият интерес на млади-

те хора към инженерните 

професии, ниските цени в 

търговете, които водят 

след себе си до недос-

татъчно заплащане на 

работещите в сектора, 

нелоялната конкуренция 

и дъмпингът на фирми от 

страни извън ЕС, ниската 

степен на цифровизация 

и дигитализация в стро-

ителството и нуждата 

от подкрепа на държав-

но ниво за въвеждането 

на BIM технологиите и 

електронизацията в сфе-

рата на обществените 

поръчки. Инж. Качамаков 

бе приветстван за иници-

ативата си за провеждане 

на срещи и получи увере-

ние от председателите 

на ÉVOSZ и CCBMIS за 

желанието им да работят 

в рамките на групата на 

ЦИЕ за оформяне на общи 

позиции по актуалните 

проблеми.

Юни

Ев р оп ей с кат а 

ф е д е р а ц и я  н а 

строителната индус-

трия проведе заседание 

на Управителния съвет и 

редовно Общо събрание и 

конференция. Форумите 

се състояха в Брюксел, 

Белгия, и в тях участва-

ха делегати от 30 нацио-

нални федерации членки в 

26 държави (23 от ЕС & 

ЕАСТ и Турция). Камарата 

на строителите в Бъл-

гария беше представена 

от инж. Любомир Кача-

маков. В качеството си 

на вицепрезидент на FIEC 

той докладва, че в него-

вия ресор – МСП, всички 

документи, издадени от 

FIEC, се съгласуват с фе-

дерациите членки и са в 

съответствие с интере-

сите на малките и сред-

ните предприятия. „Няма 

оплаквания или сигнали, 

адресирани до FIEC относ-

но МСП. Като „федерация 

на федерациите“ ще про-

дължим да наблюдаваме и 

защитаваме интересите 

им. Те заемат най-голям 

дял в структурата на 

отделните организации“, 

заяви инж. Любомир Кача-

маков. 

Юли 

В Кюстендил се 

проведе заседа-

ние на Разширения управи-

телен съвет на КСБ. Об-

съдени бяха предложения и 

инициативи на Камарата 

за законови промени. При-

ета бе идеята на КСБ при 

бъдещи разработвания на 

условията и при оценка на 

обществените поръчки 

възложителят да е задъл-

жен в комисията да има 

член – експерт от Кама-

рата на строителите в 

България. Гласувано бе и 

предложение при сигнали 

за нередности в общест-

вени поръчки, постъпили 

в Областните предста-

вителства, да се възлага 

на НКСВ от съответното 

ОП изготвянето на ста-

новища, които да бъдат 

публикувани във в. „Стро-

ител“. УС реши и да се 

създаде страница в изда-

нието „Хайд Парк”, в която 

членовете на браншовата 

организация да изразяват 

свои виждания по пробле-

ми в бранша. Представена 

беше и информация относ-

но подписване на договор 

между КСБ и Българския 

институт за стандарти-

зация. 

След заседанието ръ-

ководството на Камарата 

и Областното предста-

вителство в Кюстендил 

проведоха работна среща 

с местните власти в гра-

да. 

От Варна стар-

тира инициати-

вата на ръководството 

на КСБ  за срещи с Об-

ластните представител-

ства на организацията 

по региони. В срещата 

се включиха Областните 

представителства от Ва-

рна, Добрич, Търговище и 

Шумен.  „Основният повод 

за провеждане на серия-

та от срещи е да бъдат 

споделени проблемите на 

строителите, характер-

ни за съответния реги-

он, както и да се обсъдят 

приоритетите в работа-

та на ръководството на 

Камарата“, заяви предсе-

дателят на УС инж. Илиян 

Терзиев. Присъстващите 

разгледаха трудностите, 

с които се сблъскват чле-

новете на КСБ от района, 

като участниците отпра-

виха и конкретни предло-

жения за решаването им 

към председателя на УС.

По инициатива на 

КСБ в зала „Проф. 

Марин Дринов“ в БАН бе 

учредено сдружение с нес-

топанска цел „Национален 

инициативен комитет за 

възстановяване на Голя-

мата базилика в Плиска“. 

Предметът на дейност 

на Сдружението е консер-

вация, възстановяване, 

експониране, социализи-

ране и популяризиране на 

християнски храм – Голя-

мата базилика в Плиска, 

Манастирския комплекс 

и церемониалния път до 

храма. Проектът предвиж-

да изграждане на Алея на 

владетелите по протеже-

ние на старинния път до 

Голямата базилика, както 

и реставрация на Източ-

ната порта на каменната 

крепостна стена. Идеята Ръководството на КСБ и Управителният съвет на НСОРБ проведоха работна среща, май 2019 г. 
КСБ бе представлявана от инж. Любомир Качамаков на 
редовното Общо събрание на FIEC, юни 2019 г.

Инж. Качамаков с председателя на  ÉVOSZ Ласло Кожи и зам.-
председателя Золтан Пете. Унгария, май 2019 г. 

Среща с председателя на CCBMIS Кристиян Мугерли и Йоже 
Ренар, директор. Словения, май 2019 г.

Разширен Управителен съвет на КСБ в Кюстендил, юли 2019 г.
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на инициативния комитет 

е мястото да се превърне 

в символ на българската 

духовна идентичност и 

държавност.

Предложения на 

КСБ за промени 

в основните за бранша 

закони – ЗКС, ЗУТ и ЗОП, 

бяха дискутирани от ръ-

ководството на КСБ с ви-

цепремиера Томислав Дон-

чев. Срещата се състоя 

в Министерския съвет. 

Конкретните текстове 

на КСБ предлагат разра-

ботване на методология 

от АОП, съгласувано с ре-

сорните министерства, за 

определяне на прогнозната 

стойност по проектите в 

съответствие с пазарна-

та стойност на сходни 

изпълнени обществени 

поръчки за строителство. 

Във връзка с обжалвани-

ята, при които изпълне-

нието се забавя понякога 

с повече от една година, 

от КСБ считат, че в до-

говорите по ЗОП трябва 

да се предвиждат клаузи, 

допускащи индексиране на 

стойността им съобразно 

официалния индекс на ин-

флацията, както и заради 

повишаването на цените 

на основни суровини. Сред 

другите предложения, ва-

жни за бранша, е обжал-

ването на процедурата 

за избор на изпълнител по 

ЗОП да не спира реализира-

нето на строежа, като при 

евентуално решение на 

КЗК в полза на обжалващия 

възложителят да компен-

сира ответника за пропус-

натите ползи с процент 

от стойността по догово-

ра. Според експертите на 

Камарата е нужен контрол 

от АОП на критериите за 

доказване на технически 

и професионални правос-

пособности на кандида-

тите, като не трябва да 

се допуска стартиране на 

процедура с ограничаващи 

и насочващи условия към 

конкретен изпълнител. 

В края на срещата 

бяха обсъдени и възмож-

ностите за промени в 

ЗУТ с цел намаляване на 

административната те-

жест и ясно разгранича-

ване на отговорностите 

на отделните участници 

в строително-инвести-

ционния процес. Вицепре-

миерът Томислав Дончев 

се ангажира със сформи-

рането на работна група 

от експерти от МРРБ, 

АОП, ДНСК и КСБ, които 

ще работят съвместно 

за подобряване на норма-

тивната база. 

Следваща от се-

рията работни 

срещи между ръковод-

ството на КСБ и местни-

те структури на Камара-

та в страната се състоя 

в гр. Земен. В събитието 

се включиха Областни-

те представителства 

от Югозападна България. 

Инж. Илиян Терзиев ин-

формира присъстващите 

за проведената среща с 

вицепремиера Томислав 

Дончев и поставените 

пред него въпроси, като 

акцентира на усилията 

на КСБ за разработване-

то на стандарти, които 

да регламентират начина 

на ценообразуване на раз-

личните дейности в сфе-

рата на строителство-

то. Инж. Терзиев обясни, 

че КСБ има възможност 

да предостави експерти, 

които да подпомагат об-

щинските администрации 

при ценообразуването на 

дейностите по различни 

проекти, и структурите 

на Камарата биха могли 

да консултират кмет-

ствата в тази посока. 

Начинът на възлагане на 

обществените поръчки и 

залаганите критерии бе 

другата тема, на която се 

обърна внимание. Обсъди-

ха се още добри практики, 

които се използват при из-

бора на изпълнители в Ру-

мъния, Полша и Германия, 

както и какви са предложе-

нията от страна на Кама-

рата за подобряване на 

процедурите по възлагане.

Третата среща 

от поредицата 

дискусии на ръководство-

то на Камарата с мест-

ните структури на КСБ 

се проведе в Плевен. В нея 

се включиха Областните 

представителства от 

Северозападна България. 

Основната тема, която 

участниците засегнаха, 

бе обжалването на про-

вежданите тръжни проце-

дури. Инж. Илиян Терзиев 

представи добрия пример 

на Румъния. Присъства-

щите се обединиха около 

тезата, че изработване-

то на типизирани доку-

менти за провеждане на 

обществени поръчки е 

възможност за намаляване 

на обжалванията. 

Ръководството 

на КСБ и зам. ми-

нистър-председателят, 

отговарящ за икономиче-

ската и демографската 

политика Марияна Нико-

лова проведоха работна 

среща. Първата поста-

вена от председателя 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев тема бе за все по-

засилващата се липса на 

кадри в бранша и необхо-

димостта от облекчаване 

на процедурите за внос на 

работна сила. „Процесът 

на издаване на докумен-

тите за работа на чуж-

денци в България е много 

утежнен и продължите-

лен като време“, посочи 

инж. Терзиев. Той подчер-

та, че браншът се нуждае 

спешно от работници от 

целия спектър на профе-

сионалната квалификация 

в строителството. „Не-

обходима е национална 

политика за решаване на 

проблема с липсата на ка-

дри, който вече е сериозно 

предизвикателство пред 

бизнеса, не само строи-

телния“, заяви инж. Илиян 

Терзиев. От своя страна 

вицепремиерът Николова 

коментира нормативната 

база в сферата, както и 

свършеното от правител-

ството във връзка с опро-

стяване на процедурите 

за внос на работна сила. 

Николова призова КСБ да 

подготви писмени пред-

ложения по отношение на 

облекчаване на процеса за 

внос на работна сила, кои-

то да бъдат обсъдени от 

институциите. Тя посочи, 

че една от основните при-

чини за липсата на кадри е 

изоставането на страна-

та ни в сферата на профе-

сионалното обучение.

Първото заседа-

ние на работна-

та група от експерти от 

МРРБ, АОП, ДНСК и КСБ, 

сформирана по инициати-

ва на вицепремиера То-

мислав Дончев, се състоя 

в Министерския съвет. В 

началото на заседанието 

вицепремиерът каза, че 

сред набелязаните теми, 

които ще са във фокуса на 

работната група, са нара-

стващата нужда от внед-

ряването и използването 

на BIM технологиите от 

строителните компании 

и проблемът, свързан с 

липсата на кадри. Акцент 

по време на разговорите 

бяха и промените в ЗУТ и 

ЗКС, усъвършенстването 

на Закона за обществе-

ните поръчки, ценообра-

зуването, необходимите 

промени по отношение на 

консорциумите. Камарата 

предложи всички фирми, 

участващи в консорциум, 

да бъдат регистрирани в 

ЦПРС. Дискутирано беше 

и искането на КСБ в до-

говорите по ЗОП да се 

предвиждат клаузи, до-

пускащи индексиране на 

стойността им съобразно 

официалния индекс на ин-

флацията, както и заради 

повишаването на цените 

на основни суровини. В 

дневния ред на работна-

та група беше разгледана 

и възможността възложи-

телите да приемат за-

страховка вместо банкова 

гаранция. Обсъдени бяха и 

предложените промени от 

МРРБ в Наредба №2 от-

носно увеличаването на 

гаранционните срокове. 

Министър Петя Аврамова 

отбеляза, че целта е да 

се подобри качеството 

на изпълнение от страна 

на строителите и лица-

та, упражняващи надзор. 

Тя коментира нуждата 

КСБ да засили регулатор-

ните си функции. С цел 

обединяване на усилията 

срещу нарушенията и ло-

шите практики в бранша 

КСБ и ДНСК се договориха 

да провеждат съвместни 

проверки на обекти, като 

те ще бъдат определяни 

от Дирекцията.

Ръководството 

на Камарата про-

веде среща с предста-

вители на строителния 

бранш от Северен Цен-

трален район във Велико 

Търново. От Областните 

представителства по-

сочиха, че всяка община 

сама подготвя търговете 

и това създава проблеми. 

Участниците в срещата 

се обединиха, че трябва 

да се работи в посока да 

се заложат средства в 

бюджета на КСБ за из-

готвяне на типизирани 

документи за общинските 

проекти.

Срещата между 

ОП на Камарата 

от Южен Централен ра-
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Среща на ръководството на Камарата с вицепремиера Томислав Дончев, юли 2019 г.

Среща с Областните представителства от Югозападна 
България, Земен, юли 2019 г.

Ръководството на Камарата и зам. министър-председателят, отговарящ за икономическата и 
демографската политика Марияна Николова, обсъдиха проблема с липсата на кадри, юли 2019 г.

Среща с Областните представителства от Северозападна 
България, Плевен, юли 2019 г.

С Областните представителства от Южен Централен район,
Пловдив, юли 2019 г.

С Областните представителства от Северан Централен район, Велико Търново, юли 2019 г.
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йон и ръководството на 

КСБ се състоя в Пловдив. 

Тя бе петата от пореди-

цата дискусии на ръковод-

ството на организацията 

с местните структури. 

„Най-големият ни проблем 

не е законодателството, 

много по-съществени са 

проблемите с кадрите и 

некоректните практики 

и това са предизвикател-

ствата, с които трябва 

да се справя следващият 

УС“, бе основният извод 

на председателя на ОП 

на КСБ – Пловдив, Пламен 

Иванов. 

Август 

Финалната от 

поредицата дис-

кусии на ръководство-

то на КСБ с местните 

структури се състоя 

в Стара Загора. На нея 

бяха поканени Областни-

те представителства на 

браншовата организация 

от Югоизточен район. В 

началото зам.-председа-

телят на УС на КСБ инж. 

Николай Николов инфор-

мира присъстващите как 

са преминали срещите 

между ръководството на 

Камарата и Областни-

те представителства 

в страната. Инж. Илиян 

Терзиев представи свър-

шеното от Камарата по 

отношение на промените 

в нормативната база, ка-

саеща строително-инвес-

тиционния процес – в ЗУТ 

и ЗОП, и какво предстои в 

тази посока. Обсъден бе и 

проблемът с липсата на 

кадри в отрасъл „Строи-

телство“. Бe дискутирана 

и Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамилните 

жилищни сгради.

Ръководството 

на КСБ проведе 

работна среща с евро-

пейския комисар Мария 

Габриел. На нея бяха об-

съдени въпроси, свързани 

с европейските политики 

в сферата на цифровата 

икономика и цифровото 

общество, както и въз-

можностите за дигита-

лизиране на строителна-

та индустрия в България. 

„Искам да благодаря на ко-

мисар Габриел за възмож-

ността да организираме 

тази среща и да начерта-

ем перспективите за бъ-

дещо партньорство“, зая-

ви инж. Илиян Терзиев. КСБ 

и еврокомисар Габриел се 

договориха да работят за 

създаването на специали-

зиран дигитален хъб, кой-

то да търси възможност-

ите за цифровизиране на 

строителната индустрия 

в България. Една от ос-

новните му задачи ще е в 

него да работят в тясно 

сътрудничество всички 

заинтересовани страни 

- КСБ, представители на 

местната власт, на уни-

верситетите, на частния 

сектор и неправителстве-

ни организации. 

В сградата на 

Камарата се про-

веде работна среща меж-

ду председателя на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев 

и проф. д-р арх. Тодор Бу-

лев, председател на УС на 

Съюза на архитектите 

в България. „Вярвам, че 

Камарата на строители-

те и САБ ще работят в 

конструктивен диалог“, 

подчерта инж. Терзиев. 

„Ще търсим общото, а не 

това, което ни разделя“, 

единодушни бяха предста-

вителите на двете орга-

низации. Те се договориха 

в. „Строител“ да популяри-

зира в своя рубрика ини-

циативата на САБ „Бяла 

книга на българския ар-

хитектурен модернизъм“. 

Двете страни се споразу-

мяха да организират бъ-

деща съвместна работна 

среща, в която да участ-

ват и членовете на ръко-

водствата на КСБ и САБ, 

и на нея да се набележат 

конкретни общи дейности. 

Септември

КСБ и  „Нацио -

нална компания 

индустриални зони“ ЕАД 

(НКИЗ) подписаха Мемо-

рандум за сътрудничест-

во. Документът беше па-

рафиран от председателя 

на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев и  Антоанета 

Барес, изп. директор на 

НКИЗ. С подписания до-

говор двете страни офи-

циално изразиха своето 

желание за съвместна 

работа и се обединиха 

около идеята за създава-

не на условия за активно 

развитие на инвестицион-

ния потенциал в България. 

Целта на меморандума е и 

постигането на интензив-

на комуникация между КСБ 

и НКИЗ, обмяна на опит и 

добри практики с цел изра-

ботване на общи позиции.

Министърът на 

р е г и о н а л н о т о 

развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова 

и ръководството на КСБ 

проведоха работна сре-

ща. Инж. Илиян Терзиев 

изтъкна, че за Камарата 

е важно всички участници 

в строително-инвести-

ционния процес да носят 

своята отговорност. Две-

те страни се обединиха 

около идеята, че темата 

за засилване на отговор-

ността на участниците 

в строителния процес 

трябва да бъде обсъдена 

на обща среща на всички 

браншови организации от 

сектор „Строителство“. 

Ръководството на КСБ за-

позна министър Аврамова 

и със становището на ор-

ганизацията, че са нужни 

промени в Закона за Кама-

рата на строителите по 

отношение на консорциу-

мите, и коментира необхо-

димостта от разделянето 

на Закона за устройство 

на територията на два 

нормативни акта. Сред 

другите разгледани въ-

проси бяха вариантите за 

засилване на регулаторни-

те функции на КСБ, както 

и темата за финансовите 

корекции по оперативните 

програми, които се отра-

зяват както на бизнеса, 

така и на общините.

В сградата на 

Българското на-

ционално радио се прове-

де работна среща меж-

ду ръководство на КСБ 

и БНР. На нея Камарата 

заяви желанието си за 

съвместни инициативи 

и сътрудничество с цел 

представяне на дейност-

та на българските стро-

ители, постиженията на 

родните фирми, поставяне 

на общественото внима-

ние на проблемите и пре-

дизвикателствата пред 

бранша, популяризиране 

на професията строител 

сред младите хора. Двете 

страни обсъдиха и въз-

можността за създаване 

на тематична рубрика по 

радио „София“. 

Председателят 

на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев, предста-

вители на ръководството 

на Камарата и кметът 

на София Йорданка Фан-

дъкова проведоха работ-

на среща. Обсъдени бяха 

темите за качеството 

на строителството, кон-

трола и възможностите 

да се увеличи саморегули-

рането на бранша в тази 

сфера. „Полезно би било да 

се засилят правомощията 

на КСБ по отношение на 

некоректните фирми, кои-

то с дейността си влияят 

негативно върху имиджа 

на целия бранш“, коменти-

ра кметът Фандъкова. От 

своя страна инж. Терзиев 

посочи, че такива са иска-

нията и нагласите и сред 

членовете на Камарата.

Представителите на 

КСБ и кметът на Столич-

ната община обсъдиха и 

ползата от въвеждане на 

правила и стандарти за 

извършване на СМР и за 

ценообразуването на от-

делните видове дейности. 

На срещата бе коменти-

рана и предстоящата 

Шеста изложба, органи-

зирана от КСБ и в. „Стро-

ител” със съдействието 

на СО, по повод Деня на 

строителя. 

Октомври 

27-те Областни 

представител-

ства на Камарата про-

ведоха Общи събрания и 

направиха своя избор за 

председатели и ръководни 

органи. Местните струк-

тури определиха и деле-

гати за Общото събра-

ние на КСБ. Областното 

представителство на Ка-

марата на строителите в 

България в София номини-

ра председателя на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев за 

следващ тригодишен ман-

дат по време на своето 

Общо отчетно-изборно 

събрание. Председателят 

на ОП София инж. Любо-

мир Качамаков бе преиз-

бран начело на местната 

структура, а инж. Благой 

Козарев, член на УС на КСБ, 

беше издигнат за член на 

Контролния съвет на КСБ.

Шестата фото-

изложба „Виж Со-

фия – променяме я заедно“ 

беше открита от предсе-

дателя на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев и зам.-кме-

та на Столичната община 

Дончо Барбалов. Пред гос-

тите на събитието инж. 

Терзиев сподели, че иници-

ативата за изложбата е 

започнала преди 6 години 

заедно с кмета Йордан-

ка Фандъкова. „Тогава не 

смятахме, че тя ще при-

добие такъв голям отзвук 

не само в строителните 

среди, но и сред гражда-

ните на столицата. Надя-

ваме се инициативата да 

продължи и занапред, за да 

Среща с Областните представителства от Югоизточния 
район. Стара Загара, август 2019 г.

Работна среща с министър Петя Аврамова, септември 2019 г.

В Столичната община, среща с кмета Йорданка Фандъкова, септември 2019 г.

Европейският комисар Мария Габриел в КСБ, август 2019 г.



15КСБпетък, 27 декември 2019

може да показваме пости-

женията на българските 

строители, както и това, 

което се случва в София, 

и с какви темпове тя се 

променя”, каза председа-

телят на УС на КСБ. Зам.-

кметът Дончо Барбалов 

благодари на КСБ и на в. 

„Строител” за осъществя-

ването на изложбата. „Ние 

виждаме едни прекрасни 

нови сгради, реновирани 

здания, производствени 

халета, паркове. Трябва 

да отдадем дължимото на 

строителите в навечерие-

то на техния празник - Ди-

митровден.

Разширеният УС 

на КСБ проведе 

последното си заседание 

преди Общото отчетно-

изборно събрание на орга-

низацията. УС на Камара-

та избра за председател 

на секция „Хидротехни-

ческо строителство и 

ВиК мрежи и съоръжения“ 

Николай Иванов, до този 

момент зам.-председател 

на структурата. Съве-

тът одобри и учредяване 

на нова секция „Изолации“. 

Беше представен отчет 

за дейността на секция 

„Високо строителство“ 

към Камарата, който беше 

утвърден от присъства-

щите. След това предсе-

дателят на УС инж. Илиян 

Терзиев анонсира идеята 

за създаване на фондация 

към КСБ. „Основната цел 

на тази организация ще 

е да подпомага процеси-

те, които се провеждат 

в строителния бранш, да 

разработва и подкрепя 

внедряването на инова-

тивни технологии и най-

вече изграждане на поло-

жителен имидж на целия 

сектор. Тази фондация ще 

се финансира с европейски 

и национални средства, 

от хоризонтални европей-

ски програми и Норвеж-

кия финансов механизъм“, 

обясни инж. Терзиев. Одо-

брени бяха и поканата, и 

дневният ред за Общото 

отчетно-изборно събра-

ние. 

КСБ стана парт-

ньор в проекта 

„Справяне с недекларира-

ния труд в строителната 

индустрия”, осъществя-

ван от КТ „Подкрепа“, с 

финансовото съдействие 

на ЕК и партньорството 

на EFBWW – Европейската 

федерация на работещите 

в строителството, дърво-

добива и дървообработва-

нето, и FIEC. Проектът 

бе представен на форум в 

София.

К а м а р а т а  н а 

строителите в 

България проведе работна 

среща с представители 

на Европейската комисия 

в направление „Технологии 

и системи за дигитализи-

ране на индустрията“. На 

нея присъстваха Димитър 

Копаров, директор на Ди-

рекция „Организационна 

политика“ в КСБ, и д-р 

Франк Лемке, директор 

на Отдел „Технологии и 

системи за дигитализи-

ране на индустрията“ в 

ГД „Съобщителни мрежи, 

съдържание и техноло-

гии“ в ЕК. Във фокуса на 

срещата бяха въпросите 

за насърчаване и подпома-

гане на дигитализацията 

на сектора чрез създава-

не на цифров иновативен 

хъб в строителството в 

България.

КСБ връчи отли-

чията на най-до-

брите компании в секто-

ра за 2018 г. Това стана 

на традиционния Бал по 

повод Деня на строителя 

– 26 октомври. Събити-

ето се проведе в Зала 3 

на Националния дворец на 

културата. Домакини на 

церемонията бяха Петя 

Аврамова, министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството, и 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев. 

„През 2019 г. заедно напра-

вихме много, преодоляхме 

предизвикателства и про-

дължаваме напред. Дока-

захме, че когато стреме-

жите са ясно формулирани, 

когато сме единни и убе-

дени в отстояваните кау-

зи, ние можем да утвърдим 

ясни правила в бранша“, 

посочи той.

„Отминаващата 

2019 г. е доста 

динамична и изпълнена с 

редица предизвикател-

ства. Ръководството на 

Камарата работи много 

за реализиране на полити-

ките на организацията и 

в интерес на строител-

ния бранш.“ Това сподели 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев в 

стартиращото предаване 

на рубриката „Код Строи-

тел“, което се реализира 

съвместно от Камарата 

на строителите, вестник 

„Строител“ и БНР - София. 

Гост на пилотното пре-

даване бе и прокуристът 

и главен редактор на в. 

„Строител“ Ренета Нико-

лова, а водещ - Анелия То-

рошанова. В радио ефира 

Ренета Николова поздрави 

ръководствата на КСБ и 

на БНР за възможността 

да се реализира съвмест-

ната продукция. В оста-

ващите минути участни-

ците обсъдиха важни за 

бранша и обществото 

теми, касаещи строител-

ството.

Ноември

В сградата на 

К а м а р а т а  н а 

строителите в България 

се проведе учредително 

заседание на новата сек-

ция към КСБ „Изолации“. 

За председател на секция 

„Изолации“ беше избран с 

пълно мнозинство инж. 

Йордан Николов – изп. ди-

ректор на Българската 

асоциация за изолации в 

строителството. БАИС е 

асоцииран член на КСБ. Той 

предложи за свои замест-

ници инж. Петър Илиев, 

управител на „Бултермо-

строй“ ЕООД, и инж. Ки-

рил Маслев, управител на 

„Хидромат“ ООД, които 

също бяха избрани едино-

душно. 

Инж. Любомир Ка-

чамаков бе гост 

на второто издание на ру-

бриката „Код Строител“. 

В ефира на БНР той разка-

за пред водещата Анелия 

Торошанова и прокуриста 

и главен редактор на в. 

„Строител“ Ренета Нико-

лова за ежегодния конкурс 

„Най-добър строител” на 

ОП София, за цифровиза-

цията и въвеждането на 

BIM технологиите в сек-

тора, за международната 

дейност на Камарата, 

както и за направленията, 

по които работи във FIEC. 

Във фокуса на разговора 

бе и дейността на офици-

алното издание на КСБ. В 

радио ефира инж. Любомир 

Качамаков коментира тър-

жеството на ОП на КСБ – 

София, по повод Деня на 

строителя, организира-

но от в. „Строител“. Той 

допълни, че събитието е 

преминало при изключите-

лен интерес и е събрало 

над 200 гости.

В сградата на 

К а м а р а т а  н а 

строителите се прове-

де работна среща между 

ръководствата на КСБ и 

Френската федерация по 

сградно строителство 

(FFB), на която двете 

браншови организации 

обмениха добри практи-

ки. Сред обсъжданите 

теми бяха състоянието 

на строителния сектор в 

България, недостигът на 

квалифицирани кадри, как-

то и нуждата от развитие 

на професионалното обра-

зование. Ръководството 

на Камарата представи 

подробно дейността на 

организацията и запозна 

гостите с приоритетите 

в работата си. Жан-Люк 

 Туффиер информира коле-

гите си за състоянието 

на строителния сектор 

във Франция. Той засегна и 

темата за командироване 

на работници в неговата 

страна и необходимост-

та да се реши проблемът 

с недекларирания труд. По 

време на работната сре-

ща двете страни обсъ-

диха и въпроси, свързани 

с енергийното обновява-

не на сгради, екологията, 

иновациите и дигитализа-

цията на сектор „Строи-

телство“.

В София се про-

веде Българо-ки-

тайски инфраструкту-

рен форум, организиран 

от CHINCA и КСБ. В него 

участваха инж. Илиян 

Терзиев, председател на 

УС на КСБ, инж. Николай 

Станков, съветник в поли-

тическия кабинет на ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, Стамен Янев, изп. 

директор на Българската 

агенция за инвестиции, 

Фанг Kюйче, председател 

на CHINCA, представители 

на държавни институции 

и на бизнеса. Ден по-ра-

но в сградата на КСБ се 

проведе работна среща 

между ръководствата на 

Камарата и CHINCA, на 

която присъстваха и пред-

ставители на 13 крупни 

строителни компании от 

Китай. Двете страни се 

договориха за подписване 

на меморандум за сътруд-

ничество.

Инж. Илиян Тер-

зиев беше пре-

избран единодушно за 

председател на УС на 

КСБ за още един мандат. 

Това стана по време на 

редовното Общо отчет-

но-изборно събрание, кое-

то се проведе в Зала 8 на 

НДК. За председател на 

КС беше утвърден инж. 

Благой Козарев, а доц. д-р 

Георги Линков беше преиз-

бран начело на Комисията 

за воденето, поддържане-

то и ползването на ЦПРС. 

Делегатите избраха и 

състава на УС на Камара-

та. За първи път за този 

мандат 20 от членовете 

му са издигнати от Об-

ластните представител-

ства на браншовата орга-

низация. Беше определен и 

съставът на Контролния 

съвет, както и на Комиси-

ята за ЦПРС.

След приключване на 

Отчетно-изборното съ-

брание на КСБ се проведе 

първото заседание на но-

вия УС на организацията. 

Бяха утвърдени зам.-пред-

седателите на УС. Това са 

инж. Христо Димитров, 

инж. Николай Николов, 

Владимир Житенски, инж. 

Велико Желев и инж. Калин 

Пешов. За изп. директор 

на Камарата бе избран 

Валентин Николов, до този 

момент председател на 

КС. Членовете на УС опре-

делиха и състава на Коми-

сията по професионална 

етика. Неин председател 

е инж. Розета Маринова, 

Декември

Броени дни след 

Общото отчет-

но-изборно събрание на 

Камарата новият изп. ди-

ректор на организацията 

Валентин Николов бе гост 

на третото издание на ру-

бриката „Код Строител“. 

Изп. директор даде първо-

то си интервю в новото 

си качество в съвмест-

ното предаване на Радио 

София на БНР и в. „Стро-

ител”. Валентин Николов 

посочи, че се радва, че има 

възможността да сподели 

със слушателите на БНР 

актуалните за бранша, но 

и за обществото пробле-

ми, свързани със сферата 

на строителството. Той 

коментира, че темата за 

отговорността на всеки 

участник в строителния 

процес е в дневния ред на 

КСБ. Николов заяви още, 

че сред приоритетите 

на КСБ са подобряване на 

законодателството, про-

зрачност в провеждането 

на обществените поръчки 

и еднакви правила за всич-

ки.

К а м а р а т а  н а 

строителите в 

България проведе семинар, 

в който се включиха пред-

ставители на Управител-

ния и Контролния съвет, 

Комисията за воденето, 

поддържането и ползва-

нето на ЦПРС, Комисията 

по професионална етика, 

областните председате-

ли и служителите на Ка-

марата. Форумът се със-

тоя в Банско. Семинарът 

бе открит от инж. Илиян 

Терзиев, който представи 

новите състави на управи-

телните органи на Кама-

рата. След това събитие-

то продължи с неформална 

среща между Комисията 

за ЦПРС и членовете на 

УС, КС и ОП председате-

лите.

КСБ връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2018 г., октомври 2019 г.

Инж. Илиян Терзиев беше преизбран единодушно за председател на УС на КСБ от редовното 
Общо отчетно-изборно събрание, ноември 2019 г.

Изп. директор на КСБ в „Код Строител“, декември 2019 г.
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Десислава Бакърджиева

Изминаващата 2019 г. бе по-

редната динамична и успешна 

година за в. „Строител“, но също 

и много специална. Традиционно 

тя бе изпълнена с предизвика-

телства и събития, като едно 

от тях беше изключително – от-

белязването на юбилея на офици-

алното издание на Камарата на 

строителите в България (КСБ). 

Независимо че рожденият ден 

бе на 3 април, подготовката за 

него започна от самото начало 

на 2019 г., защото екипът реши 

да изненада партньорите и при-

ятелите на вестника с редица 

инициативи, сред които отпе-

чатването на алманах, заснема-

нето на филм, празнична вечер и 

много др. 

Междувременно в. „Стро-

ител“ продължи да отразява 

дейността на КСБ и пръв да ин-

формира за политиките на бран-

шовата организация, както и да 

е полезен на членовете на Кама-

рата, отразявайки всички важни 

строителни проекти, законода-

телните процеси в страната, 

работата на институциите и 

местните власти, както и да 

представя мненията на ключови 

за сектора личности, експер-

ти и, разбира се, напредъка по 

изпълнението на европейските 

програми. На страниците на 

вестника се виждаха не само ре-

зултатите от професионализма 

и труда на строителите – като 

реализацията на третия лъч на 

метрото, изграждащите се от-

сечки от АМ „Хемус“ и лот 3 на 

АМ „Струма“, магистрала „Евро-

па“ и обхода на Габрово и мн. др., 

но и колко полезни са организира-

ните от медията мероприятия. 

През март за пета поредна 

година в. „Строител“ в парт-

ньорство с КСБ и тогавашния 

председател на Комисията по 

регионално развитие в Европей-

ския парламент Искра Михайлова 

проведе международна конферен-

ция на високо ниво, която преми-

на при голям интерес. 

Темата на форума беше „Европей-
ската солидарност в инвестици-
онната политика“. 

Участие в събитието взеха 

вицепремиерът Томислав Дончев, 

министърът на транспорта, ин-

формационните технологии и съ-

общенията Росен Желязков, зам.-

министърът на регионалното 

развитие и благоустройството 

Деница Николова, Вазил Худак – в 

качеството си на зам.-председа-

тел на Европейската инвести-

ционна банка, представители на 

ЕК и на Европейската банка за 

възстановяване и развитие. От 

страна на КСБ се включиха инж. 

Илиян Терзиев, председател на 

Управителния съвет, инж. Нико-

лай Николов, зам.-председател 

на УС, почетният председател 

инж. Симеон Пешов, членове на 

УС, председатели на Областни-

те представителства, на сек-

циите на организацията и др. На 

конференцията бяха отчетени 

резултатите от инвестицион-

ната политика на ЕС, реализира-

на в България чрез стро-

ителния бранш, като 

бизнесът се запозна с 

визията за развитие на 

кохезионната политика 

на ЕС през периода 2021 

– 2027 г., а също и с но-

вите перспективи за фи-

нансиране.

В края на март КСБ, 

ОП Варна и в. „Строител“ 

проведоха третата по-

редна среща с ръководството 

на община Варна. На нея тради-

ционно бе представена Инвес-

тиционната програма на мест-

ната администрация за 2019 г., 

направи се преглед на предход-

ната и се дискутираха актуални 

въпроси, поставени от членове-

те на ОП на КСБ.

Четвъртият месец на 2019 г. 

донесе много положителни емо-

ции и хубави изживявания на еки-

па, защото 

на 3 април в. „Строител“ навърши 
10 г. 

Медията отбеляза юбилея си 

с коктейл в „София хотел Балкан“ 

заедно със своите партньори и 

приятели – ръководството на 

КСБ, председатели на ОП, парт-

ньори и рекламодатели, пред-

ставители на централната и 

местната власт, на работода-

телски и браншови организации, 

на синдикати, колеги и личности, 

с които изданието е работило 

през годините. Заедно с тях Съ-

ветът на директорите и екипът 

на в. „Строител” направиха рав-

носметка за изминалото време 

и разрязаха празничната торта, 

като си пожелаха поне още 10 по 

10 г. По време на събитието до-

макините инж. Пламен Пергелов, 

председател на СД на „Вестник 

Строител“ ЕАД, инж. Любомир 

Качамаков, член на СД, председа-

тел на ОП на КСБ – София, 

и вицепрезидент на FIEC, и 

прокуристът и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова връчиха 

почетни грамоти и пла-

кети на партньорите на 

изданието. Всеки гост на 

тържеството получи по-

дарък – специално подгот-

вения за юбилея алманах 

„10 години вестник „Строител“, 

който проследява историята – 

създаването и развитието на 

медията, успешно организира-

ните през годините форуми, от-

разените събития, наградите, 

творческата дейност и т.н. На 

коктейла бе представено и ви-

део, подготвено по повод юбилея. 

Друго запомнящо се събитие 

през април бе определянето на 

българските победители в ло-

калната селекция за престиж-

ния световен архитектурен 

конкурс Wienerberger Brick Award. 

В. „Строител“ бе пряк участник 

в процеса – Ренета Николова бе 

член на журито.

Май продължи с нови пости-

жения – 

главният редактор на в. „Строи-
тел“ бе избран за вицепрезидент 
на учредения в Унгария медиен 
алианс за сътрудничество в 
строителния сектор. 

Това 

стана на конференцията 

Building connections, която се 

проведе за първи път в Кечке-

мет, където се срещнаха пред-

ставители на медии от 7 държа-

ви – Унгария, България, Северна 

Македония, Румъния, Словакия, 

Австрия и Украйна. Целта на 

инициаторите от magyarepitok.

hu и Regon Group бе да се съз-

даде европейска мрежа от 

връзки, чрез която да се опол-

зотворяват възможностите за 

сътрудничество между медии, 

отразяващи строителния отра-

съл. Участниците във форума се 

обединиха около позицията, че 

посредством основаването на 

алианс и присъединяването на 

медии и организации от различни 

държави към него ще бъде подпо-

могнат процесът за изграждане 

на канали за комуникация на ев-

ропейско ниво. 

Най-вълнуваща през юни бе 

Президентът и вицепрезидентът на новосъздадения медиен алианс – Акош 
Сабо и Ренета Николова

Изданието отбеляза юбилей, успешно стартира съвместна рубрика с БНР, 
започна провеждане на изнесени приемни в ОП в страната и обнови сайта си

На 3 април в. „Строител“ отбеляза 10 години от излизането на първия брой

Международна конференция „Европейската солидарност в инвестиционната политика“



Тя се реализира съвместно 

от КСБ, в. „Строител“ и Радио 

София – БНР. Първите гости в 

новото предаване на радио ефира 

бяха инж. Илиян Терзиев и Ренета 

Николова, а водещ на „Код Стро-

ител“ – Анелия Торошанова. Те 

обсъдиха важни за гилдията и об-

ществото теми, касаещи строи-

телството. Идеята на предава-

нето, което се излъчва два пъти 

месечно и е с времетраене от 

30 минути, е да се доразвиват 

темите, които се публикуват на 

страниците на в. „Строител“, и 

още повече хора да научават за 

проблемите пред сектора, за 

предизвикателствата, както и 

как се развива отрасълът.

Празничната седмица завър-

ши с 

тържеството на най-голямото 
Областно представителство на 
Камарата – ОП на КСБ - София,

организацията на което бе 

поверена на в. „Строител“. По 

традиция след успешния стро-

ителен сезон местната струк-

тура отбеляза Димитровден и 

връчи отличията в ежегодния 

конкурс „Най-добър строител”, 

който ОП София провежда сред 

своите членове. Събитието, кое-

то се състоя в „София хотел Бал-

кан“, събра над 200 представите-

ли на фирмите членове. Домакин 

на празника беше инж. Любомир 

Качамаков. За доброто настро-

ение на гостите се погрижиха 

формация „5-те сезона“ и леген-

дарната рок група Б.Т.Р., които 

направиха вечерта незабравима. 

За празничната атмосфера до-

принесе и уникалната Rock'n' roll 

визия, която буквално преобрази 

зала „Роял“ – бетон, китари, чер-

ни и червени рози и неустоимите 

мотори на „Харли Дейвидсън“. За 

успешно преминалото събитие 

инж. Любомир Качамаков разказа 

във второто издание на рубрика-

та „Код Строител”. В него той 

съобщи, че вестник „Строител“ 

заедно с КСБ стартира 

инициативата за изнесени от-
крити приемни в областните 
градове.

Първата приемна на вест-

ника се проведе в ОП на КСБ – 

Смолян, и премина изключително 

успешно. „Добре дошли, радвам 

се, че стартираме тази много 

полезна и навременна инициати-

ва на нашето издание вестник 

„Строител“ именно от Смолян“. С 

тези думи председателят на ОП 

на Камарата в красивия родоп-

ски град Владимир Кехайов даде 

началото на събитието. „Колеги, 

форумът е открит и целта е да 
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срещата на председателя на 

УС на КСБ инж. Илиян Терзиев 

с екипа на вестника. Той бе по-

срещнат в нюзрума на издание-

то от инж. Любомир Качамаков 

и Ренета Николова. Инж. Терзи-

ев съобщи, че това е първото 

от поредицата му посещения в 

дружествата на КСБ - „Вестник 

Строител“ ЕАД и „Строителна 

квалификация“ ЕАД, в дирекции-

те на Камарата и в Областни-

те представителства. „Целта е, 

от една страна, да информирам 

отделните звена на Камарата 

какво сме свършили като ръко-

водство за първата половина 

на годината, а от друга, да чуя 

от тях с какви трудности се 

срещат в работата си и какви 

препоръки имат, за да подобрим 

заедно дейността на организа-

цията“, обясни той. Главният ре-

дактор на в. „Строител” запозна 

инж. Терзиев със структурата и 

начина, по който изданието ра-

боти, както и с отговорностите 

на членовете на колектива.

Като част от инициативите 

за юбилея си през 2019 г. медия-

та проведе и 

анкета „10 години в. „Строител“.

Целта й бе да покаже доколко 

изданието успява да е полезно на 

бранша и дали съответства на 

очакванията и нуждите на стро-

ителните фирми, което е от 

основно значение за екипа. Ан-

кетата бе изпратена на всички 

регистрирани в ЦПРС строите-

ли, както и до всички общини, ин-

ституции и организации, с които 

вестникът работи. Резултати-

те бяха обобщени и представени 

пред Съвета на директорите. На 

базата на получените над 2500 

отговора основнити изводи са: 

100% от анкетираните споделят 

мнението, че КСБ като сериозна 

браншова организация трябва 

да има свое собствено издание. 

Представителите на фирмите 

четат вестника, намират в него 

необходимата им информация за 

работата на Камарата и касае-

ща строителния бранш събрана 

на едно място и най-вече имат 

доверие на вестник „Строител“ 

като специализирана, професио-

нална и обективна медия. 

В последвалия юли

в. „Строител“ бе отличен от 
Българската строителна фут-
болна лига

с плакет за „7 години подкре-

па и безкомпромисен професио-

нализъм“, с който медията на 

КСБ отразява БСФЛ от създава-

нето й. Наградата бе връчена на 

финала на седмия сезон на шам-

пионата. 

В същата седмица и в. „Стро-

ител“ даде признание. На среща в 

Министерския съвет вицепреми-

ерът Томислав Дончев получи от 

члена на СД инж. Благой Козарев 

почетна грамота и плакет по по-

вод 10 г. от създаването на ме-

дията за дългогодишното добро 

партньорство и успешно прове-

дените съвместни инициативи. 

Главният редактор Ренета Нико-

лова подари на Томислав Дончев 

и алманаха „10 години вестник 

„Строител“, в който са отра-

зени както негови интервюта, 

публикувани на страниците на 

вестника за изминалия период, 

така и участията му в събити-

ята на КСБ.

През август изданието изне-

нада читателите си с 

първата по рода си съвместна 
продукция с БНР. 

В. „Строител“ заедно с Радио 

София и Радио Бургас предста-

ви развитието на морския град 

в предаване, което бе излъче-

но на живо от новия модерен 

спортен комплекс – парк „Аре-

на ОЗК“. В него участваха инж. 

Илиян Терзиев, инж. Николай 

Николов, инж. Чанка Коралска 

– зам.-кмет по строителство, 

инвестиции и регионално раз-

витие в община Бургас, Ренета 

Николова и граждани от Бургас. 

В импровизираното студио по 

телефона се включи и кметът 

на града Димитър Николов. Во-

дещ на предаването бе Анелия 

Торошанова. Във фокуса на про-

дукцията бяха инвестициите и 

инфраструктурните проекти 

в Бургас, които се реализират 

с европейски средства и про-

менят визията на общината, и 

изпълнението на Националната 

програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС). 

В радио ефира беше пусната и 

специално изготвена анкета с 

жители на Бургас, в която те 

споделиха впечатленията си 

от НПЕЕМЖС и от качеството 

на изпълнение на обектите от 

строителните фирми. Общото 

мнение на анкетираните бе, че 

качеството на строителство-

то е високо, програмата е много 

полезна и е необходимо да я има 

и в бъдеще. 

Медията продължи напред и 

нагоре с 

Шестата фотоизложба „Виж 
София – променяме я заедно“, 

която реализира заедно с 

КСБ и със съдействието на 

Столичната община. Традицион-

но експозицията бе посветена 

на Деня на строителя. Тя бе от-

крита през октомври от предсе-

дателя на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев и зам.-кмета на Столич-

ната община Дончо Барбалов. 

„Надяваме се инициативата да 

продължи и занапред, за да може 

да показваме постиженията на 

българските строители, както и 

това, което се случва в София, и 

с какви темпове тя се променя”, 

каза инж. Терзиев. Той обясни, че 

са селектирани обекти от целия 

строителен спектър – метро, 

ремонтирани улици и булеварди, 

нови сгради, обновени площади, 

санирани училища и детски гра-

дини. „Изборът не беше лесен - 

от над 100 обекта избрахме 60, 

които са на паната. Опитали 

сме се да представим най-до-

брото, което сме направили през 

годината”, подчерта председа-

телят на УС на КСБ. Зам.-кме-

тът Дончо Барбалов благодари 

на КСБ и на в. „Строител” за 

осъществяването на изложба-

та. „Ние виждаме едни прекрасни 

нови сгради, реновирани здания, 

производствени халета, паркове. 

Трябва да отдадем дължимото на 

строителите в навечерието на 

техния празник – Димитровден“, 

заяви той. 

За поредна година в. „Стро-

ител“ беше партньор и в 18-ото 

издание на строителния конкурс 

„Златен отвес“, организиран от 

ОП на КСБ – Варна. И този път 

изданието участва в журито, не-

гов член беше гл. редактор Рене-

та Николова. 

През седмицата, в която 

браншът отбеляза Деня на стро-

ителя, 

стартира и пилотното издание 
на рубриката „Код Строител“. 

 стр. 18
Наградата връчи треньор №1 на 
България Димитър Пенев

Вицепремиерът Томислав Дончев 
бе отличен с почетна грамота и 
плакет по повод 10-годишнината на 
в. „Строител“

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и зам.-кметът на 
Столичната община Дончо Барбалов откриха Шестата фотоизложба „Виж 
София – променяме я заедно“

През август в. „Строител“ заедно с Радио София и Радио Бургас представи развитието на Бургас

През 2019 г. в. „Строител“ организира тържеството на ОП София по случай Деня на строитела
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кажем нашите проблеми, труд-

ностите, с които се сблъскваме, 

какви са темите, по които оч-

акваме Камарата да работи, за 

да защитава по-добре интере-

сите на своите членове. Освен 

това обаче можем да споделим и 

какво сме постигнали, какъв на-

предък имаме в строителство-

то, как работим с местната и 

централната власт“, каза още 

Кехайов и добави, че поставе-

ните въпроси и предложенията 

ще бъдат обобщени и предос-

тавени на ръководството на 

Камарата. Основният проблем, 

който поставиха участниците 

в срещата, бяха критериите и 

начинът на провеждане на об-

ществените поръчки, както и 

липсата на достатъчно работа 

за местните фирми.

Екипът ще запомни началото 

на начинанието и с ценна награда. 

След края на изнесената приемна 

Областното представителство 

в Смолян отбеляза Димитровден 

с тържество, на което 

изданието на Камарата бе отли-
чено с грамота „Гласът на родоп-
ските строители“ за цялостна 
медийна и издателска дейност и 
за обективна журналистика.

„Радвам се, че чрез страни-

ците на в. „Строител“ колеги-

те ще могат да споделят ак-

туални за строителния бранш 

от региона теми“. Това заяви в 

началото на втората изнесена 

открита приемна на вестника 

председателят на Областното 

представителство на Камара-

та на строителите в България 

в Кърджали и домакин на съби-

тието инж. Емил Младенов. На 

нея стана ясно, че основната 

трудност е липсата на квали-

фицирани кадри. Засегнат бе и 

проблемът с обществените по-

ръчки. „В някои от случаите те 

се печелят от определени фир-

ми. Едно от основните искания 

на КСБ трябва да е в комисии-

те по обществени поръчки да 

участват представители на 

браншовата организация. Това 

ще е гаранция за обективност 

при оценяването, но и също 

така ще издигне авторитета 

на самата Камара“, бяха кате-

горични участниците. 

Третата изнесена приемна 

на в. „Строител“ се проведе в 

Пазарджик. Прокуристът и гла-

вен редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова благодари на 

участниците за включването 

им в събитието. Тя отправи 

поздрави от името на предсе-

дателя на УС на КСБ инж. Илиян 

Терзиев и от Съвета на дирек-

торите на „Вестник Строител“ 

ЕАД. На дискусията бе поста-

вена темата за депонирането 

на строителните отпадъци 

от фирмите. Председателят 

на областната структура 

инж. Иван Делчев подчерта, че 

местните власти трябва да 

имат по-сериозни ангажимен-

ти, и призова да се помисли за 

създаването на публично-част-

ни партньорства за изграж-

дането на специални депа за 

събирането на строителните 

отпадъци, както и да се въведе 

по-висока степен на контрол, 

за да се предотврати възмож-

ността за обособяването на 

нерегламентирани сметища. 

Обсъдени бяха и проблеми, 

свързани с промени в законо-

дателството, които касаят 

МРРБ, строителния бранш, 

участниците в инвестиционния 

процес, възникналите проблеми 

с проектите. Другите важни 

въпроси, които се поставиха, 

бяха за контрола върху изпъл-

нението на проектите, както 

и за липсата на кадри. Участни-

ците обсъдиха и критериите в 

търговете.

Строителите от Варна на-

стояха за 

създаване на Консултативен 
обществен съвет към общината 

по време на откритата 

приемна на в. „Строител“ в 

ОП на КСБ – Варна. Искането 

цели непосредствен контакт 

между фирмите от областта и 

отговорните институции. „За 

мен е чест и удоволствие да 

бъдем домакини на поредната 

среща, която се организира от 

в. „Строител” и Областното 

представителство на КСБ във 

Варна. Тези събития станаха 

традиционни и ползотворни 

и за бранша, и за местната 

власт, и за инвеститорите в 

региона”. Това каза при откри-

ването зам.-кметът на общи-

ната инж. Христо Иванов. На 

срещата присъстваха кметът 

на Варна Иван Портних, глав-

ният архитект на общината 

Виктор Бузев, Сава Коев и Пе-

тър Карагьозов от ВиК Варна, 

арх. Стоян Петков и арх. Сил-

вия Петрова от община Акса-

ково.

„Хубавото на изнесената 

приемна е, че характерните 

неща, които можем да споде-

лим като опит и проблематика, 

ще могат да намерят мястото 

си на страниците на в. „Стро-

ител“, каза председателят на 

ОП на КСБ – Пловдив, Пламен 

Иванов, който е и член на УС на 

Камарата на петата изнесена 

приемна, организирана от в. 

„Строител“ и местната струк-

тура.  

На събитието стана ясно, 

че ОП на КСБ – Пловдив, ще 

инициира предложение за съз-

даването на наредба за про-

фесионално съдействие и екс-

пертно-граждански контрол 

при работата на община Плов-

див. 

Всяко признание задължава 

постигнатото да бъде над-

граждано и логично 

през ноември в. „Строител“ 
обнови сайта си. 

„Изданието вече разполага с 

една от най-модерните интер-

нет страници в България. Ди-

зайнът е различен, но в същото 

време няма да затруднява потре-

бителите по никакъв начин. Ос-

вен различната и модерна визия 

на уебстраницата специално за 

Вашето издание ние създадохме 

и две приложения за мобилни 

устройства. Едното е съвмес-

тимо с продуктите, работещи 

с Android, а другото - с тези на 

Apple, подобрена е и връзката 

на сайта Ви с Facebook“, споде-

ли разработчикът на новостите 

Христо Климентов, управител 

на „Глобъл Меншън“ ЕООД.

През декември новият изпъл-

нителен директор на КСБ Ва-

лентин Николов даде първото си 

интервю в „Код Строител“ – съв-

местната рубрика на КСБ, БНР и 

в. „Строител“.

В края 2019 г. част от екипа 

на изданието премина успешно 

обучение за журналисти по „Ан-

тикорупция и отнемане на неза-

конно придобитото имущество 

в полза на държавата - законода-

телство, правоприлагане и граж-

дански мониторинг“.

В последното за годината из-

дание на рубриката „Код Стро-

ител“ гост бе гл. редактор на 

в. „Строител“ Ренета Николова, 

която направи равносметка на 

дейността на изданието през 

годината и анонсира предсто-

ящите през 2020 г. събития.

През цялата година доказ-

вахме, че сме добри в различни 

сфери, като не пропуснахме да 

покажем и творчество, изра-

ботвайки рекламни материали 

за КСБ, за ОП Смолян, каталог 

на ОП Велико Търново, както и 

различни картички, колажи и 

други. Освен „Код Строител“ 

стартирахме и други нови ру-

брики като „Хайд Парк“, „Пред-

ставяме Ви“, „Нашият консул-

тант“, „Фотопътешествие“ и 

др. Бяхме медиен партньор и на 

редица събития.

По традиция в края на декем-

ври се състоя и нашето коледно 

парти.

В навечерието на Новата 
година Съветът на директори-
те и екипът на в. „Строител“ 
благодарим сърдечно за под-
крепата на УС на КСБ и неговия 
председател, на почетните 
председатели, на ОП на КСБ и 
областните председатели, на 
КС и неговия председател, на 
Комисията за ЦПРС и нейния 
председател, на новия изп. ди-
ректор на Камарата. Специал-
на благодарност и на нашите 
партньори и рекламодатели! 

Пожелаваме успешна и бла-
годатна 2020 година!

В. „Строител“ бе отличен с 
грамота „Гласът на родопските 
строители“, връчена от 
председателя на ОП Смолян 
Владимир Кехайов

Първата изнесена открита приемна на в. „Строител“ се проведе в Смолян

Приемната на в. „Строител“ в Кърджали

ОП Пазарджик бе домакин на четвъртата приемна

Последната за 2019 г. приемна се проведе в Пловдив

Кметът на Варна Иван Портних взе участие в откритата приемна във Варна

 от стр. 17
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Василена Димова, 
ОП на КСБ – Русе

За първа година Об-

ластното представител-

ство на КСБ в Русе връчи 

награди за най-добрите 

строителни компании за 

2018 г. Церемонията се 

състоя в ресторант „Хан 

Кубрат Скуеър“. На нея 

бяха отличени четири 

фирми за постижения през 

м.г., като бе дадена и спе-

циална награда „Партньор 

на годината“.

Председателят на ОП 

на КСБ – Русе, инж. Кра-

симир Атанасов, привет-

ства събралите се гости. 

„Годината бе трудна за 

всички нас, но това, кое-

то съградихме, ще оста-

не. Трябва да сме горди с 

променения облик на нашия 

красив град“, каза той. 

Инж. Атанасов посочи, 

че за изминалата година 

ръстът на сектора е 19% 

и прогнозата за 2020 г. е 

обнадеждаваща поради на-

влизането на програмния 

период в най-активната 

му фаза. „Надяваме се да 

продължим добрата съв-

местна работа и с други-

те професионални органи-

зации и с всички общини 

в Русенска област. Да си 

пожелаем мир и увереност 

в утрешния ден, успех в 

реализацията на проекти-

те, здраве и благополучие“, 

завърши инж. Атанасов. 

В годишната класация 

за най-добра строителна 

практика участваха само 

фирми, вписани в ЦПРС, 

които са изпълнили про-

цедурата по чл. 20, ал. 2 

от Закона за Камарата на 

строителите за 2018 г. 

към 6.10.2019 г. В подреж-

дането участваха общо 

114 компании. Победите-

лите в четирите групи на 

ЦПРС бяха определени на 

основание най-високи по-

казатели от годишните 

отчети за 2018 г. 

В Първа група „Високо строителство и приле-

жаща инфраструктура“ 

бяха номинирани „Строи-

тел“ ООД, „ИНТИС“ ООД 

и „РОАН 90“ ООД, а във 

Втора група „Транспорт-

на и жп инфраструктура“ 

– „Пътинженеринг“ АД, 

„Трансстрой – Русе“ АД и 

„Дунав“ АД. В Трета група 

„Енергийна инфраструк-

тура“ се състезаваха „ЕЛ“ 

ЕООД, „Полистрой-2001“ 

ЕООД и „Енергомонтаж-

Р“ АД. В Четвърта група 

„Благоустройствена ин-

фраструктура, парково 

строителство и изграж-

дане на детски площадки“ 

номинациите бяха за „Во-

доснабдяване и канализа-

ция“ ООД, „Берус“ ООД и 

„Декра-строй“ ЕООД.

Наградата за най-до-

бра строителна компа-

ния в Първа група  беше 

връчена на „Строител“ 

ООД. В „Транспортна и 

жп инфраструктура“ от-

личието отиде при „Пъ-

тинженеринг“ АД. Призът 

в Трета група беше при-

съден на „ЕЛ“ ЕООД, а за 

най-добри показатели в 

„Благоустройствена ин-

фраструктура, парково 

строителство и изграж-

дане на детски площадки“ 

признанието грабна „Водо-

снабдяване и канализация“ 

ООД.

Специалната награда 

за „Партньор на годината“ 

взе Професионалната гим-

назия по строителство, 

архитектура и геодезия 

„Пеньо Пенев“ – Русе. 

Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико 
Търново
 

Търсените професии в 

строителството и какво 

предлага професионалното 

образование бяха обсъдените 

на кръгла маса за планиране 

на приема на ученици за учеб-

ната 2020 - 2021 г. в ПГСАГ 

„Ангел Попов“ – Велико Търно-

во. Събитието бе организи-

рано от училищното ръковод-

ство и преподавателите на 

професионалната гимназия. 

В него взеха участие пред-

седателят на Областното 

представителство на КСБ 

– Велико Търново, Ина Кържи-

лова и фирми членове на ОП, 

както и други представители 

на бизнеса, бивши ученици, ра-

ботещи в сферата на строи-

телството, и др. 

Акцент на срещата беше 

определянето на нуждите от 

квалифицирани работници в 

сектора. Бяха направени за-

ключения за основното обу-

чение на строителния персо-

нал и специалисти във всички 

сфери на дейност в бранша. 

Директорът на гимназията 

д-р Евгения Илиева обърна 

специално внимание на сис-

темата за дуално професио-

нално образование, което се 

осъществява във втория гим-

назиален етап и се отнася за 

ученици, навършили 16 години. 

Участниците в дискусията 

бяха единодушни, че дуалното 

обучение вече се е доказало в 

най-развитите икономики на 

Европа като ключов инстру-

мент за осигуряване на млади 

квалифицирани специалисти, 

които от училището влизат 

директно подготвени на паза-

ра на труда. Главен партньор 

на учебните заведения в това 

начинание е частният сектор, 

който инвестира в своите 

бъдещи кадри и споделя отго-

ворността за качеството на 

професионалното обучение в 

реална работна среда. 

На срещата се обсъдиха 

още тенденциите на нара-

стваща нужда от специали-

сти в сферата на хидростро-

ителството, поддържането 

на язовири и осигуряването 

на питейна вода, както и не-

обходимостта от техници и 

работници при изграждането 

на пътната инфраструктура. 

Присъстващите отбелязаха 

липсата както на квалифици-

рани кадри във всички сфери 

на строителството, така и 

на работници монтажисти 

и заявиха готовност за бъ-

деща съвместна дейност с 

гимназията в това отноше-

ние. ОП на КСБ – Велико Тър-

ново, и нейните членове ще 

съдействат с подобряване на 

материалната база на ПГСАГ 

„Ангел Попов“ и предоставяне 

на терени и машини за произ-

водствена практика. В бъде-

ще се предвижда да се работи 

по различни  съвместни ини-

циативи за популяризиране 

на предприятията и профе-

сиите в бранша, като Дни на 

отворените врати на местно 

ниво, посещения на специали-

сти на фирмите за предста-

вяне на професии в училищата 

и др. 

ОП на КСБ – Велико Търно-

во, изпрати своите предложе-

ния и заявки в РУО за прием 

по профили и професии и спе-

циалности в строителство-

то, разработени след напра-

вени предварителни анализи 

и прогнози на областно ниво 

относно потребностите 

в сектор „Строителство”. 

Предложения бяха направени 

за специалностите „Стро-

ителство и архитектура“, 

„Интериорен дизайн“, „Парково 

строителство и озеленяване“, 

„Архитектурни реставрации“ 

и „Водно строителство“.

Галя Узунова, 
ОП на КСБ – Пловдив

В рамките на своята план-програма 

ОП на КСБ – Пловдив, организира обу-

чителен форум в три модула. Първият 

засегна формиране и манипулиране на 

общественото мнение и разпознаване 

на фалшивите новини. Водещ и моде-

ратор на темата беше журналист от 

местна телевизия. Последва обучение 

на Сдружение „Инициативи и Иновации“ 

по темата за алтернативно решаване 

на спорове в строителството чрез ме-

диация. Представени бяха положителни 

европейски практики за решаване на 

спорове по екологични проблеми, както 

и интересни казуси по нормативната 

уредба за строителни отпадъци. По-

следният модул обхвана електронните 

трудови досиета и новите възможнос-

ти за бизнеса. В него участниците 

имаха възможността практически да 

се запознаят и работят в система 

eHR.

Събитието отключи много теми за 

дискусии, които се обсъдиха на органи-

зирания от домакините коктейл след 

приключване на обученията. „Призна-

вам си, че интересът към форума и дис-

кусиите надхвърли моите очаквания“, 

сподели председателят на ОП на КСБ 

– Пловдив, Пламен Иванов. „Освен че е 

важно отношението към обучението и 

квалификацията на кадрите, е важно и 

ние като работодатели да увеличаваме 

своята култура, за да взимаме по-пра-

вилни решения. Мениджмънтът и упра-

вителите на фирмите все по-отговор-

но се отнасят към своето развитие и 

обогатяване на културата, което до-

принася за по-добро и качествено упра-

вление в сложни ситуации“, добави той.  

Снимки авторът

Снимки авторът
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По INTERREG „Румъния – България“ се обновяват църквите „Св. Петка“ и „Св. Георги“ в Русе
Десислава 
Бакърджиева

Пет от най-старите 

манастири у нас, обяве-

ни за паметници на кул-

турата – Бачковският, 

Троянският, Кремиков-

ският, Килифаревският 

и Плаковският, се очаква 

да бъдат реставрирани 

с европейски средства, 

съобщиха от Министер-

ството на регионално 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ). Във вто-

рия по големина български 

манастир - „Успение Бо-

городично“ край Бачково, 

се предвижда да бъдат 

направени ремонт на 

сгради, облагородяване 

на района и туристиче-

ски център. Проектът 

„Бачковски – Православна 

Света Обител и духовна 

поклонническа дестина-

ция“ е подаден за одобре-

ние по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“ („ОПРР 2014 

– 2020“). Стойността му 

е малко над 1,2 млн. лв., с 

които ще бъдат създадени 

нови възможности за пок-

лоннически туризъм в една 

от най-посещаваните бъл-

гарски обители.  

Друг проект по „ОПРР 

2014 – 2020“, който е в про-

цес на разглеждане, е за 

Троянския манастир „Успе-

ние Богородично”. В този 

паметник на културата 

от национално значение е 

необходимо да бъдат из-

вършени реставрационно-

консервационни и ремонт-

ни работи на западното 

крило на манастирския 

комплекс и основната 

църква в него. От МРРБ 

посочват, че възможност-

ите за развитие на място-

то са големи, затова към 

проекта ще бъде добавена 

и концепция за туристиче-

ски продукт. 

Действащият девиче-

ски манастир „Рождество 

Богородично“ край Килифа-

рево също има нужда от 

средства за ремонт и рес-

таврация. Идеята там е с 

финансиране по оператив-

ната програма да бъдат 

изградени нова магерница, 

конферентна зала, пар-

кинг, туристическа пъте-

ка до стария манастир и 

мост на река Белица. 

Плаковският манастир 

„Св. пророк Илия“ край Ве-

лико Търново е друг знаков 

обект, който има шанс да 

върне блясъка и славата си 

благодарение на проект по 

„ОПРР 2014 – 2020“. Там е 

необходимо да се изпълнят 

основен ремонт и рекон-

струкция на манастирски-

те сгради и централния 

храм. Проектът пред-

вижда основни реставра-

ционно-консервационни 

дейности и изграждане на 

туристически атракции. 

От МРРБ информираха, 

че заданието в момента 

се съгласува с Министер-

ството на културата, тъй 

като „Св. пророк Илия“ е 

национален паметник. 

В края на ноември беше 

подписан и договор за ре-

монт на Кремиковския 

манастир по проекта на 

Столичната община. В 

светата обител ще бъ-

дат инвестирани малко 

над 9,5 млн. лв. Предвижда 

се да бъде извършена рес-

таврация на стенописи, 

ремонт на покрива и дре-

нажа на средновековната 

църква „Свети Георги“ в 

манастира и да бъдат 

запазени и представени 

археологическите разкоп-

ки в района. Мястото ще 

стане привлекателно за 

все повече посетители с 

изграждането на Северно 

манастирско крило, в кое-

то ще има информационен 

център „Софийска Света 

гора”, музейна експозиция, 

магерница, параклис и кам-

банария. 

От МРРБ припомниха 

още, че в края на ноември 

е одобрено и финансиране 

за консервация и рестав-

рация на фасадата на ка-

тедрален храм „Св. св. Ки-

рил и Методий“ в Бургас, 

който се намира в самия 

център на морския град. 

По информация на ве-

домството и две право-

славни църкви са канди-

датствали с проекти за 

обновяване по „ОПРР 2014 

– 2020“. Това са храмове-

те „Св. Димитър“ и „Св. 

Панталеймон“ в област 

Видин. Към църквата „Св. 

Димитър“ е планирано и 

изграждането на музей.

Със средствата по 

Програмата за трансгра-

нично сътрудничество 

INTERREG „Румъния – Бъл-

гария 2014 - 2020“ се из-

вършва реставрация на 

църквите „Св. Петка“ и 

„Св. Георги“ в Русе, част 

от проекта „Християнско 

наследство по културния 

коридор Русе - Гюргево“ 

на стойност над 3 млн. лв. 

Предвижда се да бъде на-

правен основен ремонт на 

двете църкви и създаване 

на туристически маршру-

ти, които да представят 

културното и религиозно 

наследство в двата реги-

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

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

Тихомир Станев

Защо декември е ме-
сецът на извънредните 
ситуации?

Какви са най-често 
задаваните въпроси по 
телефона, свързани с 
бонд гаранциите?

Какво правим с екипа, 
за да намерим решения?

В тази статия отно-

вo ще обърна внимание 

на спецификите на бонд 

гаранциите, които се из-

ползват през декември. 

Няма друг такъв месец 

през годината. И с всяка 

изминала година декем-

ври става все по-горещ и 

по-динамичен на фона на 

всички останали месеци. 

Защо декември е  
месецът на извънред-
ните ситуации?

Декември е месецът 

на усвояване на средства 

по обществените поръч-

ки (ОП) на максимална 

степен. Това е и послед-

ният месец от годината 

и по принцип с него при-

ключва не само календар-

ната, но и финансовата 

година за изпълнителите 

по ОП. 

Практиката показва, 

че през декември вина-

ги има проекти, които 

трябва да се подпишат 

в последния момент. Чес-

то се случва да издаваме 

бонд гаранции между Ко-

леда и Нова година в тези 

няколко работни дни, в 

които застрахователите 

могат да „принтнат“ по-

лицата.

Това е така, защото 

ако предвидените про-

екти по ОП не бъдат по-

дписани и усвоени в срок, 

т.е. до 31.12.2019 г., сред-

ствата ще се върнат об-

ратно в бюджета. На пръв 

поглед няма нищо по-раз-

лично от другите проек-

ти по ОП, но договорите 

трябва да се гарантират 

до 100%, защото са в по-

следните дни на година-

та. И това вече е предиз-

викателство за повечето 

застрахователи.

През декември на най-

голяма „почит“ са гаран-

циите за авансовите 

плащания. Те могат да се 

комбинират с всяка дру-

га гаранция и могат да 

стигнат до максималния 

лимит от стойността на 

договора, т.е. до 100%.

Кои въпроси ни  
задават най-често по 
телефона, свързани с 
бонд гаранциите?

През декември в офиса 

ставаме малко като на 

Wall Street – всичко тряб-

ва да се изпълни сега, 

на момента и да бъде на 

най-ниска цена. Голяма 

част от обажданията по 

телефона изглеждат по 

следния начин:

„Тишо, утре подписвам 

и ми трябва гаранция за 

90%, кога да я взема?“

„Тишо, досега не сме 

правили за по-голям ли-

мит, но в петък след Ко-

леда подписвам и трябва 

да гарантираме на 65% ...“

„Тишо, кажи ми кол-

ко  ще  ми  струва  з а 

175 000 лв. гаранция за 

аванс?“

„Тишо, мога ли да га-

рантирам за добро изпъл-

нение с банкова гаранция, 

а авансът да бъде с бонд, 

че не ми стига лимит?“

Такива обаждания през 

декември са ежедневие и 

това се случва само в 

края на годината. През 

последния месец всички 

дни, особено тези около 

Коледа и непосредствено 

преди Нова година, които 

са работни, са важни, за-

щото дават възможност 

да се подпишат договори-

те по ОП в last minute.

Защо е така? Защото 

искат да се гарантира на 

много по-голям лимит от 

нормалния през годината. 

Тези лимити стигат до 

80, 90 и дори до 100% от 

стойността на договора.

Освен за изпълнители-

те дните около Коледа и 

Нова година са горещи и 

за застрахователите, за-

щото за да издадат всяка 

една полица, трябва да са 

си спазили процедурите. 

А точно през декември 

лимитите са значително 

по-големи или невъзможни 

за някои от фирмите из-

пълнители.

Какво правим с екипа, 
за да намерим реше-
ния?

Има принцип, който 

спазваме с хората ми, и 

той е, че винаги се кон-

султираме с колегите от 

различните застрахова-

телни компании за всяко 

едно запитване, дошло 

до нас. Той важи особено 

сега през декември, тъй 

като запитванията за 

бонд гаранциите са наис-

тина извън всякакви нор-

мални граници. Защото, 

както стана ясно, всички 

бързат - от възложителя 

към изпълнителя и респек-

тивно и той към застра-

хователите.

ВАЖНО! Никога не от-

казваме запитване, вина-

ги търсим решение.

На всяко едно запит-

ване екипът трябва да 

намери отговор „да“. За 

целта правим запитване 

към различните за-

страхователи, които 

издават бонд гаран-

ции. Най-интересно-

то е, че оценките 

могат да се движат 

в доста широки диа-

пазони – от отказ за 

покритие на значи-

телно по-големите 

лимити по аванса 

до положителен от-

говор и котиране, 

т.е офериране. Тези 

оферти могат да са 

в ценови диапазон от 

100% до 200% разли-

ка. Това е, защото 

всеки застрахова-

тел си има методика 

за оценка на риска за 

различните проекти 

и за всеки кандидат 

за бонд гаранция. 

През  декември 

всичко може да се 

случи на пазара на 

бонд гаранции. От 

отказ до съгласие на 

исканите лимити до 

100% или до съгласие 

от застрахователя, 

но с изменени усло-

вия за гарантира-

не. Такива изменени 

условия могат да 

включват друга фир-

ма, която да стане 

допълнителен га-

рант към ползвате-

ля на бонда. Условие-

то за привлечената 

фирма е да бъде със 

стабилни финансови 

показатели.

Определено де-

кември е месецът 

на динамика и голяма 

гъвкавост за комуни-

кация между трите 

страни – възложи-

тел, изпълнител и 

застраховател. Това 

е процес на оферира-

не и напасване към иска-

нията за гарантиране на 

поставените лимити, от 

една страна, и от друга, 

да може изпълнители-

те да отговорят спрямо 

оценките на риска за га-

рантиране от застрахо-

вателите.

Наистина с екипа ми 

изпитваме голямо облек-

чение, когато сме успели 

да съдействаме на кли-

ентите ни да подпишат 

в срок и да получат сред-

ствата по обществена-

та поръчка, която са спе-

челили. 

М о т и в а ц и я т а  з а 

сключването на сделка-

та винаги е голяма за 

спечелилите поръчката. 

От сделката полза има 

изпълнителят, печели и 

възложителят, че е изра-

зходил средствата, един 

вид ги е инвестирал, а и 

икономиката като цяло. 

Създава се win-win-win си-

туация.

Заключение

Декември е подчинен 

на бонд гаранциите в пъл-

на степен. И то най-вече 

на бонда за авансовите 

плащания. Това е и при-

чината през този месец 

фокусът ми и на двете 

статии в рубриката „На-

шият консултант“ да са 

на тази тема.

Благодаря на читате-
лите на вестник „Стро-
ител“, че бяхме заедно 
през 2019 г. и имах въз-
можността да ги запоз-
ная с приложението на 
бонд гаранциите и тех-
ните специфики. Поже-
лавам весело посрещане 
на Новата 2020 година и 
нека да Ви донесе здраве, 
късмет и още много и 
по-успешни проекти!

П.П. Ако имате про-
блем или казус с гаранци-
ите, или нужда от оферта, 
за 100% гарантиране, пи-
шете ни или се обадете 
на 0882 400 071, за да го 
обсъдим с препоръка и 
становище.
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Запазеният дух на сградата е сред най-добрите примери на 2019-а за устойчиво строителство
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Тази година Google 

промени локацията на 

централата си в Лос Ан-

джелис. Компанията се 

премести в реновиран 

исторически хангар от 

40-те години на миналия 

век. Сградата притежа-

ва впечатляваща дървена 

конструкция, която при-

дава уникално усещане на 

пространството. Днес 

в нея успешно се препли-

тат елегантен съвреме-

нен дизайн с отношение 

към новите й обитатели, 

уважение към историята 

на мястото и познатата 

функционалност на компа-

нията.

Новият офис е наречен 

Google Spruce Goose на ед-

ноименния самолет. Имен-

но за неговото създаване 

се налага строителство-

то на хангара по време на 

Втората световна война. 

През 1942 г. в сградата 

се ражда легендарният 

The Spurce Goose – най-

големият дървен самолет, 

конструиран някога.

Дълго време построй-

ката, която бързо показва 

конструктивни проблеми, 

е била използвана от сту-

диата в Холивуд за sound 

stage за редица филми, 

сред които „Титаник“ и 

„Аватар“. Google взема 

хангара на концесия през 

2016 г. и започва да прави 

планове за бъдещия му жи-

вот. Идеите на компания-

та са реализирани от ZGF 

Architects, специализирана 

в сферата на устойчиво-

то строителство. Основ-

ната цел е запазването на 

духа на сградата – съхра-

нен във впечатляващите 

дървени арки и спомена 

за оригиналната й функ-

ция. Първото се постига 

чрез майсторско заменя-

не на компрометираната 

с влиянието на години-

те дървена конструкция 

с метална. След това 

обаче тя е обвита в съ-

щите дървени елементи, 

които са били носещи 

преди реконструкцията. 

Историята е съхранена с 

елегантни произведения 

на изкуството, които са 

разпръснати из цялото 

пространство от 40 000 

кв. м, с дървените арки, 

издигащи се на 23 метра. 

Осигуряването на ви-

сок стандарт на обита-

ване е друга цел на про-

екта. Обемите на новата 

структура са ситуирани 

така, че светлината да 

стигне до всеки ъгъл и да 

осигури максимално ведри 

и просторни простран-

ства.

Инсталирани са и по-

кривни прозорци, които 

внасят още повече слънче-

ви лъчи във вътрешност-

та на сградата. Обърна-

то е внимание и на звука 

– в подобни мащабни прос-

транства ехото е почти 

неизбежно, а прехвърляне-

то на звука от една зона 

в друга също е неприятен 

ефект. В структурата се 

помещават както конфе-

рентни зали, ивент сту-

диа и офиси, така и фит-

нес, музикална и стая за 

масаж и други релакс зони. 

За максимално удобство е 

обособено пространство 

за хранене на всеки един 

етаж.

Състезанието за най-

голяма, най-висока и най-

дръзка сграда от масивна 

дървесина в Северна Аме-

рика започна официално. 

Brookfield Properties обяви 

намерението си да по-

строи офис здание в Сан 

Франциско с обща площ 

от 28 800 кв. м и височи-

на 26 м, което да включва 

дървени подови плочи,  ко-

лони и греди. Вътрешната 

структура на шестетаж-

ната постройка е проек-

тирана и с двойни висо-

чини на някои от нивата. 

Прозорците са от 4,30 м 

до 8,50 м. Вътре ще се 

помещават още търгов-

ски център, ресторант и 

паркинг за велосипеди на 

приземния етаж. Реализа-

цията на проекта, извес-

тен като Pier 70 Parcel A, 

трябва да започне след-

ващата пролет и да при-

ключи 2022 г. Автори са 

архитектите от Hacker 

Architects.

Brookfield Properties са 

изчислили, че необходимо-

то време за изграждането 

на зданието ще бъде на-

малено с четири до шест 

месеца, ако вместо бетон 

се използва масивна дърве-

сина. Те посочват и други 

предимства на конструк-

цията: по-нисък въглероден 

отпечатък и принос към 

биофилния дизайн на по-

стройката. „Дървото дава 

усещане за мекота, дълбо-

чина и лекота, което прави 

зданието да изглежда по-

широко и по-високо, откол-

кото е в действителност“, 

обяснява Кори Мартин, из-

пълнителен директор на 

Hacker Architects. 

Pier 70 Parcel A всъщ-

ност няма да е първата 

масивна дървена сграда в 

Сан Франциско. Тази чест 

се падна на 1 De Haro – 

18 м висока и на четири 

етажа, проектирана от 

Perkins и Will  и построена 

от SKS Partners.  Щатът 

Калифорния, който включ-

ва масивния дървен ма-

териал в строителния си 

код през 2016 г., догонва 

други щати главно в севе-

розападната част, а три 

компании – Katerra, Vaagen 

Timbers и SmartLam, през 

2019 г. откриха нови мощ-

ности в района и удвоиха 

производствения си капа-

цитет.

Базираното във Виена 

архитектурно бюро Jadric 

Architektur спечели между-

народния конкурс за про-

ектиране на нов музей на 

фотографското изкуство 

в Сеул в сътрудничество 

с корейския офис 1990uao. 

Идеята им е за сграда 

с усукана в долния край фа-

сада и опростена кубична 

форма, която  прелива в 

стъпаловиден общест-

вен площад. Достъпът 

на посетителите ще се 

осъществява през прос-

транството под стъпа-

ловидната фасада. Проек-

тиран като структура с 

динамичен дизайн, новият 

музей ще бъде скулптур-

на забележителност на 

града. Неговата монолит-

ност ще обогатява зао-

бикалящото го простран-

ство, както и общата 

идентичност на района. 

Функционалните бло-

кове в зданието са логиче-

ски свързани и осигуряват 

естествена ориентация 

и удобно движение на по-

сетителите през експо-

зиционните площи. Ар-

хитектите са се спрели 

на концепцията на белия 

куб за изложбените прос-

транства – гъвкави и под-

ходящи за всякакви пре-

зентации. Залите лесно 

се свързват една с друга 

с цел оформяне на големи 

салони. На последния етаж 

са предвидени места за 

обучение.

„Симбиозата между 

фотографията и архи-

тектурата може да бъде 

описана по следния начин: 

фотографията е рисуване 

със светлина, а архитек-

турата е игра на форми, 

изложени на светлина. 

Динамичното движение 

на обекта символизира 

моментната снимка – ха-

рактеристика, споделена 

от архитектурата и фо-

тографията. Формата ре-

агира на посоките на дви-

жение отвън. Сградата 

се слива с площада и така 

се превръща в просторна 

стъпаловидна обществе-

на зона за сядане и отдих. 

На приземния етаж е пла-

нирана отворена „стая 

за гости” с изобилие от 

свободно пространство“, 

споделят от виенското 

архитектурно студио.

В Северна Корея тържествено 

бе открит нов съвременен град в 

подножието на свещен връх, от 

който започва династията Ким, 

предадоха световните медии. Той е 

определен като „въплъщение на мо-

дерната цивилизация“. Градът носи 

името Самджийон и е представян 

в Северна Корея като „социалисти-

ческа утопия“ с нови апартаменти, 

хотели, ски курорт, търговски, кул-

турни и медицински обекти. Според 

държавната телевизия Самджийон 

може да приеме 4000 жители. Гра-

дът е една от най-големите иконо-

мически инициативи на Ким Чен-ун 

като част от стремежа на стра-

ната към икономическа, военна и 

културна независимост. Строежът 

е забавян и спиран неколкократно 

заради недостиг на строителни 

материали и работна ръка в ре-

зултат от тежките икономически 

санкции срещу Пхенян. Въпреки 

това е реализиран успешно и чака 

обитатели.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОБЩИНИ

Андрей Новаков, 
евродепутат от групата на ЕНП, преговарящ 

по общия регламент за структурните 

инвестиционни фондове на Европейския съюз 

след 2020 г.

Сердика – 
пътният възел 
на столицата

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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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  

Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  

Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  

Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

„ЧЕЗ Електро България“ 

АД препоръчва на клиенти-

те да използват разумно и 

отговорно електроенергия-

та в новогодишната нощ и 

почивни дни. Статистика-

та сочи, че подготовката за 

празничните дни значител-

но повишава потребление-

то, а прилагането на мерки 

за енергийна ефективност 

би могло да спести до 20% 

от разхода за енергия, без 

да наруши спокойствието 

и уюта на домакинствата.

Малки и съвсем лесни 

за изпълнение промени в 

ежедневните навици могат 

значително да намалят раз-

ходите. Например ако при 

готвене  се използва оста-

тъчната топлина на фур-

ната и тя се изключва 10 

мин. преди края на времето 

за печене, може да се спес-

тят до 18% от собствения 

й разход. Близо 20% иконо-

мия на електроенергия ще 

осигури готвенето с капак 

и използването на тендже-

ра под налягане, керамични 

или стъклени съдове. Върху 

котлоните на готварската 

електрическа печка е препо-

ръчително да се поставят 

съдове с размер, съответ-

стващ на размера на пло-

чата. 

Изключването на елек-

трическите уреди от кон-

такта, когато не се използ-

ват, спестява 5%.

Интересни факти и дру-

ги практични съвети за пе-

стене на енергия в дома са 

публикувани на корпоратив-

ния уебсайт www.cez.bg, в 

раздел „За клиента“, секция 

„Енергийна ефективност“ 

и във Фейсбук профила на 

„ЧЕЗ Електро България“ АД 

на @cezelectrobg.

Двете компании на групата за четвърти път станаха 
носители на приза TRUE LEADERS от ICAP

Елица Илчева

Компаниите от Групата ЧЕЗ в 

България – „ЧЕЗ Електро България” 

и „ЧЕЗ Разпределение България”, по-

лучиха за четвърти път наградите 

True Leaders за лидери в енергийния 

сектор и за прилагане на добри биз-

нес практики. Отличията се при-

съждат от ICAP България на фирми, 

които отговарят едновременно 

на няколко измерими и обективни 

критерии: да са сред 300-те най-

печеливши по EBITDA за 2018 г., да 

са увеличили броя на своя персонал 

спрямо предходната година, да имат 

висока кредитна оценка и да са ли-

дери в своя сектор. Призовете бяха 

връчени на официална церемония на 

11 декември 2019 г. в София.

„Отличието е чест за нас и из-

казваме благодарност на всички 

партньори и служители, без които 

този успех нямаше да бъде възмо-

жен. Този приз ни мотивира още 

повече да работим, за да запазим  

лидерските си позиции на енергий-

ния пазар, в който конкуренцията е 

сериозна, особено в сферата на про-

дажбите на електроенергия“, каза 

Зорница Йорданова, директор „Про-

дукти и покупка на електроенергия“ 

в „ЧЕЗ Електро България“ АД, при 

получаване на наградата.

„Възприемаме факта, че сме една 

от най-големите компании в Бълга-

рия по-скоро като ангажимент да 

отговорим на високите очаквания. 

Това, че сме носители за четвърти 

път на отличието, показва, че то е 

плод на устойчива дългосрочна по-

литика“, отбеляза от своя страна 

Виктор Станчев, главен операти-

вен директор на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД.

ICAP Bulgaria е част от ICAP 

Group - най-голямата Група за биз-

нес информационни услуги в Юго-

източна Европа и една от малкото 

компании, одобрени от Европей-

ската служба по ценни книжа и 

борси – ESMA, като „Агенция за 

кредитен рейтинг“, и за седма по-

редна година отличава водещите 

компании в България с наградите 

True Leaders.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Национал-

ния клуб на строителите ветерани  и лично от мое 

име,  най-сърдечно Ви поздравявам по случай  Вашия  

юбилей.

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме  Ви здраве, бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки,  

колеги и съграждани.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Декември 2019 г. Инж. Тодор Топалски 

            

    Председател на 

    УС на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

НКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
До 

Вълю Вълчанов – РКСВ Димитровград – 85 г.

Теню Ангелов – РКСВ Димитровград – 80 г. 

Радомила Голева -  РКСВ Пловдив – 70 г. 

Веселин Панев  - секция „Инженерно строителство” - 70 г. 

Манол Чернев – РКСВ Смолян – 80 г. 

Полк. Нецо Нецов – секция „Строители войни” – 85 г. 

Цанка Нанкинова – РКСВ Пловдив – 75 г. 

Васил Кехайов - РКСВ Димитровград  - 85 г. 

Владимир Георгиев – РКСВ Перник – 85 г. 

Инж. Васил Кънев – председател РКСВ Самоков – 70 г. 

Ангел Бонев – РКСВ Хасково – 90 г. 

Спас Спасов – РКСВ Пловдив – 75 г. 

Павлина Колева – РКСВ Ямбол – 70 г. 

Атанас Атанасов – РКСВ Варна – 75 г. 

Петър Петров – РКСВ Разград – 70 г.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

НКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ С Т Р О И Т Е Л И,

От името на строителите ветерани приемете 

нашите най-сърдечни благопожелания – за Вас и 

Вашите семейства, за весели празници и щастлива 

Нова 2020 година.

Строителите сте тези, които създавате най-

осезаемите блага за българския народ. Във Вашите 

ръце е просперитетът на родината ни.

На Вас и Вашите семейства пожелаваме здраве 

и много радостни моменти през Новата година. 

Честита 2020 г.!

Председател на УС на НКСВ:
   (инж. Т. Топалски)

ДО  
Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е   С Т Р О И Т Е Л И
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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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