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Ренета Николова

С пожелания за успешна Нова го-

дина и нова парламентарна сесия 

се обърна председателят на УС на 

Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) инж. Илиян Терзиев към 

председателя на Комисията по реги-

онална политика, благоустройство и 

местно самоуправление (КРПБМС) в 

44-тото НС Искрен Веселинов и не-

говите колеги зам.-председатели на 

Комисията Дора Янкова и Алексан-

дър Ненков. В срещата от страна на 

КСБ участва и изп. директор Вален-

тин Николов. 

„Това е първата институционална 

визита, с която КСБ започва 2020 г., 

приемете я като израз на желанието 

ни за активно и ползотворно сътруд-

ничество“, каза председателят на УС 

на КСБ. „Комуникацията ни е добра, 

надявам се, че ни предстои една ус-

пешна година“, от своя страна заяви 

Искрен Веселинов. 

„Ръководството на КСБ си е по-

ставило амбициозната задача да 

обедини и консолидира всички пред-

ставителни организации в бранша за 

важните промени, касаещи сектор 

„Строителство“. Затова от нача-

лото на месеца проведохме работ-

ни срещи с КАБ, САБ, КИИП, БААИК и 

КИГ“, информира инж. Илиян Терзиев. 

Той подчерта, че темата, по която 

всички организации са единодушни, 

е, че вече е дошъл моментът за про-

мяна на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). „Общата пози-

ция е, че промяната е наложителна. 

Предстоят разговори и дискусии, в 

които да се определят темите, по 

които нямаме разминаване, и тези, 

по които трябва да се търси баланс 

в исканията и компромис от страна 

на всички участници в процеса“, каза 

още инж. Терзиев.

Снимки авторът
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17 януари – Антоновден
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община

Инж. Антон Маслев, управител на „Хидромат” ООД

Тони Петров, председател на ОП на КСБ - Враца

18 януари – Атанасовден
Инж. Атанас Кирилов, член на КС

Атанас Кошничаров, член на Областния съвет на ОП на КСБ - Сливен

Инж. Атанас Апостолов, управител на „Аргогруп Екзакт“ ООД

„ЧЕЗ Разпределение България” призовава 

фирмите да координират с компанията поне 

две седмици предварително къде и кога ще 

извършват изкопни дейности. 

Това може да става на телефон 
0700 10 010 

или на имейл кlienti@cez-rp.bg.
При несъобразени изкопни работи, из-

вършвани от строителна фирма на 10 яну-

Акад. Ячко Иванов, председател на НТССБ: 

Емил Христов

Председателят на Научно-техни-

ческия съюз по строителство в Бъл-

гария (НТССБ) акад. Ячко Иванов поз-

драви екипа на вестник „Строител“ по 

повод настъпилата 2020 г. „Имам при-

ятното задължение от името на Об-

щото събрание на НТССБ, УС на Съюза 

и лично от мое име да изразя на Вас и 

на екипа на в. „Строител“ нашата го-

ляма благодарност за много доброто 

и плодотворно сътрудничество през 

целия 5-годишен мандат на ръковод-

ството на НТССБ“, се посочва в по-

здравителен адрес до Съвета на ди-

ректорите на в. „Строител“ и главния 

редактор и прокурист на изданието 

Ренета Николова.

„Ние високо ценим дейността на 

в. „Строител“ като медиен партньор 

при провеждане на организираните 

международни конференции, кръгли 

маси, национални семинари и форуми, а 

така също и предоставянето 

на трибуна на наши членове 

за представяне на високи по-

стижения и проблеми на нау-

ката и образованието“, пише 

още акад. Иванов.

Той подчертава и че в бъ-

деще НТССБ активно ще съ-

трудничи на вестника за за-

познаване на строителната 

гилдия с новостите в теори-

ята и практиката в бранша. 

ари сутринта, бе скъсан кабел 10 киловолта, 

собственост на ЧЕЗ Разпределение. В резул-

тат на това в продължение на 40 минути 

без електрозахранване останаха около 800 

клиенти на дружеството в района на „Сту-

дентски град“.

Припомняме, че една от дискутираните 

теми на проведената работна среща на ръ-

ководствата на КСБ и ЧЕЗ бе именно за реша-

ване на проблема с увредени и скъсани кабели 

в резултат на несъгласувани изкопни дейнос-

ти от страна на строителни компании.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

ДО 
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ 
ИЗП. ДИРЕКТОР НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БРАТОЕВ, 

От името на Управителния съвет на Камарата на строителите в 

България и от свое име имам удоволствието да отправя нашите най-

сърдечни поздравления по повод рождения Ви ден! 

През годините във Ваше лице КСБ винаги е имала истински парт-

ньор, с когото заедно посрещаме предизвикателствата, поставяме 

проблемите и ги решаваме. Доброто Ви сътрудничество с бранша се 

вижда и в успешната реализация на проектите за разширението на 

метрото, което десетки хиляди софиянци и гости на града всекиднев-

но ползват. Надявам се и занапред заедно да работим за най-важния 

инфраструктурен обект в столицата, който преобразява града ни и 

го прави по-удобен, по-чист и по-привлекателен за живот и бизнес.

Пожелавам Ви най-сърдечно здраве, сили и късмет! Нека професио-

налните Ви успехи бъдат съпътствани и от лично щастие!

    С уважение,

Инж. Илиян Терзиев

Председател на УС на КСБ

19 януари 2020 г. 
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Мирослав Еленков, 
Страсбург

Европейският съюз 

(ЕС) ще отдели една 

четвърт от бюджети-

те си до 2030 г. за борба 

с климатичните проме-

ни. За целта ще бъде 

създадена схема за пренасочване на 1 трилион евро за инвес-

тиции, които да направят икономиката в ЕС по-екологична. 

Това стана ясно по време на пресконференция в Европейския 

парламент на Хърватското председателство на Съвета на 

ЕС, в която участваха председателят на ЕП Давид Сасоли 

и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 

Лайен.

„В центъра на Зелената сделка и това как Европа да по-

стигне неутралност по отношение на климата са хората. 

Предстои ни безпрецедентна трансформация. Тя ще бъде 

успешна само ако е справедлива и е от полза за всички. За 

да сме сигурни, че никой няма да бъде изоставен, ще окажем 

подкрепа на гражданите и регионите, които трябва да по-

ложат по-големи усилия за тази трансформация. Зеленият 

пакт налага големи инвестиционни потребности, които ще 

се превърнат във възможности за инвестиции“, коментира 

Урсула фон дер Лайен.

ЕС пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутра-

лен по отношение на климата блок в света. За да се случи 

това, са необходими значителни финансови вложения както 

от ЕС и националния публичен сектор, така и от частния. 

Всички държави членки, региони и сектори ще трябва да да-

дат своя принос за прехода, но мащабът на предизвикател-

ството пред тях не е един и същ. Някои ще бъдат особено 

засегнати и ще претърпят дълбоки икономически и социални 

промени. България е сред страните, които може да усетят 

част от негативите заради потенциалната вероятност 

вноската ни към общия бюджет на ЕС да бъде повишена.

Според евродепутата Петър Витанов България не е гото-

ва за подобна промяна и по друга причина. По думите му, ако 

се стигне до трансформация на енергоизточниците ни, това 

ще засегне много региони, където се развива стоманодобив, 

машиностроене, химическа и текстилна промишленост. „Ние 

трябва да имаме готовност с проекти. Европа дава пари за 

тази трансформация, но ние нямаме готовност да се възполз-

ваме от тях“, каза Витанов пред журналисти в ЕП в Страс-

бург. Той посочи, че най-големият риск би бил, ако страната 

ни загуби и малкото конкурентоспособни отрасли, които има. 

„Социалното измерение на Зеления пакт е никой да не бъде 

оставен под чертата“, категоричен е евродепутатът.

„Стъпваме на една ос-

нова от 4 преведени със 

съдействието на КСБ нем-

ски закона - Строителен 

кодекс на ФРГ, Закон за 

териториалното устрой-

ство на ФРГ, Правилник 

за строително ползване 

и Бранденбургски строи-

телен закон, регулиращи 

сектора в Германия, като 

и на 3 законопроекта, из-

готвени от работна гру-

па под ръководството на 

проф. д.а.н. арх. Борислав 

Борисов – Закон за тери-

ториално устройство и 

регионално развитие, За-

кон за градоустройство-

то и Закон за строител-

ството. Законопроектите 

са внесени в регионална-

та комисия в предишното 

НС, но до момента няма 

развитие по тях“, обяс-

ни изп. директор на КСБ 

Валентин Николов. Той 

допълни, че при провежда-

ните срещи преведените 

нормативни актове и из-

готвените законопроекти 

са предоставени от КСБ 

на всички сродни органи-

зации. „Въпреки че преди 

години проектите са вне-

сени в деловодството на 

НС, предоставяме ги сега 

и на Вас, за да се запозна-

ете с етапа, до който сме 

достигнали, тъй като би-

хме желали да продължим, 

да възобновим работата 

по тях и разчитаме на Ва-

шата подкрепа“, каза още 

Николов. Той сподели, че се 

планира и съвместна сре-

ща на представители на 

всички организации, след 

която КРПБМС ще бъде 

запозната с конкретни-

те общи предложения на 

бранша.

„В  лицето на  при -

състващите тук имате 

подкрепа на усилията за 

подобряване на норма-

тивната база, касаеща 

сектор „Строителство“. 

След като проведете об-

щата среща и изготви-

те Вашите предложения, 

можем да ги обсъдим на 

заседание на Комисията, 

така че да се чуят още 

мнения и да набележим съ-

ответните стъпки“, каза 

Искрен Веселинов. 

На срещата бяха дис-

кутирани и необходимите 

 от стр. 1

промени в Закона за защи-

та от шума в околната 

среда, както и проекто-

законът за електронно 

управление – ЗЕУ. Диги-

тализацията на бранша и 

професионалната квали-

фикация са другите общи 

сфери, в които КСБ и Ко-

мисията ще си сътрудни-

чат през годината.

Четете интервю с 
Искрен Веселинов, пред-
седател на Комисията по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление, в следващ 
брой на в. „Строител“



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 17 януари 2020

www.yanmar-bg.com

Традиционно политическите сили представиха приоритетите си
Емил Христов

Започна деветата пле-

нарна сесия на 44-тото 

Народно събрание (НС). 

Новият политически се-

зон стартира с кворум от 

139 депутати. В началото 

на първото заседание за 

2020 г. прозвучаха химни-

те на Република България 

и на Европейския съюз, 

след което председате-

лят на НС Цвета Караян-

чева пожела на народните 

представители здраве 

и сили, за да изпълняват 

успешно държавническа-

та си мисия и да служат 

достойно на българските 

граждани. „Вярвам, че през 

предстоящата сесия и 

годината всеки един от 

нас ще положи усилия за 

постигане на повече раз-

бирателство, продуктив-

ни дебати и сближаване 

на позициите по ключови-

те за страната въпроси. 

Нека да работим така, че 

да отговорим на очаквани-

ята на българските граж-

дани“, подчерта тя и даде 

думата на председатели-

те на парламентарните 

групи, за да очертаят 

приоритетите на полити-

ческата сила, която пред-

ставляват.

Председателят на 
ПГ на ПП ГЕРБ д-р Дани-
ела Дариткова обяви, че 

групата ще продължава 

да работи за изпълнение 

на програмата на упра-

вляващото мнозинство. 

„Тази наша позиция не е 

самоцелна. Тя е израз на 

ангажимента ни да бъдем 

фактор на стабилност в 

българската политика и 

генератор за развитие на 

България“, посочи тя. По 

думите й основен и дъл-

госрочен приоритет ще 

бъде образованието. Ос-

вен това управляващите 

ще работят и за постига-

нето на съгласие и по от-

ношение на изграждането 

на модерна водна и еко-

логична инфраструктура. 

„През последните години 

благодарение на европей-

ските фондове в България 

се направи много в тази 

посока. Редица общини 

подмениха своята водна 

Емил Христов

Народното събрание избра 

Емил Димитров за министър на 

околната среда и водите, след 

като прие оставката на до-

сегашния Нено Димов. Новият 

министър положи клетва пред 

парламента.

Емил Димитров е роден на 

20 февруари 1962 г. в Перник. 

Той е икономист, преподава-

тел и юрист. Професионалната му кариера започва през 

1980 г. в ДКТ-ЦТПР - дирекция „Мероприятия в чужбина“. 

От 1993 до 1999 г. работи в Министерството на финан-

сите. Бил е директор на Агенция „Митници“, заемал е 

и поста главен секретар на Областна администрация 

– Плевен. Депутат е в 43-тото и 44-тото Народно съ-

брание от листата на „Обединени патриоти“.

инфраструктура, а в дух 

на съгласие парламентът 

затегна редица екологич-

ни режими по отношение 

на въздуха. Въпреки това 

пред нас все още стоят 

много предизвикателства 

в сферата, защото това е 

дълъг процес“, посочи д-р 

Дариткова.

Според председателя 
на ПГ „БСП за България“ 
Корнелия Нинова пленар-

ната сесия започва с кри-

за – правителствена, с по-

редна смяна на министър 

в кабинета и с водоснаб-

дяването. Тя подчерта, че 

БСП предлага решения на 

проблемите в държавата 

чрез нови модели – здра-

вен, в който болниците 

да не са търговски друже-

ства, социален, целящ да 

намали неравенствата, за 

образованието, гаранти-

раща кадри за икономика-

та и работа в България на 

завършилите млади хора, 

както и друг модел на сис-

темата за борба с коруп-

цията.

Председателят на 
ПГ „Движение за права и 
свободи“ Мустафа Кара-
дайъ пожела през 2020 г. 

България в рамките на Ев-

ропейския съюз да намери 

верния път за проспери-

тет на всички граждани, 

да създаде и гарантира ис-

тински европейски условия 

за живот и за развитие. В 

изказването си той ак-

центира, че работата на 

ДПС ще продължи да бъде 

последователна. „Призова-

ваме за обща политическа 

воля да превърнем 2020 г. 

в година на консенсус по 

политическите и иконо-

мическите приоритети на 

Република България, които 

да определят пътя на де-

мократичното развитие 

на страната“, заяви лиде-

рът на ДПС.

Съпредседателят на 

ПГ „Обединени патри-
оти“ и зам.-председател 
на ВМРО Искрен Весели-
нов обяви, че групата има 

няколко цели за 2020 г., 

сред които са образова-

нието и противодействи-

ето на битовата прес-

тъпност. В тази връзка 

ПГ ще иска иницииране на 

промени в Наказателния 

кодекс и в Закона за ад-

министративните нару-

шения и наказания, които 

да доведат до премахване 

чувството за безнаказа-

ност. „Ще направим стъп-

ки за законодателно ре-

гламентиране и финансово 

обезпечаване на добровол-

ната военна служба, за да 

засилим родната войска“, 

подчерта той. 

„Прагматизъм, родо-

любие и компетентност“ 

бе призивът на ПГ „ВОЛЯ - 
Българските Родолюбци“ 
към Народното събрание 

за новата година. „Нека 

2020 г. бъде много успеш-

на за целия български на-

род“, това заяви от три-

буната депутатът от ПГ 

Боряна Георгиева.

Снимки Румен Добрев

Десислава 
Бакърджиева 

Министерският съ-

вет (МС) реши да бъде 

учреден „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД – София. 

Той ще е изцяло държавна 

собственост с капитал 

от 1 млрд. лв., който ще 

се формира чрез парич-

на вноска от държавата. 

Средствата ще бъдат 

предоставени от цен-

тралния бюджет за 2020 г. 

по бюджета на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. Това съобщиха 

от правителствената ин-

формационна служба след 

заседание на МС. 

Холдингът ще  е  с 

предмет на дейност при-

добиване и управление на 

участия в дружества от 

отрасъл ВиК и дружества, 

свързани с изграждане, 

ремонт и реконструкция 

на ВиК инфраструктура, 

финансиране на друже-

ства, в които холдинго-

вото дружество участва, 

координиране и управление 

на инвестиционните дей-

ности и на дейностите по 

поддържане на ВиК инфра-

структурата. Предвижда 

се в срок до шест месеца 

след учредяване на „Бъл-

гарски ВиК холдинг“ ЕАД 

– София, акциите и дяло-

вете, които държавата 

притежава в съществу-

ващите ВиК дружества и 

в дружества, свързани с 

осъществяване на пред-

мета на дейност на хол-

динга, да бъдат внесени в 

капитала му чрез апортна 

вноска. С техния размер 

ще бъде увеличен капита-

лът на компанията. 

От МС уточниха, че 

правата на държавата 

ще се упражняват от 

министъра на регионал-

ното развитие и благо-

устройството. „Българ-

ски ВиК холдинг“ ЕАД ще 

бъде принципал на всички 

ВиК дружества с държав-

но участие в капитала. 

Той ще има двустепенна 

система на управление – 

Надзорен и Управителен 

съвет. Членовете на НС 

ще бъдат избирани от ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, а членовете на 

УС – от Надзорния.

„Създаването на новия 

холдинг е с цел решаване 

на сериозните проблеми 

пред отрасъла. Той ще 

извършва финансиране 

на дружества, в които 

участва, както и коорди-

ниране и управление на 

инвестиционни дейнос-

ти и на дейностите по 

поддържане на ВиК ин-

фраструктурата, която 

е недоизградена и силно 

амортизирана. Затова е 

налице потребност от 

изграждане на нови, ре-

конструкция и модерниза-

ция на съществуващи ВиК 

системи и съоръжения“, се 

казва още в съобщението 

на МС. От пресслужбата 

поясняват и, че холдингът 

няма да възлага процедури 

по обществени поръчки, 

финансирани по ОП „Окол-

на среда 2014 – 2020“. ВиК 

дружествата остават 

самостоятелни юриди-

чески лица, бенефициен-

ти са по оперативната 

програма с всички произ-

тичащи от това права и 

задължения.
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Десислава Бакърджиева
 

„България оттегля аплика-

ционната форма за изграждане-

то на АМ „Струма“ през Креснен-

ското дефиле, но продължава да 

разглежда проекта като при-

оритетен и не се отказва от 

него. Решението не го стопира, 

а ще ускори екипната работа на 

всички институции, ангажирани 

с разширението на единствения 

тесен участък по направление-

то до границата с Гърция.“ Това 

съобщиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ), след 

като българската страна е ин-

формирала ЕК за решението си 

да оттегли Формуляра за кан-

дидатстване за финансиране на 

лот 3.2 от Кохезионния фонд на 

ЕС, който е подаден за одобрение 

на 9 август 2019 г. От АПИ уточ-

ниха, че институциите продъл-

жават работа по подготовката 

на апликационната форма с оглед 

на приоритетите в сферата на 

екологията на новата ЕК и на 

нейния европейски Зелен пакт.

„Решението е взето след за-

дълбочен анализ, множество екс-

пертни разговори и специално 

допитване до обществено мне-

ние, което категорично определя 

довършването на АМ „Струма“ 

през Кресненското дефиле като 

изключително важно с оглед на 

пътната безопасност. Българска-

та страна винаги е била наясно с 

трудностите, свързани с опазва-

нето на природата в този учас-

тък, както и с необходимостта да 

се намери балансирано решение, 

отговарящо на екологичните и 

на транспортните цели. Предвид 

чувствителната от екологична 

гледна точка защитена зона, в 

която се намира отсечката меж-

ду Крупник и Кресна, винаги са 

търсени най-добрите решения за 

неговата реализация като в про-

цеса на подготовка през годините 

са разглеждани редица варианти 

за изпълнение на участъка от АМ 

„Струма“ през Кресненския про-

лом“, се посочва в официалното 

съобщение на АПИ.

От Агенцията припомниха 

още, че на базата на всички из-

вършени проучвания избраният 

Източен вариант Г 10,50 в най-

голяма степен отговаря на тех-

ническите, социално-икономиче-

ските и екологични изисквания. 

Въпреки това, за да е максимално 

прецизна относно въздействията 

на проекта върху видовете и мес-

тообитанията, които са предмет 

на опазване в дефилето, държава-

та ще пристъпи към определяне-

то на специфични консервацион-

ни цели и мерки. За намаляване на 

въздействието върху обекти от 

„Натура 2000” от съществуващия 

път E-79 АПИ България се е анга-

жирала до края на 2020 г. да изпъл-

ни поредица от смекчаващи мерки, 

като модифициране на съществу-

ващите водостоци, монтиране на 

двустранно разположена мрежа в 

банкета на пътя, поставяне на 

плетени мрежи за птици с висо-

чина 4 м върху тротоарите на 

големите съоръжения. За повиша-

ване на пътната безопасност ще 

се анализира възможността за 

изграждане на видео система за 

наблюдение и система за инфор-

миране и пренасочване на трафи-

ка по обходни пътища и анализ за 

безопасното му поемане, както 

и подобряване организацията на 

движение в дефилето. 

Десислава Бакърджиева

4 са отворените оферти в тръжна-

та процедура за избор на изпълнител на 

рехабилитацията на 7 км от второклас-

ния път II-81 Костинброд – Берковица – 

Монтана от 94-ти до 101-ви км в област 

Монтана. Индикативната стойност на 

СМР е 5 549 515 лв. без ДДС. Проектът 

се финансира от INTERREG „V-A Румъ-

ния-България 2014-2020“. Отворените 

оферти са на: „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД 

с участници „ВДХ“ АД и „Хидрострой“ АД; 

„Грома Холд“ ЕООД; „Пътинженеринг - М“ 

АД; „Трейс Груп Холд“ АД.

Срокът за изпълнение на СМР е 12 

месеца. Предвижда се полагане на нова 

асфалтова настилка, уширяване на път-

ното платно в стеснените участъци. Ще 

бъде укрепена отсечка от 120 м със свла-

чищен процес при 95-и км в близост до 

яз. „Чернила“. Основно ще се ремонтира 

и мостът при 98-и км над р. Огоста и жп 

надлезът при км. 100 с дължина 64 м.

Емил Христов

В Министерство на здравеопазване-

то бяха отворени две ценови оферти по 

обществена поръчка с предмет: „Избор 

на изпълнител за извършване на инже-

неринг (проектиране, строителство и 

авторски надзор) на Национална многоп-

рофилна детска болница“. Едното пред-

ложение е за 79 534 997, 45 лв. без ДДС. 

То е на ДЗЗД „Детска Болница София“ с 

участници „Климатроник“ ЕООД, „Инова-

сионес Текникас Ен Симентасион Са Де 

Св“ и „Проес Консулторес“ СА. Второто 

е на ДЗЗД „Детско Здраве“, в което вли-

зат „Главболгарстрой“ АД, „ГБС-Пловдив“ 

АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ 

АД. Офертата е за 77 839 442, 89 лв. без 

включен ДДС.

От процедурата е отпаднало Обеди-

нение „Здраве за децата на България“ с 

партньори „Трейс Груп Холд“ АД, „Смарт 

Билд Дигитал“ ЕООД, „Монолит“ АД и „Ин-

жпроект“ ООД.

По поръчка на АПИ през декем-

ври м.г. Изследователски център 

„Тренд“ е провел национално пред-

ставително социологическо про-

учване. За 78% от анкетираните 

„участъкът през Кресненското 

дефиле е опасен, а изграждане-

то на магистралата ще повиши 

безопасността на пътуващите“. 

За 70% от участниците в допит-

ването построяването на АМ е 

важно за намаляване времето за 

пътуване. 18% от българите са 

посочили, че АМ „Струма“ трябва 

да се довърши, независимо че ми-

нава през защитена зона, а 40% 

считат, че е необходимо магис-

тралата да се изгради, но при 

пълна гаранция за опазване на 

биологичното разнообразие. Едва 

13% споделят, че АМ „Струма“ не 

трябва да се довършва, защото 

минава през защитени терито-

рии, а само 5% от анкетираните 

са на мнение, че АМ трябва да се 

реализира по друг маршрут, дори 

да е по-скъпо строителството и 

поддържането й след това.
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В. „Строител“ може да помогне на младите да видят хубавата страна на строителната професия

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство         

Десислава 
Бакърджиева

Проф. Марков, при-
емете най-искрени поз-
дравления от екипа на 
в. „Строител“ по повод 
преизбирането Ви за рек-
тор на Университета по 
архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ). 
Желаем Ви успех през 
Новата 2020 г., както и 
да реализирате всички 
заложени цели през вто-
рия си мандат. Каква е 
равносметката Ви за 
изминалите три години, 
през които бяхте начело 
на УАСГ? Сега летвата 
по-високо ли е вдигната? 

Сърдечно благодаря 

за поздравленията! Прие-

мам ги и за екипа, с който 

съм работил през изми-

налия период, и за целия 

университет, разбира се. 

В началото на мандата 

имаше големи трудности, 

защото бяхме на ръба на 

финансова криза. Благода-

рение на общите усилия 

на всички преподаватели 

и основно на ръководния 

екип на УАСГ, както и на 

факултетите предприе-

хме мерки, за да преодо-

леем тежкото финансово 

състояние. Те не бяха чак 

толкова болезнени, но все 

пак се изискваха немалко 

усилия. Така за две-три го-

дини успяхме да овладеем 

нещата и да превъзмогнем 

недостига на средства. 

Като това не означава, 

че сега ще се отпуснем. 

Определено летвата е 

вдигната високо, защото 

можем да се похвалим, че 

в момента всичко е балан-

сирано. Нямаме никакви 

дефицити. През цялото 

време основната ни за-

дача е била регулярното 

изплащане на трудовите 

възнаграждения на пре-

подаватели и служители. 

Успяхме да го направим, 

като строго спазвахме 

финансовата дисциплина. 

Постигнахме добри резул-

тати за стабилизацията 

на университета. Сега 

продължаваме да поддър-

жаме финансова дисципли-

на, за да не стигаме пак до 

такива тежки състояния. 

Успоредно с това ние 

не спряхме да се занима-

ваме и с основната ни 

дейност – обучението на 

студентите, научноизсле-

дователската ни работа, 

където не сме изостанали 

по никакъв начин. Този три-

годишен период беше наси-

тен с много акредитации, 

тъй като бяха изтекли 

сроковете на същест-

вуващите. Тук спокойно 

мога да заявя, че отново 

благодарение на усилията 

на всички и на изключи-

телно сериозната работа 

на екипа на Центъра за 

качество и акредитация 

към УАСГ, който се наложи 

да създадем, постигнахме 

почти максимални оценки. 

Както на акредитации на 

основните магистърски и 

бакалавърски програми в 

университета, така и на 

всички докторски програ-

ми. Четири години подред 

продължаваме традиция-

та, която не е започната 

от нас, да сме на първо 

място в рейтинговата 

система в нашето про-

фесионално направление. 

Можем да се похвалим и 

с още едно изключител-

но нещо – комплексната 

оценка на Министерство-

то на образованието и 

науката (МОН), която е 

най-висока за УАСГ, неза-

висимо от професионал-

ните направления. Всичко 

това до голяма степен 

оказа много благотворно 

влияние върху финансите 

на ВУЗ-а – всяка висока 

оценка за качество, която 

ние постигаме ежеднев-

но, води до увеличаване на 

приходите ни. Политика на 

МОН, която според мен е 

правилна, е наред с обуче-

нието на броя на студен-

тите голям процент от 

държавната субсидия да 

бъде основана на крите-

рия за качество, за което 

се дават допълнителни 

средства. Това е един от 

инструментите, с който 

успяваме да държим ста-

билност. 

Няма как да се спра на 

цялостната научноизсле-

дователска дейност на 

колегите в университета. 

Затова ще кажа само, че 

определено тя е на много 

високо ниво. Изключително 

активно развихме и между-

народната дейност, което 

също ни носи известни па-

рични постъпления. Започ-

нахме да правим пробиви 

на източните образова-

телни пазари, като за мо-

мента успех имаме на ин-

дийския. Работата в това 

направление продължава, 

изисква се доста допълни-

телна подготовка, отна-

сяща се до съдържанието 

на учебните програми и до 

тази на преподавателите, 

които трябва да обучават 

чуждестранните студен-

ти на английски. Това го 

постигаме, но има труд-

ности от администрати-

вен характер като визови 

ограничения за чужденци, с 

които, макар и по-бавно, се 

справяме. 

Популяризираме обу-

чението в УАСГ в доста 

държави от Близкия и Да-

лечния изток. Последните 

месеци сме се съсредо-

точили основно в Дубай, 

където със съдействието 

на МОН и Министерство-

то на външните работи 

(МВнР) открихме офис. 

Държа да подчертая, че 

УАСГ не разходва средства 

за него. Ние сме инициато-

рът и представяме обуче-

нието в няколко български 

университета, като ос-

новно се съсредоточава-

ме върху нашия. Отделно 

прилагаме различни ме-

тоди, за да презентираме 

УАСГ в цялата страна. В 

момента съвместно със 

Столичната община рабо-

тим върху инициативата 

– „София - Университет-

ски център“. Надявам се в 

рамките й до три месеца 

да реализираме среща на 

средношколците от града 

с всички висши училища в 

София. 

Поставихте ли си 
нови приоритети, за да 
надграждате постигна-
тото? Какви трудности 
трябва да преодолеете и 
ще обновявате ли учебна-
та програма?

Приоритетите  са 

свързани естествено с 

продължение на основни-

те ни функции – обучение, 

научноизследователска 

работа, практическа и 

експертна дейност. Пре-

подавателите в УАСГ са 

експерти в своите обла-

сти и работят къде ли не. 

Рядко се занимаваме с ру-

тинни задачи, познати на 

проектанти и строители, 

предимно ни се възлагат 

по-сложни и трудни, поня-

кога и нерешими проблеми. 

По отношение на пре-

пятствията – най-се-

риозното е липсата на 

средства, с които да про-

дължим обновяването и 

цялостните ремонти на 

студентските общежития 

на УАСГ. Това е най-голяма-

та ни болка в момента. 

Постепенно започнахме 

да изпълняваме СМР в ня-

кои обекти. Имаме и дос-

та проблеми, свързани с 

издателска дейност, по-

конкретно с постепенно-

то превръщане на наши-

те издания в реферирани, 

каквито са изискванията 

на Закона за развитие на 

академичния състав. Във 

втория ми мандат, който 

вече започна, постепенно 

ще преодолявам с екипа си 

и тези трудности, като, 

разбира се, се надявам да 

не възникват нови.

Що се отнася до осъв-

ременяването на учебна-

та програма, то ще е в 

нормални граници. Нямаме 

нужда от революционни 

промени.

Има ли избран изпъл-
нител за дългоочаквания 
ремонт на цялата стара 
сграда на университета 
и физкултурния салон, 
за който са осигурени 
3 млн. лв. от ОП „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“? 
Ще има ли успешен край 
този проект на УАСГ?

За съжаление стартът 

на проекта много се про-

точи поради юридически 

и законови пречки. Загу-

бихме цели две години в 

обжалвания – обявяваме 

обществена поръчка, но 

обжалват, което е право 

на всеки, и пак обявяваме 

– обжалват… За съжале-

ние, напълно възможно е и 

незаинтересовани лица и 

фирми да обжалват и прак-

тически да изтече срокът 

и да загубим парите. Успях 

да договоря с Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) да удължим 

срока на проекта с още 2 

години. Сега отново сме в 

процедура на обществена 

поръчка за избор на изпъл-

нител. Искрено желая да 

решим този въпрос, но тук 

зависим от редица други 

фактори. Много, много се 

проточи работата, но аз 

съм оптимист, че краят 

ще е успешен.

Ако няма нови обжалва-

ния, до два месеца трябва 

да започнем строителни 

дейности. Осигурените 

3 млн. лв. по проекта ще 

стигнат за ремонт на 

старата сграда, както я 

наричаме, централната 

хидравлична лаборатория в 

нея, спортния салон и окол-

ното пространство около 

зданието на Ректората. 

Сградата е в експлоата-

ция от 1953 г. Реализирани 

са някои текущи ремонти, 

но тя се нуждае от много 

повече СМР и подобрения, 

особено покривът.

Има ли развитие по 
другите проекти по Опе-
ративна програма „Наука 
и образование за инте-
лигентен растеж 2014 
– 2020“ („ОПНОИР 2014 
– 2020“), в които участ-
вате като партньор? 
Остана ли ресурс по опе-
ративната програма, за 
който висшите учебни 
заведения могат да кан-
дидатстват? 

Работим по двата про-

екта по тази оператив-

на програма, като водещ 

партньор по тях е Софий-

ският университет „Св. 

Климент Охридски”. Те 

стартираха и дейности-

те се изпълняват по гра-

фик. Единият е „Чисти 

технологии за устойчива 

околна среда“, по който се 

изграждат две лаборато-

рии. Те са свързани с чис-

тите технологии и кръго-

вата икономика. По другия 

проект „Център за върхови 

постижения „Наследство 

БГ“ също се правят две 

лаборатории за културно 

наследство. В момента 

се провеждат два по-голе-

Снимки Румен Добрев



„София Тех Парк”, за да 

направим лаборатория. 

Имаме идеи, които искаме 

да осъществим по една 

оперативна програма, но 

засега няма резултати и 

затова не бих искал да да-

вам подробности.

Какво предстои по 
програма „Еразъм +“ през 
2020 г.? Ще има ли инте-
ресни инициативи в рам-
ките на международната 
Ви дейност?

Можем да кажем, че 

дейностите, свързани с 

тази програма, са рутин-

ни за нас. Договорите са 

сключени по „Еразъм +”, 

която за разлика от „Ера-

зъм“ включва държави из-

вън ЕС. Студентите от 

другите държави присти-

гат, ние ги обучаваме. Съ-

ответно ние разпределяме 

квотите от различните 

факултети на УАСГ, т.е. по 

колко души ще изпратим в 

различните държави. 

В „Еразъм +” се включи-

ха Тунис и Руската федера-

ция. Това са добри места, с 

които да правим обмяна на 

студенти по програмата. 

Последен се включи Мос-

ковският държавен универ-

ситет по строителство, 

който е не само много го-

лям, но и изследователски. 

Когато университетът е 

изследователски, финан-

сирането от държавата е 

сериозно и съответно ви-

сшето учебно заведение 

разполага с големи лабора-

тории. Аз лично ходих там, 

за да проуча нещата. В 

Тунис базата също е впе-

чатляваща. Там работим с 

минен университет, който 

е тясно специализиран. 

Още не сме пробили в 

Китай по отношение на 

„Еразъм“. Там си сътрудни-

чим с Архитектурно-стро-

ителния университет в 

Пекин. Има процес на кан-

дидатстване по „Еразъм” и 

понякога в апликационните 

форми не ни стигат точ-

ките, за да се включи съ-

ответната държава. 

Иначе си партнираме 

и с учебни заведения от 

Казахстан и Узбекистан. 

Във Франция - с учебното 

заведение за пътища и 

шосета, което е едно от 

най-старите в страната 

и много реномирано. И още 

с Католическия универси-

тет в Льовен, Белгия, с 

Техническия университет 

в Щутгарт, Германия, с 

техническите универси-

тети във Валенсия, в Мад-

рид, в Барселона и много 

други. 

По отношение на меж-

дународната ни дейност и 

през 2020 г. ще проведем 

традиционните ни конфе-

ренции.

Какъв брой млади 
специалисти ще осигу-
ри УАСГ за строителния 
бранш през 2020 г.? 

За съжаление не мога 

да кажа. Ние обучаваме 

млади хора в различните 

направления на сектор 

„Строителство“, като 

тази година ще завършат 

около 120 души „Архитек-

тура”, 160 – „Строител-

ство на сгради и съоръже-

ния”, 35 - „Водоснабдяване 

и канализация”, 70 – „Гео-

дезия”, 35 - „Транспортно 

строителство”, имаме и 

няколко човека „Хидротех-

ническо и хидромелиора-

тивно строителство”. 

УАСГ ги е подготвил добре 

и съм сигурен, че всички 

те ще се дипломират, но 

колко от тях реално ще 

отидат в бранша, ми е 

трудно да прогнозирам. 

Причината е, че част от 

тях ще се насочат към 

други държави, предимно в 

Европейския съюз, където 

нуждата от инженери и ар-

хитекти също е голяма, а 

заплащането е по-високо. 

Проф. Марков, Вие 
сте и преподавател. Как-
ви дисциплини водите и 
кое е най-важното нещо, 
на което учите студен-
тите си?

Аз преподавам „Стро-

ителна механика“, в част-

ност две от дисциплините 

й. „Строителна механика“ 

е широкото понятие. Тази 

катедра е голяма и в нея 

се изучават базови дисци-

плини. Обучавам студенти 

по „Строителна стати-

ка“, която дава основа на 

строителните инженери. 

Другата е „Метод на край-

ните елементи“, която е 

много съвременна дисци-

плина. Тя е за изчисляване 

на конструкции и е изцяло 

компютърно насочена.

Преподаването е ос-

новният ми интерес в 

работата. Не съм спирал 

нито за миг. Държа да под-

чертая, че ректорът има 

съвсем малка норма в това 

отношение, а аз поне 2 - 3 

пъти я преизпълнявам. Ос-

вен това всяка сутрин в 

8:15 ч. приемам студенти 

за консултации и едва след 

това започвам админи-

стративната си работа. 

Най-важното нещо, на 

което ги уча? Предимно 

на професионализъм и на 

честност. Това е доста-

тъчно. Стремя се с ра-

ботата си да им давам 

пример и се надявам, ако 

видят нещо положително, 

да го вземат. 

Винаги казвате, че 
работата по кандидат-
студентската кампания 
е целогодишна, защото 
е непрекъснат процес. 
Полагате ли повече уси-
лия за по-малко желаните 
специалности? 

Да, тя категорично не 

спира. Непрекъснато попу-

ляризираме университета, 

но не агресивно. Не казва-

ме пред средношколците, 

че ние сме най-добрите 

и че трябва да кандидат-

стват в УАСГ на всяка 

цена. За мен това не е про-

дуктивен подход. 

По отношение на уси-

лията, които влагаме за 

различните специалности, 

те са еднакви, защото са 

равнопоставени и никоя не 

е пренебрегната. Петте 

факултета са едно цяло, 

като братя и сестри и 

запознаваме младежите 

с всяка специалност под-

робно. Специалностите 

в УАСГ са привлекателни, 

но при някои интересът е 

по-нисък поради обектив-

ни фактори, които са извън 

университета – те идват 

от държавата и бизнеса. 

Специалистите струват 

пари, трябва да се обърне 

внимание на този въпрос, 

защото няма как да осигу-

рим необходимите кадри 

за доста сфери при насто-

ящите нива на заплащане. 

Имате ли идеи как да 
надградите партньор-
ството между УАСГ и Ка-

марата на строителите 
в България (КСБ)?

В последните чети-

ри години ние имаме от-

лично сътрудничество с 

КСБ, контактите ни са 

ежедневни. Убеден съм, 

че то е ползотворно и за 

двете страни. Работим 

съвместно в различни на-

правления и постигаме 

резултати. Можем да си 

бъдем по-полезни по от-

ношение на дигитализа-

цията в строителство-

то. Ние започнахме през 

декември да действаме в 

това направление, докато 

Камарата стартира рабо-

та по него много по-рано. 

КСБ имаше и среща с ев-

рокомисар Мария Габриел 

по този въпрос. Надявам 

се заедно да ускорим този 

процес.

Следите ли в. „Стро-
ител“? Какво ново бихте 
искали да прочетете в из-
данието през 2020 г.?

Редовно чета вестник 

„Строител“. Бих искал да 

отразява повече новости 

в сектора и да има малко 

повече материали, които 

да представят положи-

телните страни на отра-

съл „Строителство“. Да се 

изтъкват, за да се виждат 

от младите хора, така 

може би повече от тях ще 

избират строителните 

професии. Да разберат 

какво е строителството, 

да се запознаят с инвес-

тиционния процес в него-

вата цялост и да се убе-

дят, че никак не е лошо да 

работиш в тази сфера. 

В. „Строител“ може да 

помогне на младите да ви-

дят хубавата страна на 

строителната професия.

Какво си пожелавате 
за 2020 г.? Бихте ли от-
правили пожелания и към 
нашите читатели.

Пожелавам на себе 

си и на читателите на 

вестник „Строител“ мно-

го здраве и късмет, за да 

е успешна Новата година!
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         и геодезия:

ми търга за закупуване на 

апаратура, уреди за лабо-

раторни изследвания и т.н.

За този програмен пе-

риод мисля, че вече няма 

свободен ресурс, от който 

да се възползваме. По-ско-

ро погледът ни е насочен 

към следващия 2021 - 

2027 г., който вече се под-

готвя. Ние, разбира се, сме 

готови с проекти за кан-

дидатстване по бъдещите 

оперативни програми.

Според Вас какви про-
екти в сферата на нау-
ката и образованието 
трябва да се финансират 
в периода 2021 – 2027 г.? 

При нас основен про-

блем са ограничените 

изследвания, обследвания 

и изпитвания на сгради и 

съоръжения за сеизмични 

въздействия. Не само ние 

имаме големи претенции 

да правим такива, но и 

държавата има нужда от 

това. УАСГ разполага с 

готова документация за 

кандидатстване за подоб-

ни проекти, тъй като не 

успяхме да се класираме 

по процедурата „Изгражда-

не и развитие на центро-

ве за компетентност“ по 

„ ОПНОИР 2014 – 2020“. 

Затова чакаме след-

ващия програмен период. 

Прогнозите са, че ще се 

отделят много повече 

средства за иновации. Къ-

дето и да бъдат налични, 

ние ще кандидатстваме, 

защото набрахме опит, 

макар и не твърде прия-

тен – от земетресението 

в Албания. Със съдействи-

ето на МВнР и на МРРБ 

там беше изпратен екип 

от специалисти от УАСГ. 

Те трябваше да обследват 

сградите в Албания и да 

направят съответните 

изводи. България също се 

нуждае от такива изслед-

вания, за да се избегнат 

трагедии. Затова сме мно-

го настоятелни и работим 

по темата. Засега няма 

кой знае какви резултати, 

но това не ни отказва да 

действаме.

Провеждат ли се из-
следвания в Националния 
център по сеизмично 
инженерство, който бе 
открит през 2019 г.? 
Осигурено ли е цялото 
необходимо оборудване 
за него?

Държа да подчертая, 

че той не е самостояте-

лен, независимо че го наре-

кохме национален център, 

той е част от структура-

та на Университета по ар-

хитектура, строителство 

и геодезия. Там по-скоро 

подготвяме нещата, защо-

то реално не разполагаме 

с цялото необходимо обо-

рудване за него. Предимно 

провеждаме теоретични 

изчисления, защото апара-

турата струва между 20 и 

30 млн. лв. Така че трябва 

да осигурим финансиране. 

В контакти сме и със 
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„Нека да поставим на заден план нещата, които ни разделят, и да се обединим около           

Емил Христов
Ренета Николова

В сградата на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) се прове-

де работна среща между 

Валентин Николов, изп. 

директор на Камарата 

на строителите в Бъл-

гария, и арх. Николай Ба-

ровски, председател на 

Управителния съвет на 

Камарата на архитекти-

те в България (КАБ). На 

събитието присъства и 

Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор 

на в. „Строител”.

В началото на работ-

ната среща Валентин 

Николов поздрави арх. Ба-

ровски по повод избира-

нето му за председател 

на KАБ. 

Двамата обсъдиха 

актуални за браншовите 

организации теми, както 

и възможности за разши-

ряване на сътрудничест-

вото и подобряване на 

нормативната рамка в 

инвестиционния и стро-

ителния процес.

„Нека да поставим на 

заден план нещата, кои-

то ни разделят, и да се 

обединим около общите 

ни цели“, заяви Валентин 

Николов. Той подчерта, 

че проблемите пред две-

те браншови организа-

ции са общи, и припомни, 

че работна група под 

ръководството на проф. 

д.а.н. арх. Борислав Бо-

рисов и с подкрепата на 

КСБ е свършила огромна 

работа по изготвянето 

на 3 нормативни акта, 

които да заместят вече 

остарелия ЗУТ. „Имаме 

основата, от която да 

продължим да работим“, 

подчерта Николов. 

На свой ред арх. Нико-

лай Баровски допълни, че 

Камарата на архитекти-

те в България е отворена 

към общ диалог. „Двете 

структури са работили 

съвместно през години-

те и смятам, че това 

трябва да продължи“, по-

сочи още той и допълни, 

че има много теми, по 

които интересът на КАБ 

и КСБ е общ. 

„По много важни за 
строителния бранш 
казуси ние имаме еди-
номислие 

и чрез решаването им 

биха спечелили абсолют-

но всички. Важно е да ра-

ботим по тях“, сподели 

арх. Баровски.

Двете страни се обе-

диниха около идеята да 

се създаде съвместна 

работна група, която да 

бъде оглавена от пред-

ставител на Камарата на 

архитектите, в която да 

участват и представи-

тели на всички браншови 

организации. „В момента 

КСБ провежда серия от 

работни срещи с предсе-

дателите на организаци-

ите в сектора - БААИК, 

КИИП, САБ и КИГ, имаме 

пълна подкрепа и желание 

за общи действия, 

вероятно ще иниции-
раме съвместна среща 
още в началото на 
февруари, 

на която да набеле-

жим конкретни стъпки“, 

обясни изп. директор на 

КСБ Валентин Николов.

„Трябва да възобновим 

диалога помежду ни“, ак-

центира Николов.

„КСБ има сериозно 

средство за комуникация. 

Това е нашият вестник 

„Строител“, той ще оси-

гури трибуната за диску-

сии по важните за бран-

ша теми. Изданието има 

ясно специализирана ау-

дитория. Той се получава 

от всички регистрирани 

в ЦПРС строителни фир-

ми. Вестникът достига 

и до държавната админи-

страция – министерства 

и агенции, Народното съ-

брание, всички общини в 

страната, регионални-

те власти, организации-

те на работодателите, 

синдикатите, до сродни-

те браншови организации 

и медиите“, посочи изп. 

директор на КСБ. Той 

допълни, че изданието 

е отворена платформа, 

чрез която могат да се 

посочват постижения-

та и проблемите, пред 

които строителната 

индустрия е изправена, 

тенденциите и предиз-

викателствата пред 

сектора, и покани пред-

ставители на КАБ да се 

възползват от възмож-

ността и да се включат 

с публикации на страни-

ците на „Строител”. 

„Вярвам, че бихме мог-

ли да помислим за създа-

ването на 

съвместна рубрика, в 
която да запознаваме 
читателите с инте-
ресни и за строители-
те и за архитектите 
иновативни теми“,

каза от своя страна 

арх. Николай Баровски, 

който благодари за от-

правената покана. 

Засегната беше и 

темата за дигитализа-

ция на бранша. Валентин 

Николов сподели пред 

госта, че внедряването 

й в строителния процес 

е един от приоритетите 

в работата на ръковод-

ството на Камарата и 

на Областното предста-

вителство на браншова-

та организация в София. 

„През изминалата година 

ОП на КСБ – София, про-

веде редица семинари, 

които разясняваха пол-

зите и необходимостта 

от въвеждането на BIM 

технологиите“, посочи 

той. „Новите технологии 

съществено ще проме-

нят процеса на работа 

на всички нас като учас-

тници в строително-ин-

вестиционния процес. 

Нашата визия е такава, 

че искаме да сме водещи 

и дейни участници и да 

предложим следващите 

стъпки в дигитализация-

та“, заяви още той. 

Сред другите комен-

тирани теми бяха и ка-

чеството на проектите, 

идеята да се създадат 

типови договори за мал-

ки и средни фирми, въпро-

сът за инженеринга, как-

то и организирането на 

съвместни обучения за 

архитекти и строители. 

„Въпросът за инжене-

ринга има два аспекта. 

Тук аз ще си позволя да 

цитирам един китайски 

ръководител, който каз-

ва: „Нека да цъфтят 100 

цветя“, посочи Николов. 

„Нека да има всичко. Нека 

пазарът определи място-

то на инженеринга. Нали 

това искаме – пазарна 

икономика. И второ – на 

яростните противни-

ци на инженеринга бих 

казал следното – добре, 

искате да кажете, че 

Вашите колеги архите-

кти ще нарушат профе-

сионалната етика и ще 

си сложат подписа под 

някакви недомислици или 

нередности?! Аз мисля, 

че българският архи-

тект уважава името и 

професията си. Няма да 

се подпише под някаква 

глупост. Да, може някъде 

да бъде допусната греш-

ка, случва се. Но нека да 

видим доброто, положи-

телното. Да видим тези 

архитекти, които играят 

ролята на предприема-

чи и вече движат много 

неща“, коментира изп.ди-

ректор на КСБ. 

„ И н же н е р и н г ъ т  е 

една от темите, които 

със сигурност ще диску-

тираме, но не мисля, че 

той се отрича, а трябва 

да намерим най-подходя-

щата му форма на при-

ложение“, от своя стра-

на каза арх. Баровски.  

Той сподели, че в момен-

та КАБ разработва визия 

за графично оформление 

на проекти. „Идеята е 

Наредба 4 да отпадне и 

да останат нормативи-

те на камарите за обем 

и съдържание на проек-

тите. В Германия няма 

отделна наредба. Искаме 

същото и у нас. Хубаво е, 

ако може, да сформира-

ме и по тази линия една 

по-малка работна група. 

Правим шаблон за българ-

ски BIM програми и ако 

КСБ и КАБ го приемат, в 

него може да се включи и 

форма за количествена 

сметка за даден етап, 

което ще улесни всич-

ки“ ,  обясни Баровски.  

Валентин Николов инфор-

мира, че 

КСБ също работи по 
темата за стандарти-
зацията. 

„Едно  от нещата, 

които ще направим в 

следващите месеци с 

подкрепата на експерти 

юристи, е да изготвим 

типови договори, които 

ще бъдат от най-голяма 

полза за малките и сред-

ните строителни фирми. 

В тях много точно ще 

разпишем задълженията 

и правата на изпълни-

тел, възложител. Това 

ще е особено ценно и за 

малките общини. 

Малката фирма няма 

достъп до висококвали-

фицирани юридически 

консултанти. Те са скъ-

пи. Ние искаме да на-

правим едни примерни 

договори, които да ги 

качим на нашия сайт, 

да ги презентираме във 

вестника и да ги пре-

доставим за ползване 

безвъзмездно за бранша. 

Тогава малката фирма, 

като й се предложат не-

изгодни условия, ще може 

да каже - вижте, от КСБ 

са подготвили договор, 

най-добрите юристи са 

работили по него. Дай-

те ние да го използваме. 

Така ще окажем реална 

помощ на нашите члено-

ве“, обясни изп. директор 

на Камарата.

В края на срещата 

Валентин Николов споде-

ли идеята да се провеж-

дат регулярни неформал-

ни дискусии по важни за 

бранша теми, на които 

да бъдат канени изявени 

експерти в съответна 

област. „Желанието ни е 

в един свободен разговор 

всеки да си каже мнение-

то по дадена тема. Счи-

там, че в подобен формат 

могат да се родят мно-

го добри идеи“, допълни 

изп. директор на КСБ.

Снимки авторите



9КСБ петък, 17 януари 2020 Ñòðîèòåë

          общите ни цели“, заяви изп. директор на КСБ Валентин Николов

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и Камарата на инженери-

те в инвестиционното 

проектиране (КИИП) ще 

подпишат меморандум 

за сътрудничество. Това 

стана ясно по време на 

работна среща меж-

ду инж. Илиян Терзиев, 

председател на Управи-

телния съвет на КСБ, 

Валентин Николов, изп. 

директор на Камарата, 

и д-р инж. Иван Карале-

ев, председател на УС 

на КИИП. На събитие-

то присъства и Ренета 

Николова, прокурист и 

главен редактор на в. 

„Строител“.

„Много са темите, по 

които имаме единоми-

слие. Необходимо е всич-

ки заинтересовани стра-

ни да се обединим и да 

работим за решаването 

на най-наболелите про-

блеми пред строител-

ния бранш“, сподели инж. 

Илиян Терзиев в начало-

то на срещата. Той под-

черта, че само ако има 

сътрудничество между 

отделните гилдии, ще 

могат да се постигнат 

желаните успехи, които 

да бъдат одобрени и от 

широката обществе-

ност.

На свой ред д-р инж. 

Иван Каралеев заяви, 

че двете организации 

са си поставили едни и 

същи приоритети. „Само 

чрез общите ни усилия 

и в единодействие ще 

постигнем желаните 

добри резултати. Трябва 

целеустремено да след-

ваме нашите общи виж-

дания“, посочи председа-

телят на УС на КИИП.

Двете браншови ор-

ганизации обсъдиха и 

възможността да под-

пишат меморандум за 

сътрудничество като 

израз на желанието за 

съвместна работа и за 

обединение около идея-

та за създаване на усло-

вия за активно развитие 

на строителния процес. 

„Чрез този документ ние 

можем да постигнем още 

по-добра комуникация 

между КСБ и КИИП, да 

обменяме опит и добри 

практики с цел изработ-

ване на общи позиции“, 

каза инж. Иван Каралеев. 

Думите му подкрепи 

и изп. директор на КСБ 

Валентин Николов, който 

посочи, че е необходимо 

различията между учас-

тниците в строителния 

процес да бъдат оста-

вени настрана, а усили-

ята да се концентрират 

върху важните въпроси, 

по които браншът има 

общи позиции. „Нужно е 

да създадем съвместна 

експертна група, в която 

представители на наши-

те организации да рабо-

тят по необходимите 

законодателни промени. 

Вече веднъж тръгнахме 

по този път заедно, из-

вървяхме първите крач-

ки, преведохме немски-

те закони и изготвихме 

3 законопроекта, редно 

е да продължим напред“, 

сподели още Николов. Той 

каза, че положителна-

та промяната в сектор 

„Строителство“ зависи 

единствено от органи-

зациите, които са пря-

ко ангажирани в него. 

„Наша задача е да пока-

жем какво създава про-

блеми на бранша и как 

трябва да бъде изменено 

от законодателна глед-

на точка“, каза още изп. 

директор на КСБ. Той до-

пълни, че в предложения 

от КИИП меморандум 

могат да се включат и 

другите заинтересова-

ни страни, както и още 

теми. „Вярвам, че това е 

начинът всяка една орга-

низация да си каже мне-

нието. Вероятно ще са 

необходими и компромиси 

от всички нас, но това 

е нормално. Целта е да 

покажем, че можем да 

работим в синхрон и раз-

бирателство“, допълни 

Николов. Той също така 

подчерта, че трибуна за 

всички съвместни пред-

ложения може да бъде 

вестник „Строител“. „В 

лицето на изданието 

ние имаме много мощно 

средство за въздейст-

вие. Всяка седмица той 

достига до фирмите от 

бранша, но и до законот-

ворците и всички отго-

ворни фактори в държа-

вата, които искаме да 

чуят нашия глас“, заяви 

изп. директор на КСБ.

„Институциите, а и 

обществото трябва да 

разберат, че има систе-

мен проблем. Работим 

със закони, които са от-

преди 50 години, а и дори 

от повече. А животът 

във всичките му сфери, 

включително и строи-

телството, се променя 

динамично. Дошъл е мо-

ментът – вчера беше 

рано, утре може да е къс-

но. Трябва да се действа 

сега“, завърши Валентин 

Николов. 

Срещата продължи с 

обсъждането на тема-

та за провеждането на 

съвместни обучителни 

курсове, организирани 

от КСБ и КИИП. „Липса-

та на кадри в бранша е 

драстична. Щастлив съм 

да видя, че Камарата на 

строителите работи 

сериозно в сферата на 

професионалната квали-

фикация“, каза д-р инж. 

Иван Каралеев.

Дискутирана беше и 

нуждата от дигитали-

зация на строителния 

бранш. „Според мен КСБ 

и КИИП могат да са по-

лезни една на друга за 

развиването на дигита-

лизацията в сектора“, 

обобщи Валентин Нико-

лов. От своя страна д-р 

инж. Каралеев акценти-

ра, че е необходимо да се 

създават знаещи и може-

щи ръководители и един 

Снимки авторите

от начините това да се 

случи е чрез внедряване 

на новите технологии в 

бранша. „Наистина ще 

се радвам заедно да ра-

ботим за дигитализаци-

ята на процеса и обуче-

нието на млади кадри. В 

КИИП подкрепяме изда-

ването на литература в 

тази насока, но е много 

важно да провеждаме и 

съвместни курсове“, до-

пълни той.
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Във внесения от БААИК в МРРБ проект на закон за консултантите е предвидено от браншовата 
организация да бъде воден регистър на фирмите, извършващи консултантска дейност

Инж. Атанас Ангелов, председател на БААИК:

Елица Илчева, 
Ренета Николова

Инж. Ангелов,  Вие 
проведохте първа среща 
с новия изпълнителен ди-
ректор на КСБ Валентин 
Николов, какво е впечат-
лението Ви? 

Доволен съм от раз-

говора, който проведох-

ме, възприех го като про-

дължение на това, което 

подхванахме да правим с 

браншовите организации и 

специално с Камарата на 

строителите предходна-

та година. Ние винаги сме 

получавали от КСБ подкре-

па и сме Ви подкрепяли, за-

щото идеите на строите-

лите и консултантите са 

много сходни в това, кое-

то искаме като промяна 

на нормативната уредба. 

Както каза и г-н Николов, 

винаги ще намерим допир-

ни точки, защото сме в 

една лодка, ние сме заедно 

в инвестиционния процес. 

Естествено, най-голям 

дял имат строителите, но 

всички участници трябва 

да работим заедно, за да 

постигнем успех по теми-

те, които ни вълнуват. В 

това, което сме го дого-

варяли с Камарата, сме се 

опитвали да убедим и ос-

таналите браншови орга-

низации. Останаха обаче 

недовършени неща и съм 

доволен, че с общи усилия 

ще продължим. Искаме за-

едно да търсим обедине-

ние на бранша по темите, 

по които имаме допирни 

точки. 

Специално благодаря 

на в. „Строител“, че ни 

давате трибуна, защото 

е важно да има къде да се 

разискват темите и те 

да станат популярни за 

обществото, от което 

ние също търсим подкре-

па. В крайна сметка това, 

което се опитваме да 

направим, е в интерес на 

всички хора. 

Законът за устрой-
ството на територията 
(ЗУТ) беше една от теми-
те на срещата Ви, полу-
чихте и пакета от про-
ектозакони, които бяха 
изготвени преди няколко 

години от работна гру-
па под ръководството на 
проф. д.а.н. арх. Борислав 
Борисов и с подкрепата 
на КСБ. Има ли според 
Вас вече нагласа да бъде 
разделен и подреден ЗУТ, 
а не да продължава да се 
кърпи. Знаете, че Кама-
рата има инициатива за 
разделянето на материя-
та за строителството и 
тази за териториалното 
устройство. 

Има противоречиви 

мнения по темата, тъй 

като някои от хората, 

които познават тази ма-

терия, считат, че не е 

лош настоящият ЗУТ. Но 

да, той не е съвършен и 

ако успеем да направим 

по-добър, а с това да бъде 

успокоено обществото и 

всички участници в про-

цеса да имат ясно дефи-

нирани отговорности и 

права, ще бъде добре. За-

щото само тогава може 

да се върви напред. Ако 

отчетем неудачите, с 

които сме се сблъсква-

ли в практиката, даже и 

да не е съвършен новият 

закон и да трябва пак да 

търпи промени, е по-добре 

да се стъпи на една нова 

плоскост. В момента от 

многото преливания и не-

ясни отговорности стра-

да целият инвестиционен 

процес в различните му 

аспекти, нищо че вижда-

ме несъвършенствата 

и се опитваме да ги от-

страним. 

Искам обаче да използ-

вам възможността, за да 

споделя, че в нашия бранш 

имаме нужда и от собст-

вен закон и за него също 

търсим подкрепа от срод-

ните организации. Много 

проблеми ни създава това, 

че не сме нормативно ре-

гламентирани, както КСБ 

и КАБ например, и колкото 

и да искаме, не можем да 

внесем ред вътре при нас. 

Членството в БААИК е 

абсолютно доброволно и 

няма регулирани правила 

за всички. Дейността ни 

се осъществява с удос-

товеренията от ДНСК и 

МРРБ, които се издават 

за по 5 години, но реално 

само ако те хванат с из-

текъл документ, може да 

се наложи да прекратиш 

дейността си. Нямаме 

информация нито за лоши, 

нито за добри практи-

ки и получаваме такава 

само когато инцидентно 

се случи нещо. Не можем 

както Вие периодично 

да получаваме данни, да 

правим анализи и прогно-

зи, което е много ценно. 

ДНСК и министерството 

също нямат сведения. За-

това искаме да запълним 

тази празнота. Да, кон-

трол трябва да има, но 

ние трябва да бъдем орга-

низирани и да знаем какво 

се случва сред сродните 

фирми. 

КСБ е най-големият 

представител сред фор-

мированията в бранша и 

ние ще разчитаме на Ва-

шата подкрепа за закона, 

а и на помощ за реализаци-

ята на общи идеи. Разчи-

таме също така на Вашия 

капацитет и авторитет. 

Вие имате ли вече 
проект за закон?

Да, той е внесен в 

МРРБ още миналата го-

дина през януари. Напи-

сан е доста преди това, 

но отлежаваше с идеята 

да дойде удобен момент. 

И след една среща с ми-

нистър Аврамова тя прие 

идеята и ни подкани да 

го изпратим. Доколкото 

знам, в момента вървят 

съгласувания на всички 

нива. Ние не претендира-

Инж. Атанас Ангелов е завършил специалност „Промишлено и 
гражданско строителство - конструкции“ във ВИАС, сега УАСГ. След 
дипломирането си през 1984 г. става технически ръководител към 
НИПК „Тракия”, Пловдив. От 1985 г. започва работа като проектант в 
ЦИПТТ „Машпроект”, Пловдив, а по-късно е главен специалист и главен 
проектант по част „Строителна“. От 1993 г. е лицензиран оценител на 
предприятия и недвижими имоти. 
През 1999 г. става управител на фирма „Контрол-Инвест” ЕООД 
с дейност независим строителен надзор в проектирането и 
строителството. От 2001 г. е вписан в публичния регистър на 
лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” 
на инвестиционните проекти, а от 2004 г. - в публичния регистър на 
КИИП за проектантите с пълна проектантска правоспособност по част 
„Конструктивна” и „Организация и изпълнение на строителството“. 
На 6 декември 2017 г. е избран за председател на Управителния съвет 
на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти 
(БААИК).

Снимки в. „Строител“
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 Да докараме докрай 

нещата, които сме запо-

чнали, жизненоважен ни е 

Законът за консултанта, 

както и да подобрим нор-

мативната база така, че 

да са ясни правата и от-

говорностите на всеки 

един от участниците в 

инвестиционния процес. 

Застраховките са тези, 

които могат да дисципли-

нират отделните звена. 

В края на 2019-а избрахме 

Управителен съвет с нови 

хора, които с желание ис-

кат да работят, и се на-

дявам да усетим тяхната 

положителна енергия.

 

Знаете, че Камарата 
на строителите опреде-
ля като един от основни-
те проблеми за бранша 
липсата на достатъчно 
и добре квалифицирани 
работници и специали-
сти. Как е при Вас, още 
повече че май Вашите 
кадри са само с висше 
образование?

Има го навсякъде този 

проблем, наличен е и при 

нас. 

Друг проблем, на който 

се опитахме да се проти-

вопоставим, беше пред-

ложението на колегите 

от МРРБ да въведат ми-

нимален праг за влизане 

на специалист в надзорна 

фирма. Искаха 10 години 

стаж с пълна проектант-

ска правоспособност, при 

положение че в Камарата 

на инженерите той е 3 

години. Аз разбирам тях-

ната логика и презумпция, 

че консултантите трябва 

да са с ранга на лицето, 

упражняващо технически 

контрол по част „Кон-

структивна”, за което 

се иска 10 г. стаж, защо-

то надзорната фирма го 

контролира, но това не 

може да се въвежда като 

общ принцип, тъй като 

ние имаме две функции 

– оценка на проекта за 

разрешение за строежи 

и строителен надзор. И в 

надзора е безсмислено да 

се въведе. Успяхме да убе-

дим МРРБ да свалят прага 

на 7 г., но пак е вдигнат, 

защото беше 5 г. То ние и 

така трудно си намираме 

специалисти. За да стане 

инженерът или архите-

ктът консултант, трябва 

да работи и едва когато 

натрупа стаж, можем да 

го включим в списъка на 

консултантската фирма.

Актуална за бранша е 
и темата за дигитализа-
цията в строителство-
то. Доколко Ви вълнува 
тя?

Винаги се включваме 

в дискусиите. Говорим за 

всички аспекти – не само 

за проектиране, но и за 

документооборота. Бих 

казал, че в тази посока 

даже и законодателят не 

реагира толкова бързо, 

колкото ни се иска, но е 

добре, че се правят стъп-

ки. Последното изменение 

- да се внася искането за 

нанасяне на новия стро-

еж в кадастъра и да не 

се чака удостоверение 

месец и половина, а този, 

който издава разрешение-

то за ползване на обекта, 

да проверява по служебен 

път, доста ни облекчава. 

Има много подобни неща, 

на пръв поглед дребни, кои-

то могат да се подобрят 

с дигитализацията.

Безсмислено е напри-

мер да се преснимат без-

брой пъти набори доку-

менти, когато могат да 

се видят в интернет.

Тъй като фирмата 
Ви има опит с работа на 
обекти, които са част 
от недвижимото архи-
тектурно наследство, 
накъде трябва да се вър-
ви? 

Нещата не са еднопла-

стови. Факт безспорен е, 

че културно-исторически-

те паметници трябва да 

се опазват. Процедурите, 

по които се случва обаче 

целият един проект за 

съхранение с проучване 

и реставрация, са много 

бавни. Имахме съвмест-

на среща с министъра на 

културата, КСБ, КИИП, 

КАБ, САБ, за да обсъдим 

това, че се бавят сериоз-

но съгласувателните пис-

ма. Но няма как да не се 

приеме фактът, че НИНКН 

е само един и е невъзмож-

но с несъизмеримия си 

с броя на паметниците 

човешки капацитет да 

покрие цялата държава. 

Процесът към настоящия 

момент отнема 4 месеца 

на фона на един месец за 

останалите обекти, не 

представляващи недви-

жимото архитектурно 

наследство. Но има воля 

от страна на министъ-

ра, дано се промени нещо. 

И аз пак се връщам на 

това, което говорихме с 

г-н Николов - че браншът 

трябва да се обедини, за 

да можем да получим ре-

зултат. Защото в крайна 

сметка нещата са в полза 

на цялото общество.

А какво правите, за 
да сте полезни на фир-
мите, които членуват 
при Вас, защото за да се 
включват в обществе-
ния живот, те трябва да 
имат усещане, че сте им 
нужни?

Всичко по силите ни. 

Запознаваме ги постоянно 

със законовите разпоред-

би, държим нисък членски 

внос, провеждаме обу-

чения, срещи с ДНСК за 

обсъждане на възникнали 

казуси от практиката.

И накрая, какво мисли-
те за инженернга като 
начин на възлагане?

Аз съм и проектант 

инженер, не само консул-

тант, но инженерингът 

изобщо не ми пречи, дори 

напротив. Нека да си го 

кажем ясно, строител-

ните фирми много на-

преднаха в технологично 

отношение в последните 

години. Те са най-добре 

запознати с най-новите 

научно-технически по-

стижения, с най-новите 

продукти и инженерингът 

е този, който им позволя-

ва да коригират и напра-

вят проекта по-добър. 

Разбира се, може да има и 

лоши практики, но ние не 

може да се водим от тях, 

трябва да търсим пре-

димствата и да ги извеж-

даме на преден план. А 

ако има негативни неща, 

те нека се коригират с 

контрола. Така че лично 

аз нямам никакви при-

теснения, когато нещо 

се прави на инженеринг, и 

съвсем не съм съгласен, 

че инженерингът е нещо 

лошо. Някои архитекти са 

против. Защото смятат, 

че при това възлагане 

строителите не ги до-

пускат да си разгръщат 

творческия потенциал. 

Но все пак да си го кажем 

– инженеринг се ползва 

основно за инфраструк-

турни проекти и обекти, 

които не изискват някак-

ва уникалност. Разбира 

се, както се и случва в 

момента, важните за об-

ществото и за визията 

на градовете проекти се 

правят със сериозни ар-

хитектурни конкурси. Но 

за складови бази, големи 

магазини и т.н. защо да 

се чака?

Инженерингът спес-

тява време, при него се 

хващат грешките на 

проектантите, един до-

бър строител при работа 

може да подскаже за нови 

технологии, нови матери-

али... Все неща, които дър-

пат развитието напред.

ме, че проектът е идеа-

лен, но трябва отнякъде 

да започнем.

Предвиждате ли ре-
гистър, защото това 
е моделът, по който се 
движат браншовите ор-
ганизации?

Разбира се, това е най-

добрият начин да се въве-

де ред, всички фирми да се 

легитимират.

Кои са съществените 
изменения на ЗУТ, които 
от Ваша гледна точка не 
са се случили до момента?

 Много са, ние ги ко-

ментирахме доста мина-

лата година. Едно от не-

щата, които по мое и на 

колегите мнение пречат, 

е много тежката про-

цедура по одобряване на 

проектите. Отделно от 

това ни тежи чл. 154, кой-

то касае промяна по време 

на строителство, било по 

инициатива на възложите-

ля или по предложение на 

строителя, и не се приема 

тя да се случва със санк-

цията на консултанта и 

проектанта, а се изисква 

внасянето й за съгласува-

телни процедури по общия 

ред. Това си е сериозно за-

бавяне и ние искахме да го 

облекчим, защото ако има 

някаква промяна по чл. 154, 

отговорността може да 

се поеме от проектан-

та или конструктора, а 

строителят да я изпъл-

ни. Обаче законодателят 

предвижда всичко това да 

мине наново като одобря-

ване и се губи около месец 

и половина. Още повече че 

се изисква възложителят 

да подпише декларация, че 

спира предвидените стро-

ително-монтажни рабо-

ти, и се получава блокаж. 

Първо се одобряват про-

ектите, после тече срок 

за обжалване и всъщност 

в идеалния случай се губи 

месец и половина. 

А има ли случаи, кога-
то все пак е важно да се 
мине процедурата?

Ако има промяна на па-

раметри, разбирам, но ако 

например се смени диаме-

тър на водопровод или в 

конструктивните елемен-

ти се завърти стълбище-

то, то наистина е напъл-

но достатъчно да стане 

само със санкцията на 

проектанта, одобрението 

на консултанта и да оти-

ва за изпълнение. ДНСК 

ни подкрепиха, но не полу-

чихме подкрепа от някои 

браншови организации, за-

щото те решиха, че ще се 

елиминира проектантът, 

което няма как да стане. 

Затова и сега казваме, че 

продължаваме наново и ще 

търсим това, което ще ни 

сближи, а не, което ни раз-

деля. Имаме нужда всички 

да си свършим работата.

Вие сте от доста 
време в ръководството 
на БАИИК. 

Да, а сега започна и 

третата ми година като 

председател и това ми е 

първи мандат.

Какви ще са приори-
тетите Ви в тази по-
следна година?
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Целта е да се осъществи връзка между поколенията в бранша

Галя Узунова, 
ОП на КСБ – Пловдив

Началото на всяка 

година е време за равно-

сметка за постигнатите 

резултати през предход-

ната, на базата на които 

да се поставят нови цели. 

Сред успехите на Област-

ното представителство 

на КСБ в Пловдив, с които 

структурата ще запом-

ни изминалата 2019 г., 

е провеждането на кон-

курс за есе сред младите 

специалисти от профе-

сионалните гимназии по 

строителство. Проявата 

бе организирана за втора 

поредна година по иници-

атива на председателя 

на ОП на КСБ – Пловдив, 

Пламен Иванов по случай 

Деня на пловдивския стро-

ител, който Областното 

представителство тради-

ционно отбелязва на праз-

ника на свети Тома (стар 

стил). Участие в надпре-

варата взеха ученици от 

Професионалната гимна-

зия по архитектура, стро-

ителство и геодезия „Арх. 

Камен Петков“ – Пловдив, 

и Професионалната гим-

назия по строителство и 

архитектура - Пазарджик. 

Младежите трябваше да 

пишат по една от избра-

ните теми - „Пътят, кой-

то води към достойната 

професия на строителя” 

или „Какво знам за пловдив-

ските строители и защо 

искам да съм един от тях”. 

Целта на конкурса е да 

се осъществи връзка меж-

ду поколенията в строи-

телния бранш. Той не е ли-

тературен и авторитетно 

жури оценява собствените 

мотиви и чувства, подтик-

нали децата да се насочат 

към строителната профе-

сия. Форматът на есето 

е една страница, като ав-

торите могат да пишат 

както за съвременници, 

така и за предци, на които 

се възхищават и по чиито 

стъпки вървят. 

Победителите бяха 

обявени на тържеството 

за професионалния празник 

на пловдивските строите-

ли, на което 

учениците получиха грамо-
ти и награди за участие. 

На първо място се 

класираха две момичета 

от ПГАСГ „Арх. Камен Пе-

тков“ – Ива Киманова от 

X клас и Елена Галева от 

XI клас. Те се бяха спрели 

на темата „Пътят, който 

води към достойната про-

фесия на строителя”. От-

личената Ива Киманова бе 

пример за приемственост 

на поколенията – баща й 

бе сред номинираните за 

„Почетен майстор на от-

веса“ – една от годишни-

те награди на ОП на КСБ - 

Пловдив. Интересното при 

Елена Галева е, че за втора 

поредна година заема при-

зовото място на конкурса. 

Двете момичета получиха 

и стипендия от ОП Плов-

див, която им бе връчена 

официално на коледното 

тържество на местната 

структура на КСБ, на кое-

то присъстваха и всички 

останали ученици, включи-

ли се в надпреварата.

Общото в текстовете 

на победителките е, че те 

се възхищават на 

стремежа на строителите 
да създават нещо ново.

„Да си строител не е 
просто професия, това 
е занаят, който не всеки 
може да практикува. За 
мен това са хора, които 
създават уникални неща 
за човека. Какво ме нака-
ра да повярвам, че това са 
едни незаменими хора, ли? 
Доказателство за това са 
всички сгради по малките и 
големи улички из градовете, 
всички площади… Това са 
не само постройки, това е 
изкуството на един стро-
ител“, пише Ива Киманова 

в есето си. „Пътят, който 
води до достойната профе-
сия на строителя, е дълъг 
и труден, но оставя един 
красив отпечатък върху 
нашите градове. Дори днес, 
минавайки през големите 
сгради, които татко е по-
строил, с насълзени очи си 
казвам, че баща ми е един 
достоен строител, който 

е изминал дългия път на 
тази професия. Именно за-
това записах да уча в стро-
ителния техникум, защото 
искам да бъда част от 
всички тези хора и най-вече 
да накарам баща ми да се 
гордее с мен!“, са думите 

на десетокласничката от 

ПГАСГ „Арх. Камен Петков“.

„Има неща, които от 
най-дълбока древност са 
вълнували човешката ми-
съл и са предизвиквали чо-
вешките умения, съчетали 
едновременно сила, креа-
тивност, функционалност 
и изкуство. Сред тях е 
стремежът за създаване 
на нещо ново, трайно и за-
помнящо се. Стремеж, кой-
то се ражда много назад 
във времето, продължава и 
до днес и няма да стихне, 
докато човек съществува. 
Изговорих всичко това, за 
да обясня значението на 
една-единствена дума: 
строител. Аз самата не 
мога да дам оценка на 
пътя, който води към про-
фесията строител, защо-
то още не съм го извървяла, 
но тръгнах по него и смя-
там да го следвам, влагай-
ки много труд, старание, 
изобретателност и сме-
лост. И по тази причина ви-
наги се обръщам назад, към 
предците ни, защото няма 
по-добър учител от опита“, 
така започва творбата на 

Елена Галева. „Наша грижа 
е не само създаването на 

нещо ново, но и поддръжка-
та на вече сътвореното и 
завещаното ни от нашите 
предци. А колкото до дос-
тойнството на нашата 
професия – това зависи от 
нас самите, от нашите 
сила, знания, опит, упори-
тост, мъдрост и прони-
цателност и всичко това 
съчетано с голямо сърце. 
Така че нека не забравяме, 
че професията строител е 
толкова достойна, колкото 
достойни сме ние!“, пише 

още Галева.

Не по-малко вдъхновя-

ващи са и есетата на ня-

кои от другите участници 

в конкурса, като това на 

Божидара Сидерова от 

ПГАСГ „Арх. Камен Петков“, 

класирана на 2-ро място. 

Тя е избрала темата 

„Какво знам за пловдивски-
те строители и защо искам 
да съм един от тях?“

„Строителството не е 
просто професия, с която 
да осигурим единствено 
собствения си живот, то е 
отговорност, работа, лю-
бов, упоритост не само за 
нас, но и за другите. Работа 
за обществото. В пловдив-
ските строители виждам 
собственото си отраже-
ние, както и това на всички 
тези млади хора като мен, 
които избират бъдещето 
си в това да създават и да 
творят. Можем да сме гор-

ди с това, че интересът 
към строителството и ар-
хитектурата не намалява, 
а напротив – увеличава се. 
Затова можем да бъдем си-
гурни, че делото на нашите 
предци ще се продължи още 
много време. Ще развиваме 
и ще творим, ще можем, 
ще знаем, ще работим, ще 
сме упорити, ще обичаме 
за нашия град. ЩЕ СМЕ 
БЪДЕЩЕТО!“, се посочва в 

текста на Божидара Сиде-

рова.

На 2-ро място е класи-

рана и Даяна Колева, де-

сетокласничка от ПГАСГ 

„Арх. Камен Петков“. Тя 

е описала „Пътят, който 

води към достойната про-

фесия на строителя“ по 

следния начин: 

„Има много и различни 
пътища и професии, които 
един млад човек да поже-
лае, изучи и практикува. 
Но онова професионално 
поприще, което аз избрах и 
реших да реализирам като 
моя лична мечта, е профе-
сията на строителя. Да, 
всеки би казал, че това е 
мъжко занимание, труден 
занаят, нещо, което жена-
та не приема като житей-
ска реализация. Но за мене 
да създаваш нещо ново, 
да изградиш нещо от ма-
териали и то да придобие 
съвършен завършен вид е 
прекрасно, защото го съз-
даваш за другите и в него 
откриваш вложени силите, 

знанията и възможност-
ите си. В тази професия 
можеш да дадеш размах 
не само на своите точни 
знания, но и на уменията 
си да твориш, да проек-
тираш, да развиеш есте-
тическия си поглед към 
заобикалящия свят. За да 
бъдеш строител, се изис-
ква прецизност, точност, 
професионални познания за 
използваните материали, 
цялостна визия за случва-
щото се на строежа, за 
външния и вътрешния облик 
на сградата, за подбора на 
екипа строители и спе-
циалисти – една цялостна 
концепция, която изисква 
умствени възможности, 
теоретични познания и 
практически опит. Точно 
тази благородна съзида-
телна професия аз избрах 
за себе си с ясното съзна-
ние, че едно момиче може 
да подчини този мъжки 
занаят и умения, като раз-
чита на своя творчески по-
глед, на своята вътрешна 
нагласа и на желанието си 
да се реализира в живота и 
да върви напред.“

Десетокласничката 

Маргарита Моллова от 

ПГАСГ „Арх. Камен Петков“, 

заела третото място в 

конкурса, цитира в своето 

есе Дейвид Рокуел: 

,,Всеки проект е подходяща 
възможност да учиш, разре-
шиш проблеми и предизви-
кателства, да изобретяваш 
и преоткриваш”, 

като казва, че това е 

любимият й девиз. „Защо 
ми е любим, ли? Сигурна 
съм, че всеки един строи-
тел осъзнава тази мисъл, 
дори и я чувства“, поясня-

ва тя. Моллова също е из-

брала да пише по темата 

„Пътят, който води към 

достойната професия на 

строителя“.

„Дори на 16, аз вече 
знам по какъв път съм 
тръгнала. Да, избрах пътя 
на строителя. Много хора 
ми казват, че е труден и 
че трябва да се откажа, а 
други ми казват, че не си 
заслужава всичкият този 
труд. Но аз не се отказвам, 
продължавам към целта си, 
защото всеки един човек 
иска да види собственото 
си дело. Някой ден и аз ис-
кам да видя собствената 
си сграда, построена с 
много мисли, пот на чело-
то, труд и знания, които са 
ми помогнали да премина 
славния път към професи-
ята на строителя. Да ме 
хваща страх всеки път, че 
не съм пресметнала някое 
стълбищно рамо както 
трябва или че съм проек-
тирала някоя стая по-мал-
ка, отколкото трябва да 
е. А дотогава мога само 
да се уча от грешките си, 
да взема един лист и мо-
лив и да изрисувам пътя си 
към успеха“, споделя още в 

текста си десетокласнич-

ката.

На първо място се класираха две момичета от ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – Ива Киманова от X клас и Елена Галева от XII клас. 

Снимки авторът
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Обектите заработиха на патронния празник на училището, уважен от 
министър Росен Желязков и председателя на УС на АПИ Георги Терзийски 

Георги Сотиров

Академичната общ-

ност на Висшето транс-

портно училище „Тодор 

Каблешков”  отбеляза 

тържествено своя па-

тронен празник – 169 

години от рождението 

на Тодор Каблешков – 

легендарен революцио-

нер и светла личност в 

пантеона на безсмърт-

ните български герои. 

Сред официалните гос-

ти бяха министърът на 

транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията Росен Же-

лязков и председателят 

на УС на Агенция „Път-

на инфраструктура“ Ге-

орги Терзийски, доц. д-р 

Николай Цонков, член на 

парламентарната Ко-

мисия по образование-

то и науката, Михаил 

Златанов, началник на 

кабинета на министъра 

на вътрешните работи, 

Георги Илиев, кмет на 

столичния район „Сла-

тина“, председателят 

на Института за път-

на безопасност Богдан 

Милчев, Виолета Божи-

лова, представител на 

Каблешковия род и зам.-

председател на сдруже-

ние „Тодор Каблешков”. 

На тържеството в пре-

пълнената с гости зала 

„Юбилейна” присъстваха 

дългогодишни партньори 

на ВТУ – представители 

на транспортни фирми и 

организации, членове на 

клуба на офицерите от 

запаса и резерва от ВМТ 

и ВТУ, студенти, препо-

даватели, възпитаници 

на училището и много 

други.

Ре к торъ т  н а  ВТ У 

проф. д-р инж.-икон. Да-

ниела Тодорова поздрави 

всички и припомни, че 

в историята със злат-

ни букви е записан едва 

25-годишният житей-

ски път на младия коп-

ривщенски възрожденец 

Тодор Каблешков – герой 

от Априлската епопея, 

радетел за духовното 

извисяване на българския 

народ. „Той е един от пи-

онерите на железопът-

ното дело в България, 

който отначало като 

телеграфист,  а  след 

това и като началник-

гара Белово умело е съ-

четавал професионалния 

си път с революционна-

та дейност“, добави тя. 

Проф. Тодорова от-

чете, че 2019 г. е била 

много  ползотворна  и 

успешна за ВТУ. „Прове-

дохме интересни науч-

ни конференции, срещи 

с партньори на нацио-

нално и международно 

равнище. Всичко това 

беше свързано с усъвър-

шенстването на учеб-

ния процес и подготовка 

на нашите студенти за 

бъдещото им професио-

нално развитие в систе-

мата на транспорта и 

транспортното строи-

телство“, завърши проф. 

Даниела Тодорова.

Министър Росен Же-

лязков заяви, че ВТУ от 

учебно заведение, което 

сега се занимава с же-

лезници, осигурителни 

инсталации, транспорт-

но строителство и т.н., 

скоро във фокуса му ще 

бъдат изкуственият ин-

телект и автономните 

превозни средства. 

Председателят на УС 

на АПИ Георги Терзийски 

също приветства въз-

питаниците и гостите 

на ВТУ „Тодор Каблешков“ 

за патронния празник на 

училището. „Бих искал да 

изразя своя респект към 

ВТУ за постиженията, 

свързани с качеството 

на обучение, обновяване-

то на учебната база и за 

всички успехи в сферите 

на транспорта и пътна-

та безопасност“, каза 

Терзийски.

В рамките на офи-

циалната част на тър-

жеството  ректорът 

проф. Даниела Тодорова 

връчи почетни плакети 

и статуетки за заслуги 

на Росен Желязков, доц. 

Николай Цонков и Богдан 

Милчев. Наградите бяха 

дадени в знак на благо-

дарност за ползотвор-

ното сътрудничество 

и цялостната подкрепа, 

която оказват на ВТУ.

След края на търже-

ството пред паметника 

на Тодор Каблешков в 

кампуса бяха положени 

венци и цветя. В рам-

ките на празничния ден 

бяха открити две нови 

лаборатории към кате-

дра „Транспортна тех-

ника“ – по „Автомобилна 

техника“ и по „Техническа 

безопасност и екология“. 

Заработи и Учебен цен-

тър по „Пътна безопас-

ност“, изграден с под-

крепата на Института 

за пътна безопасност.

Снимка авторът

Десислава Бакърджиева 

Управляващият орган на 

Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен 

растеж 2014 – 2020“ („ОПНОИР 

2014 – 2020“) и Министерство-

то на образованието и науката 

сключиха договор за финанси-

ране на проект „Студентски 

практики - Фаза 2“. Бюджетът 

му е 46 000 000 лв., осигурен по 

Приоритетна ос 2 „Образование 

и учене през целия живот“ на 

„ ОПНОИР 2014 – 2020“, съфинан-

сирана от Европейския социа-

лен фонд. Срокът за изпълнение 

е 40 месеца.

Проектът цели осигуряване 

на подкрепа за допълнителна 

практическа подготовка на 

студенти в реална работна 

среда, която да подобри въз-

можностите на завършващи-

те висше образование за по-

успешна реализация на пазара 

на труда, както и създаване на 

условия за развитие на прак-

тически умения в областта, 

в която се обучават. С реали-

зирането му ще се допринесе 

и за формиране и укрепване на 

ефективни партньорски взаи-

моотношения между висшите 

училища и работодателите, 

както и ще бъде осигурена въз-

можност за обратна връзка от 

бизнеса към висшите училища 

за съответствието на съдър-

жанието на учебните планове 

и програми към нуждите на па-

зара на труда.

Проектът предвижда прио-

ритетно включване в практиче-

ско обучение на студенти в об-

ласти на висшето образование, 

като технически специалности, 

педагогически и природни нау-

ки, математика и информати-

ка. В него ще бъдат обхванати 

студенти от 43 висши училища, 

партньори по проекта, които 

ще бъдат включени в 44 000 

студентски практики.

Десислава 
Бакърджиева 

П р е з  2 0 2 0  г . 

страната ни ще се 

присъедини към Де-

кларацията за сътруд-

ничество между дър-

жавите членки на ЕС, 

които ще изграждат 

съвместно интегри-

рана квантова кому-

никационна инфра-

структура в Европа 

(EuroQCI). С решение 

на Министерството 

на науката и обра-

зованието Център 

за компетентност 

КВАЗАР е избран да 

представлява Бълга-

рия в инициативата 

за сътрудничество 

между страните от 

ЕС, които ще работят 

съвместно върху начи-

ните за изграждане на 

EuroQCI.

„ Присъ е ди н ява -

нето на България в 

EuroQCI ще позволи 

на страната ни да 

изгради и надстрои 

своята комуникацион-

на инфраструктура и 

информационни услу-

ги до квантово ниво 

чрез внедряване на 

квантови техноло-

гии за споделяне на 

секретни ключове 

в съществуващата 

национална система 

за киберсигурност“, 

посочва научният ръ-

ководител на Център 

КВАЗАР доц. Лъчезар 

Георгиев. „По този на-

чин ще бъде увеличен 

фокусът върху нара-

стващата нужда от 

сигурност в публич-

ния сектор, търсейки 

в същото време пъ-

тища за откриване 

на достъп до тази 

инфраструктура от 

страна на бизнеса и 

на индустрията“, до-

бавя той. От думите 

му става още ясно, че 

включването на стра-

ната ни в EuroQCI ще 

предостави на Бъл-

гария и уникалната 

възможност за из-

ползване на квантови 

технологии през евро-

пейски сателити.

До момента Де-

кларацията за сътруд-

ничество е подписана 

от  деветнадесет 

държави членки на 

ЕС. Всички те ще ра-

ботят както заедно, 

така и с Европейска-

та комисия, за да под-

готвят преди края на 

2020 г. план за дейст-

вие. Чрез него ще бъ-

дат проучени ползите 

и начините на изграж-

дането на квантово 

подсигурена комуни-

кационна инфраструк-

тура. Това ще даде 

възможност за опре-

деляне на технологич-

ните изисквания при 

разработване и внед-

ряване на тази инфра-

структура в целия ЕС, 

както и необходимото 

за целта финансиране. 

Планът ще се съсре-

доточи също така и 

върху по-нататъшно-

то развитие на ви-

сококачествени, кон-

курентни европейски 

квантови технологии 

в киберсигурността и 

тяхното интегриране 

в единна инфраструк-

тура, която да надгра-

ди цифровата автоно-

мия в Европа.
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Прогнозата е за зрял пазар с голям интензитет във всички сегменти и добра ликвидност

Десислава 
Бакърджиева

Пазарът на недвижи-

мите имоти отбеляза 

динамичен край на 2019 г. 

и силно начало на 2020 г. 

Това сочат обзорните 

анализи на водещи ком-

пании в сферата. Равно-

сметката за изминалата 

година е стабилен жили-

щен сегмент с повече ре-

ализирани продажби спря-

мо предходната, ръст на 

инвестициите в офиси и 

логистични обекти, не-

достиг на нови площи в 

търговските центрове и 

висока наемна активност, 

както и отрезвяване на 

пазара на луксозни имоти. 

Прогнозите са, че 2020 г. 

ще бъде много подобна на 

2019 г. – без съществена 

промяна в ценовите нива и 

с умерена инвестиционна 

активност.

Докладът на изп. ди-

ректор на Bulgarian Prop-

erties Полина Стойкова 

показва, че 

изминалата година е била 
изключителна за жилищ-
ния пазар в София.

Той се е характеризи-

рал със забавяне на тем-

повете на повишаване 

на цените в сравнение с 

предходните години, уве-

личение на обемите про-

дажби и по-добър баланс 

при търсенето и предла-

гането. Освен това пора-

ди задържането на ценови-

те нива и нарастването 

на доходите жилищата 

са станали по-достъпни. 

Влияние са оказали и лих-

вените проценти по ипо-

течните кредити, които 

са останали исторически 

на най-ниските си нива от 

около 3%. „Темпът на пови-

шаване на стойностите 

на имотите очаквано за-

тихна и на практика през 

2019 г. имаме непроменени 

цени на база реално склю-

чени сделки. В допълнение 

всички фактори, които 

влияят върху пазара, са 

със сериозно положително 

въздействие и резултати-

те от това са силен паза-

рен подем и положителни 

перспективи за развитие 

и през следващите години. 

Още в началото на 2020 г. 

имотният пазар в София 

превключи на по-висока 

скорост и тази тенденция 

се запазва и до момента”, 

е изводът на Полина Стой-

кова.

По  д умите  й  през 

2019 г. пазарът в столи-

цата за поредна година 

е движен от местното 

търсене, докато чужде-

нците са се съсредоточи-

ли върху основните курор-

ти в страната. По нейни 

наблюдения в големите 

градове най-много са се 

купували жилища в сгради 

ново строителство. „По-

добни здания се радваха на 

много силен интерес през 

цялата 2019 г., като той 

дори надвиши този от пре-

дходните години. Новото 

строителство вече със-

тавлява 90% от сключе-

ните сделки“, коментира 

Полина Стойкова. Тя под-

чертава, че издадените 

разрешителни за строеж 

на жилищни сгради в Со-

фия през миналата годи-

на за първите 9 месеца 

остават на същите нива 

от 2018 г., като разликата 

е в това, че през 2019 г. 

сградите са с около 10% 

повече жилища в тях и с 

по-голяма застроена площ 

с около 8,5%. „Това е значи-

телно успокоение на тем-

па на нарастване на фона 

на увеличаването на ново-

издадените разрешителни 

с 26% през 2018 г., така че 

и от страна на предлага-

нето имаме стабилизация 

на постигнатите нива“, 

пояснява тя.

По отношение на тър-

сенето Стойкова отчита 

още засилен интерес на 

българските купувачи към 

ваканционни апартаменти 

в планинските и морските 

курорти, които са на из-

ключително атрактивни 

цени, започващи от нива 

около и под 10 000 евро. 

„Не липсва интерес и към 

селски къщи за по-спокоен 

и природосъобразен живот 

или отдих в свободното 

време“, добавя изп. дирек-

тор. 

Данните на компани-

ята сочат, че цените в 

София на база сключени 

сделки остават без изме-

нение спрямо предходната 

година. Например средна-

та стойност на продаде-

ните жилища в столицата 

през 3-тото тримесечие 

на 2019 г. е 1088 евро/

кв. м при 1090 евро/кв. м 

за същия период на 2018 г. 

Средната крайна покупна 

цена на жилищата в София 

е 89 307 евро при 86 260 

евро за същия период на 

2018 г. По статистика на 

Bulgarian Properties през 

последните няколко години 

средната покупна цена се 

движи около 90 000 евро с 

изменения около тази сума 

в зависимост какъв тип 

жилища преобладават в 

покупките през даденото 

тримесечие. Регистри-

раните средните цени в 

най-популярните столич-

ни квартали през 3-тото 

тримесечие на 2019 г. са: 

„Банишора“ – 985 евро/

кв. м, „Манастирски ли-

вади“ – 1042 евро/кв. м, 

„Витоша“ – 990 евро/кв. м, 

„Кръстова вада“ – 1308 

евро/кв. м, „Дианабад“ – 

1296 евро/кв. м, „Люлин 2“ 

– 688 евро/кв. м.

„Развитието на нови-

те проекти продължи от 

там, където беше спряло 

преди 10 години, а именно 

в районите по Южната 

дъга на Софийския около-

връстен път. И в сегаш-

ния цикъл на подем те бяха 

първите, които привляко-

ха интереса на купувачи-

те. Заедно с това тече 

и процес на подобряване 

на инфраструктурата и 

на наличните удобства 

и услуги в тях. Колкото 

и минуси да имаха квар-

тали като „Манастирски 

ливади“, „Витоша“ и други, 

безспорен факт е, че те са 

ситуирани на юг, близо до 

Витоша, до центъра и до 

основни точки от града и 

поради тези причини от-

ново заемат топ позиции 

в търсенето на купувачи-

те, а с времето и средата 

им се подобрява. От друга 

страна, има и по-засилен 

инвестиционен интерес 

към северните и запад-

ните квартали, където 

метрото дава значителни 

предимства, има налич-

ни терени с огромен по-

тенциал за развитие на 

нови проекти. Това води 

до по-голяма склонност 

на купувачите да преос-

мислят търсенето си, да 

разглеждат все по-широк 

периметър, да дават шанс 

на нови райони с по-ниски 

цени на имотите“, споделя 

Полина Стойкова. Тя доба-

вя, че другото интересно 

е, че намалява срокът за 

продажба на жилищата. 

„Тази тенденция показва 

устойчиво и ритмично аб-

сорбиране на предлагане-

то, а това говори за пазар, 

който все още е далече 

от насищането“, пояснява 

експертът.

Перспективи за 2020 г.

П р о г н о з а т а  н а 

Bulgarian Properties е за 

продължаващ подем на 

имотния пазар и през тази 

година при запазване на 

икономическия растеж, 

на ниските нива на безра-

ботица, достъпните лих-

вени проценти по креди-

тите и повишаването на 

доходите. Според Полина 

Стойкова 2020 г. няма да 

се различава съществено 

от 2019 г., като тя очак-

ва минимални изменения 

на цените, голяма актив-

ност и обем от сделки. 

„Ще станем свидетели на 

зрял имотен пазар с голям 

интензитет във всички 

пазарни сегменти и до-

бра ликвидност. Ще про-

дължи да има значително 

разнообразие и отлично 

предлагане на всякакви 

видове имоти на отлични 

цени. Ще се появи по-го-

лямо предлагане на имоти 

ново строителство на 

вторичен пазар във вече 

завършени сгради. Заедно 

с това ще има отличен из-

бор от сгради в различен 

етап на изграждане. Осо-

бено добри възможности 

ще се открият за покупка 

на имот на морето, къде-

то се предлагат недвижи-

мости, подходящи за всеки 

вкус и бюджет“, убедена е 

тя. 

Стойкова добавя, че 

лихвените проценти по 

кредитите по принцип са 

основният двигател на 

развитието на имотния 

пазар, но поради тяхното 

почти изчерпано движе-

ние надолу в бъдеще все 

по-силно влияние ще запо-

чнат да оказват другите 

макрофактори и най-вече 

факторите от пазара на 

труда и демографските 

процеси, свързани с въ-

трешната трудова миг-

рация. „Тенденцията е до-

ходите на населението да 

продължат да нарастват 

поради конвергенцията 

с европейските доходи и 

нуждата от квалифицира-

на работна ръка, следова-

телно по-голямо внимание 

трябва да се обръща на 

безработицата. Повише-

нието й от сегашните ре-

кордно ниски нива ще даде 

ранен сигнал за обръщане 

на тенденциите на им-

отния пазар. Засега това 

изглежда като далечна 

перспектива, но следва да 

се наблюдава внимателно 

като процес“, посочва още 

Полина Стойкова. 

Умерени очаквания за 

инвестиционна активност 

и доминиращи позиции на 

местните купувачи имат 

експертите от Cushman & 

Wakefield Forton за 

пазара на бизнес имоти 
през 2020 г. 

Тенденцията е продъл-

жение на 2019 г., през коя-

то са отбелязани 75% спад 

на сделките с бизнес имо-

ти спрямо 2018 г., показва 

статистиката на консул-

тантската компания. По 

предварителни данни към 

декември м.г. са приклю-

чени инвестиционни про-

дажби на офисни, търгов-

ски, индустриални площи и 

хотели на обща стойност 

146 млн. евро. „Ако се до-

бавят и покупките на пар-

цели за строителство на 

бизнес площи, пазарът 

Снимки в. „Строител“
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доближава 200 млн. евро. 

Сделките за строителни 

терени са били около 1/4 

от този обем, което е ин-

дикатор за продължаваща 

строителна активност“, 

посочват специалистите. 

Те считат, че като цяло 

2019 г. е отбелязала едно 

от най-слабите предста-

вяния на инвестиционния 

пазар на бизнес имоти за 

последните 7 години, и до-

бавят, че единствената 

по-слаба е 2013 г.

„Като се има предвид 

стабилната икономическа 

перспектива пред Бълга-

рия и благоприятните ус-

ловия за финансиране, има 

предпоставки за добра ин-

вестиционна активност. 

От друга страна пазарът 

на бизнес имоти продъл-

жава да страда от ниска 

ликвидност, слабо пред-

лагане на добър инвести-

ционен продукт и нере-

алистични очаквания на 

продавачите“, коментира 

Михаела Лашова, управля-

ващ партньор в CW Forton.

Статистиката на 

компанията показва, че 

през 2019 г. най-добре 

представените сегменти 

от гледна точка на при-

добивания на доходонос-

ни активи са хотелите и 

офис площите. Очаквани-

ята са и през 2020 г. те 

да запазят потенциала си 

за сделки, предвид завърш-

ването на нови висок клас 

проекти. Според Явор Кос-

тов, мениджър „Капита-

лови пазари“ в CW Forton, 

силна тенденция остават 

и придобиванията на биз-

нес имоти с потенциал за 

подобрения и бъдещо раз-

витие. „Подобни сделки са 

приоритет на местни ку-

пувачи или такива, които 

вече присъстват на паза-

ра и се ориентират добре 

във възможностите му. 

Тази група инвеститори 

ще продължат активно 

да търсят възможности 

за нови придобивания през 

2020 г.“, пояснява още той. 

В анализа на компания-

та се посочва, че 

предлагането на офис 
площи продължава да 
нараства със стабилни 
темпове, 

като прогнозите са 

през 2020 г. да бъдат за-

вършени приблизително 

160 000 кв. м нови прос-

транства. Сред ключови-

те проекти, въведени в 

експлоатация през 2019 г., 

са първите две сгради 

от Garitage Park, Advance 

Business Center, втората 

част на Adora Business 

Center, а през 2020 г. се 

очаква да приключи стро-

ителството на нови сгра-

ди от Garitage park, също 

Balkan Business Center, 

Sofia Tech One и др. 

Професионалистите 

считат, че търсенето на 

площи под наем ще оста-

не стабилно, като през 

2020 г. обемът на отда-

дените офиси в София ще 

се движи около 150-160 000 

кв. м годишно, т.е. около 

средните нива за послед-

ните 5 г. „Предвиждания-

та ни са ръстът на пред-

лагането да доведе до 

по-отчетлива сегмента-

ция на наемните цени и до 

увеличаване на свободни-

те площи в по-ниския клас 

сгради. Собствениците на 

имоти със забележки към 

локацията или качество-

то на площите ще трябва 

да са ценово по-гъвкави, 

за да привлекат или за-

държат наематели“, смя-

та Станимира Пашова, 

мениджър „Офис площи“ в 

CW Forton.

Към края на 2019 г. 

офертните наемни цени 

са били в диапазона 12-14 

евро/кв. м за първокласни 

площи на големите буле-

варди, а за единични клас А 

сгради в центъра на Со-

фия са достигали 15 евро/

кв. м. Средният дял на 

свободните площи за клас 

А и B офиси се е движил в 

рамките на 9-9,5%, като 

тенденцията за 2020 г. е 

той да надмине 10%.

Ограниченото предла-

гане на нови

търговски площи

и високата наемна ак-

тивност през 2019 г. са 

довели до плавен ръст на 

наемните цени в шопинг 

центровете и на ключо-

вите търговски улици в 

София. Такъв е изводът 

на CW Forton за сегмента, 

като очакванията са този 

процес да продължи и през 

2020 г. По наблюдения на 

експертите за по-висока-

та от обичайната наемна 

активност през 2019 г. е 

допринесло стъпването на 

нови марки заедно с раз-

растването на много от 

вече присъстващите на 

пазара търговци. Усвоява-

нето на свободните пло-

щи в моловете е довело до 

намаление на дела на неза-

етите обекти в тях, като 

към края на 2019 г. той е 

около 5% при 9% година 

по-рано. Наемните цени на 

100-150 кв. м първокласна 

търговска площ в шопинг 

център в София са дости-

гнали 39 евро/кв. м.

Прогнозата за 2020 г. 

е пазарът да бъде движен 

по-скоро от реструктури-

ране и оптимизиране на 

миксовете в работещите 

търговски центрове. От-

криване на нови молове в 

София и в големите градо-

ве не се очаква.

Изследването на кон-

султантите от CW Forton 

за 

индустриалните имоти 
през 2019 г. показва

активен пазар, който е 

довел до ръст на инвести-

циите в логистични площи 

за отдаване под наем. По 

информация на компания-

та над 50% от строящите 

се към момента проекти 

в района на София нямат 

договорен ползвател и са 

предназначени за отда-

ване на свободния пазар. 

По предварителни данни 

общо предвидените за 

завършване индустриал-

ни площи в столицата и 

близките индустриални 

зони са близо 146 000 кв. м. 

През 2019 г. общата им 

площ е възлизала на около 

230 000 кв. м. 

„Изминалата година 

като цяло се отличава-

ше с висока активност в 

придобиването на парце-

ли и развитието на нови 

проекти в индустриалния 

сегмент. Тази тенденция 

продължава и през 2020 г., 

поддържана от разраства-

нето на сектори, като 

логистиката, куриерски-

те услуги и търговията“, 

обобщава Жоро Ангелов, 

мениджър „Индустриални 

имоти и развитие на пар-

цели“ в CW Forton.

От доклада става ясно 

още, че най-активно раз-

растващите се зони край 

София остават тези око-

ло Равно поле и Елин Пе-

лин, както и Икономическа 

зона „София – Божурище”. 

Районът около Национа-

лен индустриален парк 

„Хемус” („Кремиковци“) и 

терените около мест-

ността Голяма локва до 

бул. „Ботевградско шосе“ 

и Софийския околовръс-

тен път също се посоч-

ват от анализаторите 

като територии с голям 

потенциал за развитие на 

нови проекти. В старите 

индустриални зони в рам-

ките на града, като гара 

„Искър“, Военна рампа и 

„Илиянци“, също има при-

мери за ново строител-

ство на вътрешноградска 

логистика и преструкту-

риране на имоти.

„Наемните цени за мо-

мента не дават индикации 

за ръст, като остават в 

рамките на 3,8 евро/кв. м 

за големи проекти (над 

10 000 кв. м) и 4-4,2 евро/

кв. м за средно големи 

пространства. Делът на 

свободните площи в сег-

мента остава в рамките 

на 2-3%“, посочват още от 

CW Forton.

Отрезвяването на пазара 
на луксозни имоти е факт. 

Такъв е основният из-

вод от годишния анализ 

компанията за луксоз-

ни имоти Unique Estates. 

„След еуфоричния пери-

од на пазара през пре-

дходната година 2019 г. 

донесе отрезвяване на 

продавачите и значимо 

преосмисляне на ценови-

те нива в луксозния сег-

мент. Още в началото на 

2019 г. отчетохме застой 

при надценените оферти 

и първи признаци на спад 

на цените на фона на на-

растващото предлагане 

на нови имоти. В следва-

щите месеци - в резултат 

на корекциите в офертни-

те цени, пазарът на висок 

клас имоти регистрира 

нарастваща активност 

и при покупките, и при 

наемите“, поясняват екс-

пертите и добавят, че 

ако през 2018 г. преобла-

дават отстъпките до 5%, 

то през миналата година 

купувачите успяват да до-

говорят до 12% понижение 

на офертната цена.

Понижението в цените 

на луксозните имоти, ре-

гистрирано през първата 

половина на 2019 г., е заба-

вило темпа си през есен-

ните месеци. Корекции в 

офертите е имало най-

често при недвижимос-

ти от сегмента в стари 

сгради и тези, които не 

са отговаряли на високи-

те изисквания на купува-

чите, докато луксозните 

жилища в новопостроени 

обекти или след основен 

ремонт здания са поддър-

жали стабилни цени. „През 

2019 г. офертите са много 

по-близки до реалните па-

зарни стойности. Промя-

ната в цените не бива да 

се приема като спад, а по-

скоро като актуализация 

спрямо текущото пазарно 

състояние“, коментира 

Весела Илиева, управля-

ващ партньор в Unique 

Estates.

В доклада на компани-

ята се посочва, че тради-

ционно най-много сделки 

са регистрирани в цен-

тралната част на София 

и района на Докторски па-

метник, както и в елитни 

квартали като „Лозенец“. 

Привлекателни за купу-

вачите на ново строи-

телство са били южните 

райони – „Кръстова вада“ 

и „Манастирски ливади“, 

където по протежение на 

бул. „България“ има затво-

рени комплекси с високо 

качество на строител-

ството и средата. Про-

дажните цени за луксозен 

и напълно завършен и обза-

веден имот са достигали 

и над 2000 евро/кв. м, дока-

то средните за висок клас 

имоти нива в останалите 

части от кварталите са 

се движели около 1400-1500 

евро/кв. м. 

Пазарът на наеми на 

луксозни имоти също е 

отбелязал относително 

висока активност през 

2019 г. – ръст от близо 

10% спрямо 2018 г. „Уни-

версално при наемите най-

голям е интересът към 

най-високия и най-ниския 

ценови сегмент. В общия 

случай жилищата сре-

ден клас – с между 500 и 

1000 евро за отдаване, се 

търсят по-слабо. В също-

то време именно в тази 

категория предлагането 

е значително, като една 

от причините за ръста на 

офертите е преориенти-

рането на много собстве-

ници от краткосрочни към 

дългосрочни наеми“, отбе-

лязват от Unique Estates и 

допълват, че силно е тър-

сенето на апартаменти и 

къщи под наем в затворе-

ни комплекси в София.

От компанията смя-

тат, че през 2020 г. це-

ните ще се задържат 

стабилни около нивата, 

регистрирани през 2019 г., 

а активността на сделки-

те ще бележи нов, макар 

и умерен ръст. За про-

давачите и купувачите 

прогнозата е да имат от-

носително идентични оч-

аквания и това да доведе 

до скъсяване на периода 

за сключване на сделка. 

От Unique Estates пред-

виждат още най-интерес-

ни за клиентите да бъдат 

модерните апартаменти 

с акцент върху функцио-

налността и изчистения 

дизайн.

През 2019 г. високата 

активност в луксозния 

сегмент се е задържала 

и на световните паза-

ри, показват данните на 

Luxury Portfolio International. 

Експертите посочват, че 

в момента най-горещите 

точки са Монако, Париж, 

Лондон, Ню Йорк, Френс-

ката Ривиера, Холивуд, Лос 

Анджелис и Сингапур. За 

следващите няколко години 

специалистите са убедени, 

че бум ще има във високия 

клас имоти в Азия. 
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Инж. Ангел Жиланов, кмет на общината: 

Георги Сотиров

Инж. Жиланов, сре-
щаме се на един от най-
светлите празници - Бо-
гоявление, затова ще 
започна нашия разговор 
с нещо, с което Вашата 
община пряко се свързва 
в последно време - стро-
ителството на първия 
Църковен център за реха-
билитация и интеграция, 
който се финансира чрез 
ДФ „Земеделие“.

Честита Нова година 

на екипа на в. „Строител“! 

Наистина започна изграж-

дането на първия у нас 

църковен център за реха-

билитация и интеграция, 

който ще се помещава в 

двора на нашата църква. 

Той ще може да приема 

около 30 деца и възраст-

ни със специални потреб-

ности. Проектът е за 

около 2 млн. лв. Част от 

сумата е по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР). Остана-

лото е събрано с даре-

ния от сдружение „Света 

Богородица”. В състава 

му влизат членовете на 

църковното настоятел-

ство на храма „Успение 

Богородично“ ,  а  пред-

седател е енорийският 

свещеник отец Серафим 

Янев. Законодателство-

то в България дава добри 

възможности църквата 

да развива социална дей-

ност, а и уставът на БПЦ 

позволява един енорийски 

храм да се регистрира 

като доставчик на соци-

ални услуги. Центърът 

ще бъде снабден с най-до-

брото и съвременно обо-

рудване за рехабилитация 

на деца с увреждания. Той 

ще разполага и с модерна 

зала за работа с аутисти. 

Финансова подкрепа ще 

оказва и социалното ми-

нистерство. 

От една година в на-

шата община успешно 

функционира друга по-

добна институция, която 

работи с помощта на Ми-

нистерството на труда и 

социалната политика. Там 

се грижим за хора, прека-

рали инсулти и инфаркти, 

и за деца с увреждания. 

При капацитет 20 души в 

момента имаме записани 

100 човека.

Да преминем към про-
зата на деня. Регистри-
раното в общината на-
селение е под 6000 души, 
но реално в селата и ви-
лните зони живеят по-
стоянно към 20 000. Как 
ще коментирате това?

Голям проблем! Държа-

вата ни отпуска бюджет 

на базата на населението 

с постоянен адрес. И със 

средствата за 6000 души 

ние трябва да се грижим 

за над три пъти повече 

хора. Принципно нямам 

нищо против всички, кои-

то избират да са при нас 

- на чист въздух, в една 

приветлива зелена среда 

с бърз достъп до столи-

цата, без замърсители, 

с развито биоземеделие. 

Но е сложно за местната 

власт, защото ние трябва 

да развиваме инфраструк-

тура, да поддържаме пъ-

тища, детски площадки, 

водопровод и прочие за 

20 000. Също и да изхвър-

ляме отпадъци, да се гри-

жим за безаварийността 

на електропреносната 

мрежа. Да не говорим за 

натовареността на об-

щинската администра-

ция във връзка със сери-

озното строителство 

в големите вилни зони, 

с изискуемите докумен-

ти и прочие. Няма как да 

стане. И всичко това е, 

защото хората си правят 

тяхната сметка – да си 

остават на паспорт со-

фиянци. 

Но това ново стро-
ителство променя ви-
зията на общината към 
по-добро?

Това също е вярно. Има 

тенденция развитието 

да се случва с ускорени 

темпове. Твърдото наме-

рение на моя екип обаче е 

регионът да се превръща 

постепенно в екообщина. 

И работим това да ста-

не начин на мислене, да 

се наложи като стил на 

живот. При нас няма за-

мърсяващи производства. 

Хората усещат, че отно-

шението към природата 

е издигнато в ранг на жи-

тейска философия. Имаме 

седем фирми, които се 

занимават с биопроизвод-

ства, така че при цялото 

напрежение около мръсния 

въздух, питейната вода и 

задръстванията по пъти-

щата ние в Горна Малина 

- само на ръка разстояние 

от София, предлагаме 

 оазис, едно много различ-

но място за живеене. За 

нас от първостепенно 

значение е чистата земя, 

която ни храни, вкусната 

вода, която пием, прекрас-

ният въздух, който диша-

ме. 

Имате ли затрудне-

ния с питейната вода?
Актуалният за стра-

ната проблем не стои 

на дневен ред при нас, а 

неразбориите във водния 

сектор компенсираме с 

отговорно отношение и 

заделяне на средства от 

местния бюджет. И за мо-

мента поддържаме ниво-

то, което удовлетворява 

нашите съграждани. Има-

ме добри източници, като 

в седем от населените 

места водата стига до 

къщите по гравитачен 

път, а в останалите села 

е чрез помпени станции. 

Нямаме язовир,  чиято 

вода да се използва за пи-

тейни нужди. На наша те-

ритория извира р. Бебреш, 

която пълни яз. „Бебреш“. 

Оттук се захранва и част 

от съседната община 

Мирково.

В снежния сезон сме, 
а някои от Вашите 13 
села са в планината. Как 
стои въпросът със зим-
ното поддържане?

Непременно искам да 

кажа, че тази година има-

ме повече средства за 

поддържане на пътищата 

и смятам, че те ще бъдат 

достатъчни. Фирмата, 

която е избрана, разпо-

лага с техника за работа 

при зимни условия. Хората 

й са професионалисти и 

при контрол и съдействие 

от наша страна нещата 

ще се получат. Не трябва 

да забравяме, че географ-

ското ни разположение 

между южните входове на 

старопланинските прохо-

ди Арабаконак и Витиня, 

северните разклонения 

на Ихтиманска Средна 

гора и източния край на 

Софийската котловина 

предполага и сурова зима.

В селата е различ-

но - при тези, които са 

в ниското и по-близо до 

столицата, определено 

личи по-висок стандарт, 

като при тях и новото 

строителство бележи 

определен ръст. В по-от-

далечените в планината 

са останали малко хора, 

повечето възрастни и с 

ниски доходи, но такъв 

е животът. Затова ние 

открихме собствен меди-

цински център, направи-

хме Център за социална 

рехабилитация и закупи-

хме собствена линейка за 

общината. Тя е модерна 

машина и смея да твър-

дя, че дори Университет-

ската болница „Лозенец“, 

която е многопрофилно 

лечебно заведение, спе-

циализирано в уникални за 

страната диагностично-

лечебни дейности, няма 

такава кола. 

Няколко думи за об-
щинската образовател-
на инфраструктура? 
От кабинета Ви добре 
се вижда сградата на 
гимназията с нейната 
чудесна фасада.

Училищното дело в 

Горна Малина води нача-

лото си от 1865 г. За ос-

новател и пръв даскал тук 

се смята свещеник Бог-

дан Стоилов (поп Богдан). 

Една стая от неговия дом 

се е ползвала като класна. 

Днес целта в нашето 

средно училище е наред с 

образованието и солидно-

то езиково обучение (ан-

глийски, немски и руски 

език) учениците да полу-

чат базисна и специали-

зирана подготовка, която 

да им дава възможност 

да работят във фирмите 

като ръководни специали-

сти и да са носители на 

нова култура на управле-

ние и поведение. Гимназия-

та е средищна, в нея учат 

деца от 10 от нашите 

села, но демографският 

проблем е неизбежното 

зло и на нашата географ-

Снимки авторът

Сградата на общинската администрация
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ска ширина. Защо казвам 

всичко това? Защото 

финансирането е на база 

„бройки“ ученици, а те не-

прекъснато намаляват. И 

особено в малките, основ-

ните училища, средства-

та постоянно не дости-

гат, независимо че ние 

всячески се опитваме да 

помагаме. Сега например 

имаме голям проблем с 

отоплението на училище-

то в с. Априлово…

Понеже отворихте 
дума за отоплението. 
Преди години споделяхте 
идея за слънчеви панели 
на общинските сгради, 
вкл.  спортната зала 
„Арена Горна Малина“, 
СОУ, ОДЗ и т.н.

Това е един добър ва-

риант като решение на 

проблемите с отопле-

нието на обществените 

сгради, а сигурно и не 

само за тях. До ниво „пре-

динвестиционно проуч-

ване“ всичко е направено 

и на дневен ред е да на-

мерим средства. Според 

насоките за намаляване 

на въглеродните емисии 

смятам, че проектът ще 

се реализира, но без външ-

но финансиране това няма 

как да се случи.

Под външно финан-
сиране вероятно имате 
предвид европейско? 
Притежава ли Вашата 
малка община админи-
стративен капацитет 
за работата по опера-
тивните програми.

След един мандат, в 

който нямахме никакви 

проекти, едва в неговия 

край подписахме доку-

ментите за два по ПРСР. 

Единият е за строител-

ство и конструктивно 

укрепване на детската 

градина в Горна Малина, 

а вторият е за пътната 

мрежа. В четири села ще 

реконструираме по една 

улица. Това, както се до-

сещате, е много малко за 

всичките ни 14 населени 

места, но поетапно се 

надявам да вървим на-

пред. А що се отнася да 

административния капа-

цитет на нашите служи-

тели, трябва да кажа, че в 

първия програмен период 

реализирахме 17 проекта 

по различните оператив-

ни програми. Проблемът 

беше в недопускането 

на малките общини да 

се състезават за финан-

сиране в периода 2014 – 

2020, защото средства-

та бяха пренасочени към 

големите градове.

Горд съм със строи-

телството на съоръжения 

за предварително трети-

ране и компостиране на 

битови отпадъци, което 

беше съвместна инициа-

тива с община Елин Пе-

лин. Проектът е за малко 

над 9 млн. лв. На нашата 

територия е и Регионал-

ното депо за твърди би-

тови отпадъци, където 

предстои изграждането 

на нови клетки. 

На изхода на Горна 
Малина има един мно-
го добре саниран блок, 
вероятно по Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради.

Не е тайна, че големи-

те пари се насочваха към 

определени общини, които 

имаха сгради с повече от 

36 апартамента, а при 

нас е само една такава и 

както виждате, тя сега 

изглежда много добре, хо-

рата са доволни. 

Блокът е в района на 

нашия прекрасен спортен 

комплекс, където се пред-

вижда развитие на база-

та, най-вече легловата. 

Надяваме се на рестарт 

на хотел за около 140 лег-

ла до съоръженията. Има-

ме и още един проект за 

хотел до прочутия хидро-

парк „Вятърните мелни-

ци“, който ще е отлична 

локация за столичани и 

идеален за конгресен ту-

ризъм, а и за ползващите 

автомагистралите „Хе-

мус“ и „Тракия“. 

А във връзка с енер-

гийната ефективност и 

свързаните с това поня-

тие инициативи имаме 

идея да направим фото-

волтаичен парк, след като 

се преборим с дългите 

процедури за такъв вид 

строителство. Трябва да 

променим ОУП на общи-

ната за терена, който 

сега е общинско пасище. 

По Норвежката програма 

ще кандидатстваме за 

обновяване на уличното 

осветление. В края на 

миналата година деле-

гация от Изследовател-

ския институт „Телемарк“ 

беше на посещение в на-

шата община във връзка 

с проекта „Растеж чрез 

активизиране на мест-

ния потенциал – GALOP“ 

на НСОРБ и Норвежката 

асоциация на местните и 

регионални власти. Те ще 

участват в практическо-

то изпълнение, като ще 

се работи и за реализация 

на наши идеи в об ласт-

та на туристическото 

предлагане, енергийната 

ефективност, социални-

те дейности и прочие.

Всичко  дотук  е  и 
част от управленската 
програма, с която спече-
лихте втория управлен-
ски мандат.

Ще го кажа по друг 

начин – всичко, което 

сме започнали или искаме 

да започнем, трябва да 

го завършим. И понеже в 

общината се познаваме, 

хората знаят, че онова, 

което са поискали от кме-

та Жиланов, ще стане, и 

то по-най-добрия начин. 

Без никакви компромиси 

по отношение на околна-

та среда, на енергийната 

ефективност, на грижата 

за децата и възрастните. 

С други думи – искаме да 

осигурим ново качество 

на живот в общината. 

Правим го по няколко на-

чина – единият е, като 

налагаме изискванията за 

„зелена община“, другият 

е, като стимулираме ново-

то строителство основ-

но на еднофамилни къщи, 

третото е социалното 

подпомагане, четвъртото, 

петото, шестото – с от-

ворено сърце и душа към 

проблемите на хората.

А иначе „зелената об-

щина“ наистина ще става 

все по-зелена. Все по-при-

влекателна за живеене и 

по-перспективна. Затова 

и намеренията на хората 

към закупуването на имо-

ти и ново строителство 

непрекъснато нарастват. 

Расте и броят на строи-

телните разрешения. Раз-

бира се, ние все още сме 

длъжници на жителите ни 

по отношение на инфра-

структурата, имаме и 

проект за ремонт на най-

големия язовир на наша 

територия край с. Долно 

Камарци, който ще ста-

не едно добро място за 

риболов и краткотраен 

отдих на хората. Същото 

се надявам да се случи и с 

язовира край с. Белопопци. 

Технологичният парк 
май остава само една 
голяма идея, или не съм 
прав?

Направили сме всичко 

необходимо, преотреден е 

терен и предлагането му 

на бъдещи инвеститори 

предстои. Той е с добра 

локация, завършена инфра-

структура и прочие. Това, 

което бави постепенното 

му изпълване с живот, е 

липсата на работна ръка. 

Но аз съм оптимист, че 

ни очакват много добри 

неща след завършването 

на третата линия на ме-

трото, от чийто край до 

нашия общински център 

ще има не повече от 15 

минути път, и още пове-

че след изграждането на 

крайградска железница 

до нашето Долно Камар-

ци, по подобие на тази 

до Банкя… В този район 

имаме две огромни вилни 

зони с над 1200 застроени 

парцела! 

Определят Ви, инж. 
Жиланов, като „политик 
с най-голямо внимание 
към българската приро-
да“. Така ли се усещате и 
Вие?

Вероятно са прави, в 

политическите ми и дру-

гите действия винаги 

има мисъл за природа-

та. Но бих искал да кажа 

нещо хубаво и за българ-

ските строители, тези, 

които променят визията 

на държавата. Това са 

хора, страдащи в своя-

та професия и бизнес от 

липсата на квалифицира-

на работна ръка, които 

въпреки това работят. 

Те ни осигуряват непо-

знато допреди двайсе-

тина години качество на 

живот, строят училища, 

детски градини, магис-

трали… Има за какво да 

им пожелая здраве и нови 

обекти!

Единственият саниран по 
НПЕЕМЖС блок в града

Обновена детска площадка за най-малките жители на общината

Спортната зала „Арена Горна Малина” е сред най-големите придобивки
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Приоритетни за изпълнение са обектите от пътната инфраструктура
Страницата подготви 
Елица Илчева

Зa 2020 г. oбщинa Плoвдив 

щe paзпoлaгa c бюджeт в paз-

мep нa 343 251 699 лв. От тяx 

186 млн. лв. ca дeлегиpaнитe oт 

дъpжaвaтa, a ocтaнaлитe ще 

ca oт пpиxoди oт мecтни дa-

нъци и тaкcи. „Oбpaзoвaниeтo 

и пoдoбpявaнeто нa гpaдcкaтa 

cpeдa и на тpaфикa ca глав-

ните пpиopитeти и към тяx 

е наcoчeна ocнoвнa чacт oт 

cpeдcтвaтa“, oбяви кмeтът 

Здpaвкo Димитpoв.

85 млн. лв. ca oпpeдeлeни зa 

кaпитaлoви paзxoди в макро-

рамката, но в тяx влизaт и 51 

млн. лв., осигурени по европей-

ски проекти. Като нaй-cпeшни 

обекти кметът Димитpoв по-

сочи зaвъpшвaнeтo нa пъpвия 

eтaп oт бyл. „Ceвepeн“ на стой-

ност 2 млн. лв. и cтapтиpaнe 

нa втopия, кoйтo тpябвa дa 

дocтигнe дo бул. „Васил Левски“. 

Планирано е още да зaпoчнaт 

peaлни дeйcтвия пo пpoбивa „Mo-

дъp – Цapeвeц“, чийтo пpoeкт в 

мoмeнтa ce aктyaлизиpa. Cpeд 

нещата, кoитo пpeдcтoи дa бъ-

дaт зaвъpшени пpeз тaзи гoдинa, 

кмeтът oткpoи Гoлямaтa бaзи-

ликa и Зooлoгичecкaтa гpaдинa.

Зa пъpви път oт 45 г. нacaм 

щe бъдaт пocтpoeни двe нoви 

yчилищни cгpaди - нa Maтeмa-

тичecкaтa гимнaзия и кpилo 

зa Xyмaнитapнaтa гимнaзия 

„Cв. св. Kиpил и Meтoдий“. Зa 

пpoeктиpaнeтo им пpeз 2020 г. 

ca ocигypeни 500 000 лв. Очaквa 

се финaнcиpaнeто да бъде oт 

дъpжaвaтa.

Пo oтнoшeниe нa кинo „Koc-

мoc“ Здpaвкo Димитpoв пo-

coчи, чe вce oщe нe ca ocи-

гypeни cpeдcтвa зa peмoнтa. 

Пpoeктът, избpaн cлeд кoн-

кypc, тpябвa дa бъдe oбcъдeн c 

apxитeктa нa cгpaдaтa, кoйтo 

дъpжи и aвтopcкитe пpaвa. За 

вoдния пpoeкт на града кмeтът 

oбяви, чe дo кpaя нa янyapи 

щe бъдe cтapтиpaнa нoвa 

пpoцeдypa зa избop нa изпълни-

тeл зa peкoнcтpyкция нa BиK 

мpeжaтa. Пopъчкaтa бeшe oб-

жaлвaнa зapaди кoнкpeтизиpaнe 

нa видa тpъби. Зa избopa нa из-

пълнитeл нa мoдepнизaциятa нa 

Пpeчиcтвaтeлнaтa cтaнция за 

отпадни води вce oщe ce oчaквa 

peшeниe нa Bъpxoвния aдми-

ниcтpaтивeн cъд, дoпълни кме-

тът на Пловдив.

Ha днeвeн peд ocтaвa и из-

граждането на втopи гpeбeн 

кaнaл, зa кoйтo тpябвa дa бъдaт 

зaдeлeни 1 млн. лв. caмo зa oт-

чyждитeлни пpoцeдypи.

„Трябва да се изгот-

вят проекти за най-при-

оритетните ремонти на 

водни мрежи и след това 

да се иска национално фи-

нансиране“. За това на-

стоя миналата седмица 

областният управител 

на Ловеч Ваня Събчева. 

Тя припомни, че в региона 

няма консолидиран ВиК 

оператор, което е причина 

през последния програмен 

период да не може да се 

кандидатства за европей-

ски средства. 

„И ВиК, и държавата, 

и общините трябва да 

сме активни, защото при 

нас положението е много 

по-зле в сравнение с дру-

гите области“, каза още 

Ваня Събчева, която на-

прави отчет за измина-

лата година пред гражда-

ни и медии. Тя добави, че 

през 2019 г. във връзка с 

необходимостта от ре-

конструкция на водопро-

вод публична държавна 

собственост е обявена 

процедура за възлагане 

на обществена поръчка с 

предмет „Реконструкция 

на Водоснабдителна гру-

па „Черни Вит – Луковит“ 

- първи етап. Постъпила 

е една оферта, която е 

отворена на 3 декември 

2019 г. 

„Комисията продължа-

ва работата и се надявам 

да се избере изпълнител 

съвсем скоро и отново да 

сключим споразумение за 

финансиране от МРРБ“, 

поясни Събчева. Тя комен-

тира още, че през 2020 г. 

предстои изготвянето на 

регистър на всички акти-

ви на ВиК асоциацията, а 

след това ще се направи 

ревизия и приоритетно 

следва да бъдат ремон-

тирани и рехабилитирани 

най-застрашените учас-

тъци.

Община Ценово кан-

дидатства в Министер-

ството на труда и социал-

ната политика с проект за 

финансиране по „Красива 

България“. Предложението 

е за цялостен ремонт на 

детската градина в село 

Долна Студена, която е 

една от най-големите на 

територията на община-

та. Стойността на стро-

ителството ще възлезе 

на 215 хил. лв., а цялата 

инвестиция е малко пове-

че от 228 хил. лв. Съфинан-

сирането от общинската 

администрация ще бъде в 

размер на 55%, които ще 

се заложат в бюджетната 

рамка на община Ценово 

за тази година.

„Необходимостта от 

ремонтни дейности е 

продиктувана от компро-

метираното състояние 

на сградата“, уточниха 

експерти от местната 

администрация. Освен ця-

лостна рехабилитация на 

зданието ще се изпълни и 

обновяване на тротоари-

те около нея. Най-сериозно 

е финансовото перо, пред-

видено за топлоизолиране, 

което ще отговаря на съ-

временните изисквания за 

енергийна ефективност.

Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството (МРРБ) 

е одобрило необходимото финансиране за 

укрепването на две свлачища в Плевенско. 

След възложено на „Геозащита” ЕООД – 

Плевен, проучване на периодично активни 

земни маси в урбанизираната територия 

на с. Коиловци, които прекъсват участък 

от път III-3402, от дружеството са из-

готвили инвестиционен проект за укреп-

ване на стойност 551 хил. лв. Въз основа 

на подписано през декември 2019 г. спо-

разумение между община Плевен и МРРБ 

като трансфер в бюджета на админи-

страцията вече са преведени 400 хил. лв. 

Предстои стартиране на процедурата за 

избор на изпълнител, който да извърши 

укрепителните работи. Останалите 151 

хил. лв. ще бъдат разплатени след пред-

ставяне на сключен договор за СМР.

За укрепване на друго свлачище в 

с. Буковлък има предвидени 3 886 154 лв. 

До момента от Министерството на 

регионалното развитие и благоустрой-

ството на четири транша са превели 

2 299 908 лв. Съгласно сключено през де-

кември споразумение, останалата сума 

също ще се внася поетапно. Крайният 

срок за осъществяване на дейностите 

е 10 декември.

Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство 
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради 
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага дос-
тавка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и прера-
ботката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сер-
визни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строи-
телство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и 
дълги метални продукти и тръби.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

 „Балкан Стийл Инженеринг“  ООД
гр. София, кв. Кремиковци – 
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11 

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:  
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com
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ХИДРОМОТОР ООД
изключителен представител за България на

1588 София, с. Кривина, ул. „Искър“ 53А . Тел.: +359 887 63 26 27; +359 888 50 59 62  
e-mail: hy_motor@abv.bg                www.hydromotor.bg

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ
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Разпределителни  
стрели

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

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

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Близо 4,5 млн. лв. оси-

гурява Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то (МРРБ) за финансово 

подпомагане на общини 

за изработване на проек-

ти на общи устройствени 

планове (ОУП) за цялата 

им територия през 2020 г. 

Разпределянето на пред-

видените в държавния бю-

джет средства за изпъл-

нение на тази дейност, 

както и осъществяване-

то на методическо ръко-

водство, координация и 

контрол при възлагането, 

изработването, съгласу-

ването и одобряването на 

общи устройствени пла-

нове са възложени на ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството. 

Към края на 2019 г. 

само 123 от всички 265 

общини разполагат с одо-

брени актуални ОУП, а към 

настоящия момент са 

действащи и се изпълня-

ват 115 споразумения за 

финансово подпомагане. 

През 2020 г. МРРБ ще 

финансира тези градове, 

които са кандидатствали 

след 2016 г., но не са склю-

чили споразумения с ве-

домството до изтичането 

на бюджетната 2019 г., 

както и такива, които към 

момента не са кандидат-

ствали. Ще се отпускат и 

средства по сключени до-

говори на местните вла-

сти с избран изпълнител 

след 2014 г., чието дейст-

вие не е приключило. Въз-

можност да се възползват 

ще имат и общини, които 

през 2015 г. са сключили 

споразумения с МРРБ с 

краен срок на действие – 

до изтичане на бюджет-

ната 2015 г., които не са 

изпълнили споразуменията 

и същите са прекратени с 

изтичане на крайния срок. 

Процедурите, свърза-

ни с осъществяване на 

финансови трансфери, 

се изпълняват съобразно 

сключени споразумения и 

са в пряка зависимост от 

активността на кмето-

вете. 

Кметът на Габрово 

Таня Христова и председа-

телят на „Клъстер Тракия 

икономическа зона“ инж. 

Пламен Панчев подписаха 

меморандум за сътрудни-

чество, с който регионът 

около Габрово се включва 

към териториалния обхват 

на зоната. 

„Целта на това парт-

ньорство е заедно да по-

стигнем реален положите-

лен икономически ефект в 

развитието на общината“, 

каза Таня Христова.

Според  документа 

страните ще работят по 

стратегически цели, като: 

привличане на мащабни 

инвеститори в Габрово, 

създаване на съвременна 

бизнес инфраструктура на 

територията на същест-

вуващите индустриални 

територии, както и изграж-

дане на нови, съдействие за 

развитието на високотех-

нологични компании, оси-

гуряване на среда, благо-

приятстваща иновациите, 

подпомагане разработване-

то на общи устройствени 

планове, предвиждащи ин-

фраструктурно развитие 

на промишлените райони, 

промотиране на региона и 

други. Страните ще рабо-

тят съвместно и за подпо-

магане на български и чуж-

дестранни инвеститори, 

привличане на средства за 

извършване на анализ, про-

учване и проектиране, ак-

тивно участие в междуве-

домствени работни групи, 

вътрешни и международни 

икономически форуми. Ме-

морандумът ще послужи за 

основа за изготвянето на 

последващо споразумение 

за осъществяване на пуб-

лично-частно партньор-

ство.

„Приоритет на общи-

на Сливен за 2020 г. е 

ремонтът на бул. „Хаджи 

Димитър“. Това е проект 

с история през годините 

като намерения, подго-

товки, стартирания. Ам-

бицирани сме през 2020 г. 

той да се случи“, инфор-

мира на специална прес-

конференция кметът на 

града Стефан Радев.

На 2 януари общината 

е подписала договор за 

финансиране с Управля-

ващия орган на ОП „Ре-

гиони в растеж“ за около 

3 млн. лв. за благоустро-

яване  на  кварталите 

„Сини камъни“, „Дружба“ 

и „Българка“. „Това е една 

идея, която обсъждахме 

миналата година, като 

искахме да ни бъдат пре-

доставени спестените 

средства от изпълне-

нието на други проекти 

по ОПРР. И това стана. 

Договорът вече е факт. 

Следва да се изберат 

изпълнители и да се пра-

вят работните проекти“, 

обясни Радев. Той добави, 

че предстои и изгражда-

нето на велоалеите по 

проекта за интегриран 

градски транспорт. 

О б щ и н а  С ли в е н  е 

кандидатствала  и  по 

„Красива България“ за ре-

монт на сградата на ре-

гионалната библиотека. 

Подаден е и последният 

проект по ОП „Региони 

в растеж“ за социална 

инфраструктура за из-

граждане на два кризис-

ни центъра – за жертви 

на домашно насилие и за 

временно настаняване на 

бездомни лица. Предстои 

също и цялостен ремонт 

на детската градина в 

кв. „Даме Груев“ с предос-

тавени от държавата 

средства. Ще се работи 

и за доизграждането на 

училището в с. Тополчане, 

за което в края на 2019 г. 

правителството отпус-

на 1,4 млн. лв. „Проектът 

е замразен от повече от 

20 години, но е много ва-

жно да бъде реализиран 

с оглед на големия брой 

ученици в района“, разяс-

ни кметът Радев.
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Георги Сотиров

Инж. Гюрова, освен че 
носите една от най-извест-
ните строителни фамилии 
у нас, Вие сте и бивш член 
на УС на Асоциацията на 
производителите на бе-
тони в България и признат 
експерт в областта на 
строителните материа-
ли. Бихте ли коментирали 
изключително важната 
тема във Вашата област – 
значимостта на бетона за 
носимоспособността на 
конструкциите.

Всъщност тя е най-ва-

жната… Всички изпитвания 

на строителните продукти 

и дейности по оценяване на 

съответствието им са с цел 

да се докаже пригодността 

им за устойчивостта и без-

опасността на строител-

ните съоръжения, в които се 

влагат. От строителните 

продукти от първостепен-

но значение са бетоните и 

армировъчните стомани, 

както и металните носещи 

елементи. Те осигуряват 

носимоспособността на 

конструкциите, докато ос-

таналите – лепила, бои, ма-

зилки, настилки, изолации, 

дограми и т.н., нямат носе-

ща функция, могат да се под-

менят сравнително лесно и 

не оказват значимо влияние 

за устойчивостта на кон-

струкцията. 

Металите излизат за-

водски напълно завършени 

и при тях осигуряването на 

качеството и контролът са 

по-лесни. Производителите 

на бетони всъщност правят 

и доставят на строежите 

бетонни смеси с декларира-

ни характеристики. Втвър-

деният бетон е продукт на 

производителя на бетон-

ната смес и на строителя. 

Документи за качеството 

на бетона обаче официално 

издава само производите-

лят на бетонната смес и 

носи цялата отговорност за 

положения бетон, което не е 

съвсем коректно. 

Строителните фирми 
знаят, че произвежданите 
бетонни смеси се подлагат 
на сериозен контрол и сер-
тификация и се оценяват по 
най-строгата процедура.

Производителите полу-

чават сертификат за про-

дукта обикновен бетон, в 

приложението на който са 

изброени всички оценени ед-

нозначно кодирани състави с 

необходимите характерис-

тики: якости, водонепропуск-

ливост, мразоустойчивост, 

класове по въздействие 

на околната среда, съдър-

жание и вид на свързващо 

вещество, водоциментно 

отношение, съдържание на 

хлориди, консистенция, мак-

симален размер на добавъч-

ния материал. Те извършват 

и производствен контрол 

чрез проби от текущо произ-

водство по строги правила, 

определени в националното 

ни приложение за бетони. В 

декларацията за характе-

ристиките, издавана от 

производителя за клиента, 

се цитират кодираните със-

тави, по които са изпълнени 

бетонните смеси, характе-

ристиките им и данни от 

производствения контрол. 

Обикновено тази деклара-

ция у нас е единственият 

документ за качеството на 

бетона, който остава в до-

кументацията на строежа.

 Дали обаче доставена-
та бетонна смес отговаря 
по качество на заявката на 
строителя? С други думи 
– къде е мястото и ролята 
на контрола? При произво-
дителите на бетони или на 
строежите?

Логичен въпрос. В Европа 

за бетона се издава серти-

фикат за производствения 

контрол, който производи-

телят на бетон спазва, а на 

строежите широко е раз-

пространен контрол на до-

ставената бетонна смес за 

доказване идентичността й 

със заявените характерис-

тики, т.е. строителят кон-

тролира дали това, което 

получава, отговаря на заяв-

ката му.

Обикновено на строежа 

се контролира дали подвиж-

ността (консистенцията) 

на бетонната смес отго-

варя на заявената. Вземат 

се и проби за доказване 

якостта на бетона със за-

явената. Това се извършва 

от представители на акре-

дитирани лаборатории или 

специалисти на строителя, 

обучени по съответните 

стандарти за изпитвания. 

След вземането на пробите 

е много важно те да отле-

жават във фургон на стро-

ежа при температура око-

ло 20оС, покрити с найлони 

до следващия ден. Да не се 

транспортират веднага до 

лабораториите за изпитва-

не – вибрациите при транс-

порта разрушават първо-

началните якостни връзки 

в бетона, които не се въз-

становяват. Кубчето губи 

голяма част от якостта си и 

пробата е компрометирана. 

При контрола на стро-

ежа за якост се вземат 

проби от различните бето-

новози. Ако пробите са ня-

колко от един бетоновоз, то 

за якост от този товар се 

взема средноаритметична-

та стойност. Изпитването 

за идентичност за якостта 

на натиск на строежа е от 

полза и за производителя на 

бетон. С него той доказва 

качеството на доставена-

та бетонна смес и ако то е 

удовлетворително, то всеки 

дефект по-нататък в бето-

на в конструкцията се дължи 

на грешки в полагането (до-

бавяне на вода в бетонната 

смес, недобро уплътняване 

и т.н.) и третирането на 

положения бетон най-вече 

в ранна възраст – непред-

пазване от дъжд, вятър, 

директно силно слънчево 

греене, измръзване, ранно 

натоварване и др. Дефекти 

в бетона се получават и при 

грешки в проекта.

 Вземането на проби на 

строежите е особено препо-

ръчително зимно време при 

ниски температури. Тогава, 

освен проби за доказване 

проектната якост и иден-

тичността на бетона, се 

вземат и проби за определя-

не момента на декофриране. 

При ниски и отрицателни 

температури бетоните в 

конструкциите набират 

бавно якост и проектната 

якост се достига понякога 

след 2-3 месеца. С пробите 

се установява моментът, 

в който строителят може 

да продължи дейността си 

при необходимата якост на 

бетона. 

Много важно е за даден 

строеж още на етап проект 

правилно да се заложат про-

ектните характеристики за 

бетоните, които строите-

лят впоследствие трябва да 

изпълнява.

Тук искам да обърна вни-

мание на нещо много важно 

– на Е-модула на бетони, 

подложени на динамично на-

товарване, напр. в мостове. 

При изчислението Е-моду-

лът се взема от таблици, 

направени преди повече от 

50 г., когато циментите 

бяха с по-ниска якост и пове-

че като количество в кубик 

бетон и когато не се влагаха 

химични добавки. Сега бето-

ните са със съвършено друга 

структура при съпоставима 

якост на натиск, а оттук и 

Е-модулът е по-различен. При 

голяма разработка преди де-

сетина години, възложена 

на НИСИ от МРРБ по наше 

настояване от наблюдени-

ята ни, се установи, че бе-

тоните в цялата ни страна 

са със значително по-ниски 

Е-модули от тези, заложени 

в еврокодовете за проекти-

ране. Експериментално бяха 

изпитани над 100 проби от 

цялата страна. Затова аб-

солютно задължително е, 

преди да се проектира, екс-

периментално да се определи  

Е-модулът на бетони по 

строга рецептура, по която 

ще се изпълнява впослед-

ствие бетонът. Получената 

стойност на Е-модула тряб-

ва да залегне в изчисленията 

на конструкцията.

Напоследък доста се об-
съжда състоянието на ВиК 
съоръженията в страната, 
което прави водонепро-
пускливите бетони много 
актуални.

Абсолютно вярно. Кла-

совете по водонепропуск-

ливост са добре познати на 

проектантите ни. Важно е 

да се знае, че ако положените 

бетонни смеси отговарят на 

Повече от 50 000 изпитвания годишно на мате-
риали и продукти във всички основни направления на 
съвременното строителство се извършват в лабо-
раториите на „Научноизследователски строителен 
институт“ – НИСИ ЕООД, който в края на 2019 г. 
отбеляза 120 г. от създаването си. Качеството им 
се проверява в Изпитвателен център по строител-

ство и Изпитвателна лаборатория за строителни 
материали. През септември м.г. към института 
заработиха две нови лаборатории в сектор „Стро-
ителна химия и изолация“, които ще допринесат за 
повишаване на качеството на изпитванията, които 
дружеството прави, и ще го утвърдят като водещ 
център за компетентност в строителния бранш. 

Вестник Строител и НИСИ стартират пореди-
ца от съвместни публикации в рубриката „Наука и 
образование“, в които ще представяме експерти от 
института и гости от други научни звена. Те ще спо-
делят своя опит и постижения в съответната сфера 
на науката, както и интересна и полезна за бранша 
информация от своята работа. 

Инж. Цветана Гюрова, директор на Изпитвателен център по строителство към НИСИ:

Българските производители на бетон са на много високо ниво

Снимка Румен Добрев

изискванията за клас по во-

донепропускливост при лабо-

раторни изпитвания, то на 

строежа трябва да се спазят 

и други изисквания – много 

добро уплътняване, никакво 

добавяне на вода, избягване 

на фуги при прекъсване на 

бетонирането. При такива, 

както и при конструктивни 

фуги, задължително се по-

лагат набъбващи хидрои-

золационни ленти, спиращи 

водата. Минималната во-

донепропускливост на кон-

струкцията се осъществява 

най-вече от строителя. Пра-

ви впечатление, че масово в 

проектите се предписват 

класове по водонепропуск-

ливост C
w
0,8 и C

w
1,0, които 

отговарят на воден натиск 

към бетона съответно 80 m 

и 100 m воден стълб. Това са 

изисквания за хидротехниче-

ското строителство, а не за 

жилищното например. 

Много по-интересни и 

разумни са изискванията 

на евронормите. Затова е 

добре проектантите да се 

обърнат към европейския 

метод на изпитване. Той 

е по-лек, а изискването е 

по-точно и по-стриктно с 

оглед устойчивостта на 

конструкцията. При него 

конструкторът предписва 

максимално допустимото 

проникване на водата в mm 

при налягане 0,5 МРа.

Управителят на НИСИ 
Мая Косева обяви от стра-
ниците на в. „Строител“, че 
НИСИ и КСБ могат да иници-
ират широка обществена 
дискусия за качеството на 
строителството. Според 
Вас на какво трябва да се 
обърне внимание?

Да, ние сме убедени, че 

подобна дискусия е изключи-

телно полезна и навременна 

и ние имаме амбицията и ка-

пацитета да бъдем активни 

участници в нея. 
Искам да засегна акту-

алната тема „Ремонт на ре-

монтите“, като да наблегна 

на качеството на бетон-

ните изделия за настилки – 

плочи, павета и бордюри. До 

въвеждане на европейските 

норми важаха българските 

стандарти с високи изиск-

вания и повечето произво-

дители ги спазваха, защо-

то трябваше да показват 

протоколи от изпитвания 

за доказване на качество. У 

нас климатичните условия 

са сред най-тежките в Евро-

па. През зимата почти всяко 

денонощие е един цикъл на 

замразяване и размразяване 

– нощи с отрицателни тем-

ператури, а денем има часове 

с температури над 0оС. Тези 

цикли и солите, хвърляни про-

тив заледяване, съсипват 

нискоякостните бетони. 

Европейските норми за тези 

изделия дават възможност 

за производство и на такива 

с много по-ниски стойности 

на характеристиките от ня-

когашните изисквания у нас.

Затова проектантите 

задължително трябва да от-

белязват и класа (или мини-

мални стойности) за всички 

характеристики на бетон-

ните изделия. Написването 

само „бетонни тротоарни 

плочи” не е достатъчно. Това 

означава, че нямаш претен-

ции към класовете по якост, 

водопопиваемост, мразо-

устойчивост, изтривае-

мост, т.е. позволяваш да се 

положат и най-калпавите из-

делия. Трябва внимателно да 

се следи и за дебелината на 

тротоарните плочи. Изпъл-

нени от един и същи бетон 

плочи с два пъти по-малка ви-

сочина се чупят при четири 

пъти по-малък концентриран 

товар. 

Ето защо контролът на 

строежа е изключително 

важен. Преди да се вложат 

в настилките, заинтересо-

ваните лица – инвеститор, 

строител, надзорник – би 

трябвало да вземат обра-

зци от всяка доставка на 

плочи, павета или бордюри 

и да проведат изпитвания в 

независима лаборатория. По-

лучените стойности трябва 

не само да отговарят на за-

дадените в проекта, но и да 

съответстват на деклари-

раните от производителя, 

въз основа на което е спече-

лил търга. Това много лесно 

се урежда в договорите меж-

ду инвеститор, строител 

и доставчик на бетонните 

изделия и влагането на нис-

кокачествени изделия може 

да се избегне. 

В заключение – големите 

български производители 

на бетон са на много високо 

ниво както по качество на 

производството, така и по 

технологично оборудване и 

обслужване, които са взаим-

но обвързани. По класацията 

на гиганта в строителната 

техника „Либхер” български 

производител на бетон е в 

топ 5 на Европа. На практика 

добрите производители на 

бетон могат да изпълнят и 

най-сложните изисквания 

към бетоните. Някои имат 

готовност например да про-

изведат и специален бетон 

с якост на натиск 140 МРа, 

но на съответната цена и 

при съответната техноло-

гия, разбира се. Подходящ е 

за бързо възстановяване на 

динамично натоварени сто-

манобетонни конструкции 

– най-вече в пътната инфра-

структура, жп транспорта, 

фундаменти на турбини и 

други тежки машини и т.н. 

Производството на бетон 

като голям обществен про-

дукт в София и в големите 

градове у нас е почти изцяло 

в български ръце. Щастлива 

съм, че имам, макар и малък, 

принос за това.
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заедно с Being Development 

спечели конкурс за рекон-

струкцията на бившата 

кибритена фабрика Van 

der Meilen-Ansemsterrein 

(VDMA) в Айндховен, Ни-

дерландия. Тя е включена 

в глобален план, който 

предлага съживяване на 

исторически  значими 

сгради и превръщането им 

в културни пространства, 

както и изграждането на 

нови здания. 

Почти неизползвани-

ят в момента обект от 

XIX век, разположен в цен-

търа на града, е именно 

част от индустриалното 

наследство. Той ще бъде 

превърнат в дом на ино-

вативни технологични 

компании и ще отговори 

на местните жилищни 

нужди. Тъй като е пример 

за Айндховен като град на 

светлината, фабриката 

е и едно от най-важните 

здания в проекта, зато-

ва тя ще бъде възста-

новена в първоначалния 

си вид. Гаражът към нея 

ще стане многофункцио-

нално обществено прос-

транство, което може да 

бъде използвано за излож-

би, събития и театрални 

представления. 

Идеята включва и съз-

даването на микрогора 

към VDMA, която ще заема 

една трета от терито-

рията на обекта и ще се 

състои от различни видо-

ве местна растителност. 

Тя ще напомня на жители-

те, офис обитателите и 

минувачите за безценни-

те природни ресурси на 

града.

Проектът създава 

идеална връзка между 

центъра на Айндховен, жп 

гарата и околните райо-

ни. Новите сгради са за-

мислени така, че да съот-

ветстват на различните 

форми и мащаби на заоби-

калящата среда. По-тес-

ните и високи ще имат 

стъклени фасади, наподо-

бяващи индустриалната 

архитектура на града. 

Фасадите на по-широки-

те и по-ниски постройки 

ще комбинират зелени 

стени с фотоволтаични 

панели, които оптимизи-

рат производството на 

слънчева електроенергия 

през целия ден. Жилищни-

те обекти са комбинация 

от домове за социално 

настаняване, такива със 

среден за Айндховен раз-

мер на наемите и частни 

апартаменти. Пететаж-

но здание, разположено 

около гората, ще пред-

ложи споделени работни 

пространства, идеални за 

технологични стартъпи. 

Улица ще свързва всички 

културни, търговски и 

открити зони на градския 

хъб на различни нива.

Архитектурното сту-

дио Zaha Hadid Architects 

е получило разрешение да 

проектира първия в света 

дървен футболен стадион 

в Глаучестър, Англия. Той 

ще е собственост на клуба 

Forest Green Rovers и ще бъде 

с 5000 места. Одобрението 

за изграждането му идва 6 

месеца след първоначално-

то отхвърляне на предложе-

нието от градския съвет. 

През юни местните власти 

са посочили шума, трафика 

и въздействието върху окол-

ната среда като причини за 

стопиране на плана. 

Понастоящем проектът 

е изменен, като промените 

включват замяната на едно 

от двете тревни трениро-

въчни игрища с настилка 

от синтетичен торф, под-

ходящ за всякакви сезони, и 

с достъп до него на всички 

местни клубове. Преразгле-

дана е и стратегията за 

ландшафтен дизайн, осигу-

рен е надежден обществен 

транспорт за дните на про-

веждане на мачовете и спо-

разумение относно нивата 

на шума.

Състезаващият се във 

втора лига на Великобри-

тания Forest Green Rovers 

е първият сертифициран 

от ООН въглеродно неу-

трален футболен клуб в 

света. Той използва елек-

троенергия единствено 

от възобновяеми източ-

ници и сервира на състе-

затели, треньори и служи-

тели само веганска храна. 

Ръководи се от Дейл Винс 

– природозащитник и соб-

ственик на компанията за 

зелена енергия Ecotricity.

Нидерландското архитектурно студио Waterstudio 

проектира първата в света 40-метрова плаваща кула 

от дърво в Ротердам. „Дървесината като възобновяем 

ресурс, по-лек от стоманата и бетона, е особено подхо-

дящ материал за строителството на сгради във вода“, 

твърдят авторите на проекта.

Дизайнът е оприличен на парче хартия, което се 

приплъзва едновременно от двата си края към среда-

та във височина. „Белият лист“ плава над водата вър-

ху прозрачен слой с растителност. Стабилността се 

осигурява от дървена конструкция от V-образни колони. 

Върхът се изтласква асиметрично от палубата, създа-

вайки отворено пространство в средата на сградата. 

То ще функционира като атриум за долното ниво, осигу-

рявайки светлина и усещане за простор. Основата е от 

три бетонни баржи, а самата кула ще бъде изградена на 

пристанището в три модула и сглобена на място. Ос-

новното й предназначение е да функционира като офис 

сграда. Приземният етаж, точно над нивото на водата, 

представлява многофункционално пространство, проек-

тирано като обществен зелен парк.

Разположено в пристанището на града, зданието ще 

изразходва възможно най-малко енергия. Ще се захранва 

от слънцето и ще преизползва топлината, генерирана в 

самата конструкция или извлечена от околната вода.

Няколко корабни кон-

тейнера са използвани за 

направата на новия офис 

на Goldman Westlink – ло-

гистична компания с цен-

трала в района Туен Мун в 

Хонконг. Изборът им има 

послания. От една страна, 

е перфектният символ за 

фирма, която точно с това 

борави всеки ден – с кон-

тейнери. От друга страна 

пък, те са рециклирани – или 

по-точно казано, използват 

се повторно, което е знак 

за устойчивостта. Освен 

всичко дизайнът е модулен, 

което позволява офисите 

да се разглобяват и да се 

местят при нужда. Стро-

ежът и дори последващото 

придвижване ще имат ми-

нимално въздействие върху 

земята.

Шест интериорни прос-

транства са формирани с 

помощта на четири кон-

тейнера, подредени така, 

че да се осигурява доста-

тъчно естествена светли-

на вътре и обитателите да 

се радват на приятна глед-

ка към околните пейзажи 

благодарение на огромните 

прозорци. Акцентите от 

дървен материал създават 

топлина и уют. Това туши-

ра „индустриалното“ усе-

щане на метала и в същото 

време създава единение с 

пейзажа.

Подреждането е зами-

слено и реализирано на два 

етажа с кътове за срещи и 

работа, както и една „външ-

на палуба“ и място за сяда-

не. Дългите дървени маси 

наподобяват други офис 

пространства, но огромни-

те прозорци с прелестни 

гледки създават приятно 

усещане, каквото рядко 

може да се види от стан-

дартна сграда. И докато 

A Work of Subactio 

- архитектите зад 

този проект, се гор-

деят с факта, че са 

измислили нещо тол-

кова нестандартно, 

то навярно мнозина 

биха завидели на 

обитателите на го-

товите офиси.
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The BCC and the Committee on Regional Policy 
discussed the priorities of legislative changes in 2020

The Chairman of the 

BM of Bulgarian Construc-

tion Chamber (BCC) Eng. 

Iliyan Terziev opened the 

meeting with wishes for a 

successful New Year and 

new parliamentary session 

addressed to the Chairman 

of the Committee for Re-

gional Policy, Public Works 

and Local Self-Government 

(CRPPWLG) at the 44th NA 

Iskren Veselinov and his col-

leagues – the Committee’s 

Vice-Presidents Dora Yank-

ova and Aleksander Nenkov. 

Executive Director of BCC 

Valentin Nikolov also took 

part in the meeting. 

„This is the first institu-

tional meeting for BCC in 

2020, please accept it as an 

expression of our willingness 

for active and fruitful coop-

eration“, said the Chairman 

of the MB of BCC. „Com-

munication between us is 

good, I hope we will have a 

successful year“, said Iskren 

Veselinov. 

„BCC’s leadership has 

undertaken the ambitious 

task of bringing together and 

consolidating all representa-

tive organizations in the in-

dustry around the important 

changes affecting the Con-

struction sector. That is why 

working meetings had been 

held with CAB, UAN, KIIP,  

BACEA and KIG since the be-

ginning of the month“, said Ili-

yan Terziev. He emphasised 

that the topic about which all 

organizations are unanimous 

is that the time has come to 

change the Spatial Develop-

ment Act (SDA). „The com-

mon position is that change 

is imperative. Talks and dis-

cussions are to be held in 

order to determine the topics 

on which discrepancy does 

not exists between us and 

those on which is necessary 

to a balance of demands and 

compromise to be sought by 

all participants in the pro-

cess“, said Eng. Terziev.

„The basis we start from 

are 4 German laws, govern-

ing the construction sector in 

Germany: the Federal Build-

ing Code, the Federal Spatial 

Planning Act, the Construc-

tion and Engineering Regula-

tions, and the Brandenburg 

Building Law, that had been 

translated into Bulgarian with 

the assistance of the BCC, 

as well as 3 draft laws pre-

pared by a working group 

headed by Prof. D.Sc. Arch. 

Borislav Borissov - Law on 

Territorial Planning and Re-

gional Development, Law on 

Urban Planning and Law on 

Construction. The bills were 

submitted to the Parliamen-

tary Regional Committee in 

the previous National As-

sembly, but so far no pro-

gress is made in this aspect“, 

explained the Executive Di-

rector of the BCC Valentin 

Nikolov.

Prof. Dr. Eng. Ivan Markov, Rector of the University 
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy:

„Lets leave aside the things that disunite us and unite around our common 
goals“, said the Executive Director of BCC Valentin Nikolov

We promote the provided by 
the UACEG education in the 
Middle and Far East countries

Prof. Markov, please accept 
the most sincerest congratula-
tions sent by the team of „Stroi-
tel“ Newspaper on your re-election 
as Rector of the University of Ar-
chitecture, Civil Engineering and 
Geodesy (UACEG). We wish you 
success in the New 2020 year, 
and also we wish you to realise 
all goals you have set for yourself 
for the second term. What is your 
outcome assessment for the past 
three years while you were head 
of UACEG? Has been raised the 
height of the bar? 

Thank you very much for con-

gratulations. I accept them as ad-

dressed both to the team I worked 

with in the past period and to the 

whole university, of course. We had 

some considerable difficulties at 

the beginning of the term because 

we were on the verge of a financial 

crisis. Thanks to the joint efforts of 

all the lecturers, and mainly of the 

UACEG management team, as well 

as of the faculties, we have taken 

measures to overcome the difficult 

financial situation. These meas-

ures were not indeed so painful, but 

they still took a lot of effort. Thus 

in two-three years we were able to 

get things under control and to over-

come the shortage of funds. That 

does not mean we intend to relax 

now. The bar is definitely raised 

high because we may boast of hav-

ing everything balanced at the mo-

ment. We have no deficits now. All 

the time, our main task had been to 

regularly pay the salaries of lectur-

ers and staff. We managed to do 

this by strictly observing financial 

discipline. We have achieved good 

results in stabilizing the university. 

Currently we continue to maintain 

financial discipline in order to avoid 

getting into such difficult situations 

again. 

At the same time, we have not 

stopped taking care of our main ac-

tivity – to educate students, to do 

our research work – and there we 

are in no way behind. There were 

many accreditations in this three-

year period as the deadlines of ex-

isting ones had expired. Here I can 

confidently say that once again, 

thanks to the common efforts of 

all, and the extremely serious work 

performed by the team of the Ac-

creditation and Quality compliance 

center within UACEG, which we had 

to create, we reached almost maxi-

mum results. 

We advertise in the Middle and 

Far East countries the education 

that UACEG provides. In recent 

months, we have focused this activ-

ity mainly in Dubai, where we have 

opened an office with the assis-

tance of the Ministry of Education 

and Science and the Ministry of 

Foreign Affairs.

Do you follow „Stroitel“ News-
paper? What new or different 
would you like to read in our edi-
tion in 2020?

I do regularly read the „Stroi-

tel“ Newspaper. I would wish it to 

offer more publications about the 

contemporary achievements in the 

sector and to publish more articles 

representing the positive aspects 

of the Construction sector. Bringing 

forward such information would let 

young people to see it, and hope-

fully more of them would choose 

the construction professions. This 

would help them to understand what 

construction is, to learn about the 

investment process in its entirety 

and to get convinced that it is not 

bad to work in this sector. 

„Stroitel“ Newspaper may help 

young people see the good side of 

the constructor profession.

A working meeting has been 

held at the offices of the Bulgar-

ian Construction Chamber (BCC) 

between Valentin Nikolov, Executive 

Director of the Bulgarian Construc-

tion Chamber, and Arch. Nikolay 

Barovski, Chairman of the Managing 

Board of the Chamber of Architects 

in Bulgaria (CAB). The event was 

also attended by Reneta Nikolova, 

Procurator and Editor-in-chief of 

„Stroitel” Newspaper.

At the beginning of the working 

meeting Valentin Nikolov congratu-

lated Arch. Barovski on his election 

as Chairman of the CAB. 

The two leaders discussed 

topical for the branch organizations 

problems, as well as opportunities to 

expand the cooperation and to im-

prove the regulatory framework 

in the investment and construc-

tion processes. „Lets leave aside 

the issues that disunite us and 

to unite around our common 

goals”, said Valentin Nikolov. He 

underlined that the two branch 

organizations are facing com-

mon problems, and reminded 

that the working group, headed 

by Prof. D.Sc. Arch. Borislav Bo-

rissov and with the support of 

BCC, had done a tremendous 

amount of work on the preparation 

of 3 normative acts to replace the al-

ready outdated Spatial Development 

Act (SDA). „We have the basis on 

which to continue to work”, Nikolov 

emphasised. 

In turn, Arch. Nikolay Barovski 

added that the Chamber of Archi-

tects in Bulgaria is ready for an open 

common dialogue. „The two struc-

tures have worked together over the 

years and I think this should con-

tinue”, he stated, adding that there 

were many topics where CAB and 

BCC have common interests. 

The Bulgarian Construction 

Chamber (BCC) and the KIIP - 

Chamber of Engineers in Investment 

Design will sign a memorandum of 

cooperation. This was announced 

during a working meeting between 

Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the 

Management Board of the BCC, 

Valentin Nikolov, Executive Director 

of the Chamber, and Dr. Eng. Ivan 

Karaleev, Chairman of the MB of 

KIIP. The event was also attended by 

Reneta Nikolova, Procurator and Ed-

itor-in-Chief of „Stroitel” Newspaper.

„The topics we are unanimous 

about are many. It is necessary all 

stakeholders to unite and work to-

gether for solving the most urgent 

questions that the construction sec-

tor is facing”, said Eng. Iliyan Terziev 

at the beginning of the meeting. He 

emphasized that only if there was 

cooperation between the various 

guilds the desired success could be 

achieved and approved by the gen-

eral public.

In his turn, Dr. Eng. Ivan Karaleev 

stated that the priorities which the 

two organizations had set, are the 

same. „Only with our joint efforts and 

acting in unison will we achieve the 

desired positive results. We should 

pursue our common visions pur-

posefully” said the Chairman of the 

MB of KIIP.

Eng. Angelov, you 
have held your first meet-
ing with the new Execu-
tive Director of BCC Val-
entin Nikolov, would you 
share your impression? 

I am satisfied with the 

conversation we had, I per-

ceive it as a continuation 

of what we started to do 

with the branch organisa-

tions and especially with 

the Chamber of Construc-

tors the previous year. 

We have always received 

support from BCC and 

we have supported you 

because the constructors 

and consultants have very 

similar views about what 

in regulatory framework 

we want to be changed. 

As Mr. Nikolov said, we 

will always find common 

ground because we are 

in the same boat, we are 

in the investment process 

together. Admittedly, con-

structors have the largest 

share, but all participants 

must work together to suc-

ceed on the topics which 

concern us. We have been 

trying to convince the other 

branch organizations about 

what we have agreed with 

the Chamber. However, 

some of the things are 

still unfinished and I am 

pleased that we will con-

tinue to work together. We 

want jointly to pursue for 

integration of the sector on 

the topics, where we have 

common interests. 

Spec ial  thanks to 

„Stroitel” Newspaper for 

giving us a tribune, be-

cause it is important to 

have a forum where to dis-

cuss the topics and make 

them popular for the soci-

ety, whose support we also 

seek for. After all, what we 

are trying to do is in every-

one's interest.

„Stroitel“ Newspaper could help young people to see 
the advantages of constructor’s profession

BCC is holding a series of working meetings with the 
branch organizations within the Construction sector

There are many topics of common interest for BCC and CAB

The Chamber and KIIP will sign a memorandum of cooperation

Eng. Atanas Angelov, Chairman of BACEA:

We will work together with the Chamber 
of Constructors to unite the entire sector
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Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

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

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

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

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

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

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

Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

В следващия брой очаквайте

КСБ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

КСБ проведе работни срещи 
със Съюза на архитектите 
в България и Камарата на 
инженерите по геодезия

Арх. Николай Баровски, 
председател на УС 

на Камарата на 

архитектите в България

Инж. Доротея Дончева, 
директор на СГСАГ „Христо 

Ботев“

№
 п

о
 

р
ед Тип Марка, Модел

Общо 
мтч

Година на 
произ- 

водство

Цена 
(без ДДС)

1 Челни товарачи ZL50C 854 2004 30 000 лв.

2 Багер-товарач Terex980 11181 2006 40 000 лв.

3 Багер-гуми New Holland115 8750 2006 49 000 лв.

4 Асфалтополагач Vögele 1500, 6-63 1040 1980 23 000 лв.

5 Асфалтополагач
Vögele 1800 

Super, 6-68
6073 1993 36 000 лв.

6 Фреза пътна Wirtgen1000F 7927 1995 110 000 лв.

7 Фреза пътна XCMG RG101 3060 2005 65 000 лв.

8 Валяк двубандажен ABG 134 DV 9163 1990 18 000 лв.

9 Валяк двубандажен Bomag BW164 AD 7543 1992 25 000 лв.

10
Верижен багер - права лопа-

та – 4м3

L i ebhe r r  R945 

HD-S
15873 1995 70 000 лв.

11 Мобилен кран – 16 т.
KRAZ  257  KC-

4561A
2943 1985 18 000 лв.

12
Шарнирно-съчленен самос-

вал – 27 т
Terex  TA30 2214 2000 50 000 лв.

13 Хидравличен грайфер ROZZI RM601 нова 2013 25 000 лв.

Лице за контакти: Неделин Манасиев, моб.: 0889 604 594

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АКТИВИ  
ЗА ПРОДАЖБА9000 Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев“ №3, ет. 4, тел: 052 / 613 000, факс: 60 34 57, E-mail:pmostove@telecoms.bg

Росица Георгиева

Започна ремонтът на 

сградата, където ще се 

помещава Дневен център 

за подкрепа на деца с ув-

реждания и техните се-

мейства в кв. „Горна баня” 

в София. Строителните 

работи се изпълняват по 

проект „Осигуряване на 

инфраструктура за съз-

даване на 5 нови социални 

услуги в общността“. Той 

се реализира по ОП „Реги-

они в растеж 2014 – 2020“, 

като бенефициент е Сто-

личната община. Общата 

стойност на безвъзмезд-

ната финансова помощ от 

оперативната програма е 

1 766 700,30 лв., а срокът 

за осъществяване на всич-

ки дейности е 24 месеца.

В рамките на проекта 

ще бъдат обновени още 2 

обекта, разположени в ра-

йоните „Надежда“ и „Поду-

яне“. И в трите сгради ще 

бъде направен основен ре-

монт, ще се осигури ново 

оборудване и ще се вне-

дрят мерки за енергийна 

ефективност. След при-

ключване на всички СМР 

в зданията в „Горна баня”, 

„Надежда“ и „Подуяне“ ще 

се ситуират общо пет 

центъра – 2 дневни за под-

крепа на деца с уврежда-

ния и техните семейства, 

2 за обществена подкрепа 

и 1 дневен за подкрепа на 

деца с тежки множестве-

ни увреждания и техните 

семейства.

Десислава Бакърджиева

Изготвено е проектно предложение, 

с което Столичната община ще канди-

датства за финансиране по ОП „Региони 

в растеж 2014 – 2020“ за възстановяване 

и обновяване на 300 дка от Борисовата 

градина в София. Предмет на проекта са 

28 хил. кв. м асфалтови алеи, които не 

са били ремонтирани до момента, рено-

виране на езерото с лилиите, алпинеума, 

както и на намиращите се в простран-

ството чешми и др. Ще бъдат възстано-

вени пластики и скулптурни фигури, ще 

бъде изградено алейно осветление, видео 

наблюдение, както и Вик мрежа и поливна 

система. 

Столичната община (СО) е получила 

покана в партньорство с големите евро-

пейски градове Ница (Франция), Вроцлав 

(Полша) и Корк (Ирландия) да подготви 

концепция на проектно предложение и да 

кандидатства за безвъзмездно финанси-

ране по Програма „Хоризонт 2020“. 

Проектът предвижда изпълнение на 

демонстрационни проекти с природо-

базирани решения, като озеленяване на 

междублокови пространства, покривно 

озеленяване, естествено засенчване и др. 

НКСВ
Снимка Румен Добрев

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

ДО 
ГЕН. МАЙОР БОРИС АНАКИЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ 
„СТРОИТЕЛИ ВОИНИ“ КЪМ НКСВ

УВАЖАЕМИ ГЕН. АНАКИЕВ, 

Приемете моите и на Управителния съ-

вет на Камарата на строителите в Бълга-

рия поздравления по повод Вашия 85-годишен 

юбилей!

Използвам случая да Ви благодаря за 

активната работата като председател 

на секция „Строители воини“ към НКСВ.  

С Вашите непрекъснати усилия структу-

рата доказа, че може да бъде обединител, 

генератор на добри идеи и полезен помощник 

на Камарата. 

Вие сте сред най-авторитетните и ува-

жавани членове на НСКВ, които дават пример 

на съвременните строители на България, 

споделят безценен опит и вдъхновяват за по-

ставяне на все по-високи професионални цели. 

Желая Ви много здраве и лично щастие!

 С уважение,

16 януари 2020 г.

София

Инж. Илиян Терзиев, 

Председател на УС на КСБ

Такива дейности са залегнали в плана за 

адаптация към климатичните промени на 

Столичната община 2019 – 2025 г.

Концептуалната идея на проекта е 

чрез неговото изпълнение да се предос-

тавят научни доказателства за прила-

гането на природобазирани решения за 

справяне с предизвикателствата, свър-

зани с качеството на въздуха и въглерод-

ните емисии в градовете. Периодът на 

изпълнение ще е 48 месеца, като в него 

ще участват и изследователски инсти-

тути и университети.
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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

  
%

 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

www.vestnikstroitel.bg

С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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:


